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ÉJ corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedona-Geral da Justiça
do estado de goiâs Secretária-Geral

PROVIMENTO N° fo /2014

Define normas para a implantação e

manutenção de arquivos de segurança dos

dados existentes nas serventias extrajudiciais

de notas e de registro, priorizando a proteção

física e lógica dos sistemas de informação.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO a necessidade de implantação de arquivos de

segurança, para preservação dos dados constantes nos sistemas de informação das

serventias extrajudiciais;

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de resguardar todas as

informações existentes nos acervos físicos das aludidas serventias;

CONSIDERANDO a existência de sistemas que possibilitam a

formação e manutenção de arquivo de segurança em formato eletrônico ou em mídia
digital;

CONSIDERANDO as recentes noticias de incêndio e destruição de

acervos em razão de acidentes naturais, ocasionando a necessidade de restauração
de livros;

CONSIDERANDO o disposto na Recomendação n° 9/2013,

alterada pela Recomendação n° 11/2013. ambas do Conselho Nacional de Justiça
r
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RESOLVE:

Art. 1o. Determinar que todas as serventias extrajudiciais de notas e

de registro do Estado de Goiás mantenham cópias de segurança dos livros obrigatórios
previstos em lei, de acordo com suas respectivas especialidades, obedecendo a

mecanismos de armazenamento confiáveis, tais como: microfilme, ou fotografia, ou
arquivo em midia digital formado por imagens extraídas por meio de scanner, ou

fotografia, ou arquivo de dados assinado eletronicamente com certificação digital
emitido em consonância com as normas da ICP-Brasil.

§ 1o. Além das cópias de segurança anteriormente referidas,

também deverá ser formado e mantido arquivo de segurança dos documentos

eletrônicos que integrarem o acervo da delegação do serviço extrajudicial, mediante

backup em mídia eletrônica, digital ououtro método hábil a sua preservação.

§ 2o. As máquinas servidoras responsáveis pelo armazenamento

dos dados não devem, sob forma alguma, estar sujeitas à inserção direta de

dispositivos de terceiros, tais como: cds, pendrivese outros congêneres.

Art. 2o. Todos os sistemas e softwares utilizados pelas serventias

para provimento de serviços, exceto os acessados remotamente via Tribunal de

Justiça, deverão funcionar nos cartórios locais e devem ser rodados em máquinas

servidoras exclusivas para tal, não podendo ser usadas concomitantemente como

desktops.

Art. 3o. A serventia deverá possuir ambiente destinado

exclusivamente ao armazenamento e à disposição dos computadores servidores e dos

switches que compõem a rede de armazenamento de dados. O ambiente deverá

possuir acesso controlado, restrito e identificado com registro dos usuários de forma a

permitir eventuais auditorias.

§ 1o. Cada funcionário do serviço extrajudicial deverá possuir o
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próprio usuário e senha para acesso às máquinas e aos sistemas utilizados.

§ 2o. Os funcionários do serviço extrajudicial deverão fazer uso de

máquinas exclusivas da serventia em questão, não sendo permitido o uso de

equipamentos particulares ou outros que não os destinados para a exclusiva finalidade
do exercício da função.

§ 3o. Apenas máquinas devidamente autorizadas devem fazer parte

da rede de dados da serventia, seja via rede cabeada, seja via rede sem fio, de forma à

coibir o acesso não autorizado aos sistemas e dados desta.

§ 4o. As serventias extrajudiciais deverão viabilizar treinamento

anual em práticas de segurança da informação aos funcionários.

Art. 4o. O Tabelião ou Oficial de Registro manterá arquivo de

segurança dos Livros, abrangendo os livros escriturados a partir do ano de 1980. O

arquivo de segurança dos Livros de Protesto poderá abranger os livros escriturados

nos últimos 05 (cinco) anos. Os demais Livros relacionados ao Registro Imobiliário e

Civil deverão conter o acervo completo da serventia, isto é, desde a instalação da

respectiva unidade cartorária.

Art. 5o. O arquivo de segurança deverá ser atualizado com

periodicidade não superior a 01 (um) mês, realizando-se, para tanto, backup constante

dos dados e metadados guardados no respectivo banco informativo. O arquivo backup

deverá ser mantido com uma cópia dentro da própria serventia e outra cópia com o

responsável do cartório, arquivada em local distinto da primeira cópia, facultado o uso

de servidores externos ou qualquer espécie de sistema de mídia eletrônica ou digital.

Art. 6o. Os logs de acesso. modificação\e deleção para arquivos,

sistemas e máquinas, deverão ser mantidos por tempo indeterminado.
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Art. 7o. As serventias deverão elaborar plano de continuidade do

negócio, de modo a restabelecer, dentro do prazo máximo de 72 (setenta e duas)
horas, acontinuidade dos serviços prestados, em caso de interrupção não programada
ou demais circunstâncias urgentes como caso fortuito ou força maior.

Art. 8o. O arquivo de segurança integrará o acervo da serventia e

deverá ser transmitido ao novo titular da delegação emcaso de extinção da delegação
anterior, ou ao novo responsável em qualquer caso, em conjunto com os softwares,
logins e senhas que permitam seu pleno usoe sua atualização.

Art. 9o. A serventia deverá possuir dispositivos e procedimentos

que possibilitem a manutenção de seu parque de Desktops e demais servidores

atualizados, e providenciar ações que diminuam os riscos advindos da internet em

direção à rede interna do cartório.

Art 10. Nos termos da Recomendação n° 9/2013, do Conselho

Nacional de Justiça, os sistemas/programas utilizados pelos cartórios deverão permitir

acesso ao Banco de Dados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás e

pela própria serventia para implementação de solução de relatórios e para mineração

dos dados.

Art 11. Todas as serventias deverão informar, no prazo de 120

(cento e vinte) dias, contados da publicação deste ato, se possuem, ou não, arquivo de

segurança e, se não o possuírem, quais as providências adotadas para formá-lo, nos

termos deste Provimento, devendo concretizar a implantação do arquivo de segurança

no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo único. As informações previstas no caput deste artigo

deverão ser encaminhadas diretamente pelos Oficiais e Jafteliães àCorregedoria-Geral
da Justiça do Estado de Goiás, via/ ctt^ Portal Extrajudicial
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(httPs;//extraiudiciai.tiao.jus.br). assim como à Corregedoria Nacional de Justiça, por

meio de resposta eletrônica em questionário disponível no Sistema de Serventias

Extrajudiciais, que pode ser acessado pelo link: http://www.cni.ius.br/correqedoria .

Este Provimento entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua

publicação.

Goiânia, aos OS dias do mês de *u*cmo de 2014.

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral aaUustiça
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