
  

 

C 
om mais de 20 anos de atuação 

em todo o Brasil, a Siscart Infor-

mática se destaca pela preocupação com 

seus clientes. Responsabilidade, segu-

rança, qualidade de atendimento estão 

entre as características da Empresa, que 

mantém parcerias estratégicas e se tor-

nou ao longo desses anos uma ponte de 

acesso entre os cartórios e o mercado de 

tecnologia.                         Veja na pág. 4                                           

 Abril/2014    Boletim Eletrônico Mensal da Siscart Informática    

Siscart: Uma História de Sucesso 

    Siscart News: informação e prestação de serviço  
 

C 
iente da falta de uma publicação que una informação e prestação de serviços para o meio carto-

rário, a Siscart Informática criou para seus clientes um boletim eletrônico o “Siscart News”, que 

irá trazer mensalmente matérias temáticas, abordando assuntos como tecnologia, segurança da infor-

mação, internet, entre outros. O objetivo é mesclar informação e tecnologia para oferecer aos nossos 

leitores conteúdo de qualidade.  

E-mails com dúvidas, sugestões, pedidos de inserção de anúncio, reclamações ou críticas em geral po-

dem ser enviados para siscartnews@siscart.com.br. 

Clientes Siscart utilizam Selo Digital 

C 
omprometida com seus parceiros e visan-

do a eficiência dos serviços oferecidos, 

todos os sistemas da Siscart estão devidamente 

integrados e homologados junto ao TJ BA, na 

geração do DAJE e do SELO DIGITAL.                                        

          Veja na Pág. 2 

Terminam dia 11 de abril as inscrições do con-

curso público para Outorga de Delegações de 

Serventias Extrajudiciais de Notas e de Regis-

tros da Bahia.                                     Veja na Pág. 5 

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

de Imbassaí na Bahia, o XIX Congresso Notarial 

Brasileiro, que terá como foco principal "O Pa-

pel do Notariado no Direito de Família".  

                                                             Veja na Pág. 5 

mailto:siscartnews@siscart.com.br
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DAJE e Selo Digital uma realidade na Bahia 

O 
Tribunal de Justiça da Bahia implantou o Sis-

tema Selo Digital, que possibilita a emissão 

do DAJE (Documento de Arrecadação Judicial e Ex-

trajudicial) e a Selagem Digital de todos os atos de   

acesso público, aprimorando a segurança jurídica dos 

atos praticados nas serventias extrajudiciais, já que 

permite ao TJ BA fiscalizar de forma mais eficiente 

o valor recolhido, beneficiando os cidadãos, além de 

evitar a evasão fiscal. Dentre as transações que utili-

zam o selo eletrônico estão o reconhecimento de firma, autenticação, confecção e guarda do primeiro 

cartão de autógrafo, etc. Para confirmar a veracidade do ato praticado, basta acessar o link do DAJE 

Eletrônico no portal do TJBA (eselo.tjba.jus.br)  ou utilizar o TJBA Mobile. 

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

JUDICIÁRIO Nº 1.112, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, a Siscart adequou seus sistemas para uso de 

forma integrada com o Tribunal de Justiça da Bahia, o que está permitindo aos seus clientes a emissão 

do DAJE eletrônico e SELO DIGITAL pelo Sistema SISCART.   

Pensando na praticidade e agilidade dos serviços oferecidos pelos cartórios, a Siscart desenvol-

veu para os Tabelionatos de Notas, no balcão de atendimento (onde são realizados os atos de abertura,  

reconhecimento de firmas e autenticação de documentos) um sistema que permite de forma off-line rea-

lizar todos os serviços ao longo do dia e suas informações são enviadas automaticamente para o ambi-

ente WEB SERVICE do Tribunal de Justiça da Bahia dentro de um intervalo de 01 hora. Ao finalizar o 

expediente o cartório tem a possibilidade de gerar o DAJE CONSOLIDADO já no sistema facilitando o 

controle de atos praticados com utilização de selo autoadesivo vermelho. 

Atualmente a Siscart está implantando e treinando todos seus clientes e parceiros para o uso 

desta mais nova ferramenta. Seguindo um cronograma de implantação com critérios de fluxo de atendi-

mento dos cartórios e disponibilidade para início. 

  A SISCART foi a primeira empresa de software a implementar e homologar junto ao TJ BA, to-

dos os seus sistemas com o DAJE Eletrônico e o SELO DIGITAL, o que mostra seu comprometimento 

em se aperfeiçoar e oferecer cada vez mais um serviço de qualidade aos seus clientes. 
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Siscart oferece treinamento gratuito para seus clientes 

E m trabalho conjunto com o Tribunal de Justiça da Bahia, a Siscart realizou nos dias 18 e 25-

/01/2014 em sua sede na capital baiana, um treinamento para seus clientes, que teve como obje-

tivo preparar os cartórios para a utilização do novo Selo Digital e DAJE, onde os sistemas da Siscart 

trabalham de forma integrada com os servidores do TJ BA. As serventias atendidas foram de Protesto 

e Notas, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e RCPN. 

Aplicativo TJBA Mobile permite consultar DAJE e Selo digital 

O 
 aplicativo para smartphones e tablets do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o TJBA Mo-

bile permite que os usuários consultem o status do pagamento de Documentos de Arrecadação 

Judicial e Extrajudicial (DAJE), além de permitir a verificação 

da autenticidade de selos digitais, que são utilizados em atos de 

serventias extrajudiciais. 

As novas funcionalidades já estão disponíveis para os usuários 

do sistema iOS (iPod, iPhone e iPad) e do sistema Android, bas-

tando atualizar o aplicativo para utilizá-las. Além das novas fun-

ções, o app também permite consultar processos nos sistemas 

do Judiciário baiano, as pautas de julgamento das câmaras e do 

Tribunal Pleno, o Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e jurisprudências diversas. Desenvolvido pela 

Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim) do TJBA, o app é uma importante 

iniciativa do Tribunal para democratizar a Justiça na Era Digital.           Fonte: Agência TJBA de Notícias 
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Siscart amplia a qualidade do atendimento 

C 
om mais de 20 anos de mercado a Siscart Informá-

tica trabalha exclusivamente na área de serventias 

extrajudiciais, acompanhando as evoluções tecnológicas 

do mercado e transmitindo-as para seus clientes através 

do fornecimento de consultoria, serviços e softwares ad-

ministrativos que hoje são identificados como as princi-

pais ferramentas de apoio aos Oficiais e Tabeliães.  

Atuando em todo o território nacional, a Siscart conta 

com funcionários capacitados tecnicamente e com larga experiência nas rotinas e procedimentos de 

cartórios, fornecendo softwares tanto para uso desktop, como serviços de intranet e internet, prestando 

seus serviços para as serventias, entidades de classe e a corregedoria do estado. 

Com o objetivo de oferecer mais conforto e praticidade a seus clientes, parceiros e colaboradores a Sis-

cart está de casa nova em São Paulo. A sede da empresa está funcionando na Rua Coronel Lisboa, 690 

Vila Mariana. 

E m 2011 a convite do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, a Siscart 

Informática participou do Seminário sobre Privati-

zação de Cartórios do Estado da Bahia e na oportunidade 

apresentou seus produtos para os titulares extrajudiciais 

presentes. Durante o evento ficou clara a necessidade de 

adequação dos sistemas para atender aos novos titulares, 

como também que muitos precisavam de apoio técnico, 

explanação mínima de conhecimentos de informática e 

entendimento jurídico junto aos sistemas.  

Nascia assim a Siscart Bahia, os produtos foram personalizados conforme as necessidades vistas in loco 

e uma sede foi instalada em Salvador para garantir um suporte técnico rápido e eficaz. Mais de 40 pro-

fissionais dentre eles, implantadores, desenvolvedores e analistas em suporte foram contratados. 

Hoje, a Siscart atende mais de 130 cartórios na Bahia e oferece uma variedade de produtos personaliza-

dos e completos, que vão desde backup nas nuvens (cópias de segurança), storage de documentos 

(sincronismo externo), softwares administrativos seguindo os padrões de funcionamento do selo eletrô-

nico, softwares de digitalização e indexação de imagens, livro caixa, entre outros.  

Dois anos de Siscart - Bahia 
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O  Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) reabriu 

o prazo para confirmar a participação no concurso pú-

blico de provas e títulos que visa ao provimento de 1.383 vagas 

para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas 

e de registro. O prazo para confirmar a participação está aberto 

até 11 de abril, somente pelo site: www.cespe.unb.br/

concursos/tj_ba_13_notarios.  A taxa é R$ 200,00 para cada 

opção feita pelo candidato, por critério de delegação. Com a 

mudança, a data da prova objetiva da seleção também foi alte-

rada e, agora, ocorrerá na data provável de 29 de junho. Todas as etapas do certame serão realizadas 

em Salvador (BA).  

Para se candidatar o profissional deve ser Bacharel em Direito com diploma registrado ou ter exercido, 

por dez anos, completados antes da primeira publicação do edital, função em serviços notariais ou de 

registros. O critério de classificação dos participantes será baseado em seis etapas: prova objetiva de 

seleção, prova escrita e prática, comprovação de requisito para outorga das delegações, exame psico-

técnico e entrega do laudo neurológico e do laudo psiquiátrico, entrevista pessoal e análise da vida pre-

gressa, prova oral e avaliação de títulos.  

Inscrições para 1.383 vagas para o TJBA estão abertas 

N otários de todo o País, representantes dos principais órgãos 

dos Poderes 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 Notarial 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 se-

gundo dia os temas em destaque serão “O inventário extrajudicial com testamentos”, “Cláusulas restriti-

vas no testamento e na doação”, “Certificação digital – autenticação eletrônica” e “Cooperativismo”. 

No dia 16 serão abordados temas como a “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 

  XIX Congresso Notarial Brasileiro será realizado na Bahia 


