
  

 

A pós dois anos sediada em um dos locais mais tradicionais de Salvador o bairro da Graça, a Siscart 

Bahia estar funcionando em um novo endereço na Pituba, que vem se destacando como um im-

portante centro empresarial, além de está numa localização privilegiada da cidade. 

O objetivo da empresa foi oferecer mais conforto e praticidade aos seus clientes, e também garantir que 

sua equipe técnica e administrativa possam desempenhar com mais comodidade suas atividades profis-

sionais. A Siscart está localizada na Rua das Angélicas, n° 293, próximo a Avenida Paulo IV. 
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Siscart Bahia inaugura nova sede 

TJBA deverá adequar edital de  

concurso para cartórios   
                                             Veja na pág. 5                                                                              

Para não ficarem sem selos cartórios extrajudiciais 

da Bahia devem ingressar no Portal do Selo Digital  
                                                                            Veja na pág. 02 

Entre os dias 14 e 18 de maio, acontece na Praia 

de Imbassaí na Bahia, o XIX Congresso Notarial 

Brasileiro                                            Veja na pág. 5 
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Siscart convoca clientes a ingressarem no  

Portal do Selo Digital 

A  SISCART sempre em busca de melhorar o padrão de atendimento aos clientes e seguindo 

a INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 003/2013-CGJ/CCI e o DECRETO JU-

DICIÁRIO Nº 1.112, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013,   convoca todos os seus clientes a ingres-

sarem sua Serventia no SISTEMA SELO DIGITAL, que deverá ser acessado através do endereço 

www.tjba.jus.br/selodigital.  

O primeiro acesso será realizado pelo usuário Administrador do Sistema, que neste caso, é o Oficial 

do cartório, que receberá o login e senha de acesso via e-mail, após solicitação ao Departamento de 

Coordenação de Arrecadação – COARC TJ BA ( Tel. (71) 3372-1612 Cel (71) 9131-8585 / 8366-

3331 E-mail: cosis_extrajudicial@tjba.jus.br ). 
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No primeiro acesso ao sistema, deve-se informar o estoque de selos autoadesivos disponíveis no cartó-

rio. Só será possível utilizar o sistema após o cadastro de selos. 

O primeiro pedido de selos será realizado através do pedido emergencial.  A partir desta informação, o 

sistema irá realizar o pedido de selos de forma automatizada assim que verificar que o cartório atingiu a 

margem de segurança de 20%, este cálculo é realizado de acordo com o consumo mensal de selos pelo 

cartório. 

Todos os Sistemas da SISCART encontram-se homologados pelo TJ BA desde Fevereiro/2014, um 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO SELO DIGITAL E DAJE, planejado e firmado junto ao TJ/BA 

no início desse ano está sendo seguido e até o final do mês de Julho/2014, 100% dos clientes estarão 

com as novas versões dos sistemas devidamente implantados e integrados ao Selo Digital e DAJE. 

Enquanto isso, é IMPORTANTE que os Cartórios extrajudiciais do Estado da Bahia ingressem imedia-

tamente no Portal do Selo Digital para que não venham a ficar sem selos. Lá é possível dar baixas de 

recebimentos e utilização das remessas anteriores e por sua vez gerar novos pedidos via sistema para a 

COARC TJ BA.  

Quaisquer dúvidas ou dificuldades, favor entrar em contato com: 

COARC TJ/BA     Tel. (71) 3372-1612  

Cel (71) 9131-8585 / 8366-3331  

E-mail: cosis_extrajudicial@tjba.jus.br 

SISCART BA        Tel. (71) 3032-5001 
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Fique por dentro 

Inscrições para 199 vagas para o TJ/AL 

estão abertas 

 
O Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) 

aprovou, em sessão administrativa extraordinária a 

alteração na resolução n° 12, de 30 de agosto de 

2011, garantindo a realização do concurso público 

de provas e títulos para ingresso e remoção na ati-

vidade notarial e de registro no Estado de Alagoas. 

O edital contendo todas as regras para preenchi-

mento da titularidade das serventias extrajudiciais 

está disponível no site: http://www.copeve.ufal.br/. 

As inscrições vão até o dia 22 de maio. A taxa é de 

R$ 200,00 e a prova objetiva será aplicada no dia 

03 de agosto. 

TST adotará expediente especial du-

rante os jogos do Brasil na Copa 
 

O Tribunal Superior do Trabalho funcionará em 

horário especial nos dias de jogos da Seleção Bra-

sileira de Futebol durante a Copa do Mundo 

2014. Por ato do presidente do TST, ministro An-

tonio José de Barros Levenhagen, o expediente e 

o atendimento ao público externo serão das 8h às 

12h30. 

Os prazos processuais que se encerrarem nessas 

datas ficarão prorrogados para o primeiro dia útil 

subsequente. A medida visa facilitar a locomoção 

no trânsito de veículos circulando em horários 

coincidentes e minimizar transtornos nesses dias 

a advogados, partes e servidores. 

Cópia autenticada de documentos pode 

ser usada em viagens nacionais 
 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres 

publicou novas regras para a identificação de 

passageiros dos serviços terrestres. 

Para viagens rodoviárias e ferroviárias nacionais, 

a grande novidade é que passa a valer a cópia dos 

documentos de identificação autenticada em car-

tório. Pela regra anterior, eram aceitos apenas os 

originais. Além disso, em caso de extravio, furto 

ou roubo do documento de identificação, um bo-

letim de ocorrência emitido há menos de 30 dias 

passa a ser o suficiente para o embarque de pas-

sageiros do transporte terrestre. 

V Fórum de Direito Notarial e de Regis-

tro debate segurança jurídica  
 

Estão abertas as inscrições para o “V Fórum de 

Direito Notarial e de Registro”, cujo tema central 

é “A importância da segurança jurídica e da cida-

dania no contexto socioeconômico do Brasil”. O 

evento acontecerá no dia 23 de maio, no Superior 

Tribunal de Justiça , em Brasília.   

Temas como: “Direito de Propriedade em face da 

função social: a regularização fundiária e a usuca-

pião administrativa”, “A diferença conceitual en-

tre Mediação e Conciliação e sua aplicabilidade” 

serão abordados. 

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no 

site http://www.anoreg.org.br/forum/ 
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N otários de todo o País, representantes dos principais órgãos dos Pode-

res Judiciário, Executivo e Legislativo Federal e de diversos Estados, 

além da presença de representantes de países da América do Sul estarão lado 

a lado com os principais acadêmicos do IBDFAM entre os dias 14 e 18 de 

maio, na Praia de Imbassaí, Bahia, para a realização do XIX Congresso Nota-

rial Brasileiro, evento que debaterá importantes temas relacionados ao Direito 

Notarial e terá como foco principal "O Papel do Notariado no Direito de Família". Em sua abertura o 

evento contará com uma palestra sobre Ética aplicada à atividade notarial. Já no segundo dia os temas 

em destaque serão “O inventário extrajudicial com testamentos”, “Cláusulas restritivas no testamento e 

na doação”, “Certificação digital – autenticação eletrônica” e “Cooperativismo”. No dia 16 serão abor-

dados temas como “A diversidade das uniões informais”, “Efeitos sucessórios da multiparentalidade” e 

“Testamento e planejamento sucessório”. As inscrições podem ser feitas pelo site http://

www.congressonotarial.com.br/.                                                                                  Fonte: Site do Evento 

  Começa dia 14 o XIX Congresso Notarial Brasileiro na BA 

Por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, na última terça-feira (6/5), determinar 

que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) faça duas adequações no Edital nº 5, de novembro 

de 2013, que abriu o concurso público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de No-

tas e de Registro no estado. 

O TJBA deverá adotar norma no edital que evite a eliminação de candidatos exclusivamente em razão 

da nota obtida na prova de títulos. Além disso, deverá incluir no edital nota de corte para eliminação na 

prova objetiva. Segundo a decisão da conselheira Gisela Gondin, o candidato deverá ter desempenho 

mínimo de cinco pontos na prova objetiva para ser aprovado na primeira etapa do concurso. 

A exigência do CNJ para evitar eliminações na prova de títulos atende parte dos pedidos formulados 

por candidatos e pela Associação Nacional de Defesa dos Concursos Públicos para Atividade Notarial e 

Registral e Melhoria de seus Serviços (Andecartórios) por meio de seis procedimentos de controle ad-

ministrativo que questionavam diversos dispositivos do edital.  

O concurso para serventia extrajudicial é o primeiro realizado pela Bahia nos moldes do que determina 

a Constituição Federal. São oferecidas 1.383 vagas para outorga de delegação, com reserva de 5% das 

vagas aos candidatos portadores de necessidades especiais. A prova objetiva está marcada para o dia 29 

de junho.                                                                                                                                      Fonte: CNJ 

TJBA deverá adequar edital de concurso para cartórios 


