
  

 

A  Siscart Informática participou entre os dias 14 e 18 de maio de 2014 em Imbassaí na Bahia, do 

XIX Congresso Notarial Brasileiro, evento que debateu importantes temas relacionados ao direito 

notarial e teve como foco principal “O papel do Notariado no Direito de Família”. 

Participaram do evento Notários de todo o país, representantes dos principais órgãos dos Poderes Judici-

ário, Executivo e Legislativo Federal, bem como os principais representantes do IBDFAM (Instituto 

Brasileiro de Direito de Família). O evento foi aberto pelo Presidente do Colégio Notarial do Brasil – 

Conselho Federal – Dr. Ubiratan Guimarães - e contou com a presença do Presidente da Anoreg-BR – 

Dr. Rogério Bacellar – e várias autoridades. 
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Concursos de cartórios de três estados 

estão com inscrições abertas. 
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Backup: segurança necessária. 

Como fazer?                                                                             
Quem nunca teve que lidar com um compu-

tador queimado, problemas no HD, perda 

de dados? 

O Backup é uma forma segura e fácil de 

manter seus dados em segurança evitando a 

perda de dados pessoais ou de trabalho. 

O Siscart News preparou uma matéria com-

pleta para você tirar todas as suas dúvidas e 

aprender a deixar seus dados sempre segu-

ros.                            Veja na pág. 02 

Corregedorias autorizam expedição 

de cartas de sentença pelos tabeliães.  
                                                                     Veja na pág. 4                                                                              

 

Siscart convoca clientes a ingressarem 

no Portal do Selo Digital. 
                                                                     Veja na pág. 5 



2 

 

Segurança necessária 
 

C 
omo seria se sua empresa perdesse todos os cadastros de 

clientes, todos os dados financeiros, contábeis, lança-

mentos, etc.?  Nenhum usuário está livre dessa ameaça, a perda 

dos dados pode acontecer através de falha nos computadores, 

mau uso (desligar o computador de forma incorreta), vírus, furtos, incêndio, inundação, falta de ener-

gia, entre outros. Mas, existe um grande aliado para a recuperação desses arquivos: o backup. 

 

Mas o que é backup? 

Backup é uma cópia dos dados, e pode ser feita em dispositivos (CD-ROM, DVD-ROM, HD, Pen 

Drive, Fitas, etc.), com o objetivo de armazenar informações valiosas com segurança e integridade, 

para posteriormente recuperá-las, caso haja necessidade ou algum problema com os dados originais. 

Para a segurança da sua empresa é necessário um procedimento de backup definido com as seguintes 

informações: 

Quais documentos devemos fazer Backup: É importante sabermos quais  arquivos são importantes 

para o backup. Documentos, planilhas, fotos, bases de dados completas, entre outros. 

Periodicidade do Backup: Quantas vezes e em qual intervalo de tempo faremos o backup? Este deta-

lhe é importante. Para que não atrapalhe o desempenho do servidor onde é feito o backup, é melhor 

agendar o backup em horários que o servidor é menos utilizado, como em horários de almoço, e final 

da tarde. 

Destino Cópia Externa: É recomendável que o backup seja feito em dispositivos de armazenamentos 

externos do servidor, como em outros computadores, mídias de CD's, DVD's, Pen Drive, etc. Feito o 

backup, o mesmo deve ser identificado, e armazenado de preferência em cofre externo ao local de 

origem. 

Testes de Integridade: Os testes de integridade são aplicados nos backups armazenados, ou seja, ve-

rificam se as informações salvas estão em condições de serem restauradas caso seja necessário. Este 

teste nada mais é do que uma simulação real, onde os dados originais foram perdidos. Neste caso, o 

último backup feito é restaurado para verificar se as informações estão íntegras. 
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Formas de Backup 

Espelhamento: O espelhamento é uma boa solu-

ção para empresas que tenham disponibilidade para 

gastar mais dinheiro em uma solução de primeira 

linha. No espelhamento, os arquivos dos usuários 

são armazenados em um servidor (A) e então é 

criado outro Servidor (B). Os servidores A e B tra-

balham paralelamente, com os mesmos arquivos e 

se houver alguma falha com o Servidor A, o Servidor B pode entrar em operação com todos os dados 

atualizados. 

Particionamento de HD: é uma maneira de manter os dados em segurança no mesmo HD, mas funcio-

na somente para causas internas, como problemas de software, vírus, etc. Para causas externas (como 

HD danificado) não é uma forma confiável. No particionamento, o sistema operacional reconhece um 

único HD como sendo duas ou mais unidades de armazenamento, chamadas partições, e assim, o usuário 

pode fazer toda a instalação do seu sistema e seus programas em uma partição, enquanto mantém seus 

arquivos de trabalho ou pessoais em outra. Se acontecer algum problema no sistema operacional, a parti-

ção da instalação pode ser reinstalada e os arquivos continuarão seguros na partição restante. 

Armazenamento removível: essa é a forma mais fácil e barata, dependendo da opção de mídia removí-

vel. Hoje existe a opção de CDs, DVDs regraváveis, unidades de Fita DAT e HDs USB removíveis. 

Os CDs são a opção mais barata, mas também a mais limitada. Não comportam arquivos grandes. Os 

DVDs regraváveis são opções muito confiáveis e comportam até 4.7Gb. 

As unidades de fita DAT tem uma alta capacidade de armazenamento, com alguns modelos podendo 

armazenar até 72 Gb de dados. São opções mais caras, mas também muito confiáveis tanto na hora da 

gravação dos dados, quanto no momento da recuperação. 

HDs removíveis são dispositivos que por meio de comunicação USB 2.0 (ultra-rápida) efetua cópia de 

servidores e terminais de forma eficaz e a recuperação de dados é muito fácil. Os HDs são populares 

pela sua portabilidade devido ao tamanho e peso otimizado e pela sua capacidade que pode chegar até 

8Tb. 

Sabendo da importância do backup a Siscart oferece o serviço de backup em Datacenter, que gera cópias 

automáticas de todos os dados do cartório para um servidor hospedado em datacenter, com total segu-

rança. As cópias são acompanhadas através de e-mails diários sobre seu sucesso ou não. Os limites de 

espaço podem variar entre 10GB a 500GB. As cópias são disparadas no período noturno e a recuperação 

dos dados pode ser feita de forma total ou parcial, conforme a necessidade. 
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  Corregedorias autorizam expedição de cartas de sentença pelos tabeliães 

A  Corregedoria Geral da Justiça, por meio do Provimen-

to Conjunto nº 3/2014, autorizou os tabeliães de notas 

de todo o estado da Bahia expedirem cartas de sentenças. A 

medida proporciona mais rapidez e eficiência aos serviços 

judiciários. 

De acordo com o provimento, qualquer parte interessada, em 

determinadas situações, poderá requerer a expedição da carta 

de sentença diretamente ao tabelião. Não haverá a necessidade de uma das partes, por meio de advoga-

do, requerer ao juiz da vara onde a ação foi proposta.  

A Bahia é o segundo estado do país, depois de São Paulo, a facilitar a retirada desse documento aos ad-

vogados e às partes. 

A partir da segunda quinzena de junho, o tabelião poderá extrair cartas de sentença das decisões judici-

ais, reunindo cópias de parte ou do todo de um processo. O tabelião fará a autenticação de cada cópia 

extraída dos autos e incluirá o selo de autenticidade e cobrança das taxas. 

A carta de sentença deverá ser formalizada no prazo máximo de cinco dias, contados da solicitação do 

interessado e da entrega dos autos originais do processo judicial, ou do acesso ao processo judicial ele-

trônico.                                                                                                                                         Fonte: Ascom TJBA 

  Concursos de cartórios de três estados estão com inscrições abertas 

Amazonas 
 

O Concurso Público está aber-

to até o dia 4 de julho, por 

m e i o  d o  s i -

te www.cartorio.tjam.ieses.org 

valor da taxa de inscrição é de 

R$ 200,00.  Ao todo são 26 

serventias vagas. A prova ob-

jetiva de seleção será realizada 

em 31 de agosto, a prova escri-

ta e prática será aplicada em 

16 de novembro. 

Mato Grosso do Sul 
 

São 74 vagas para a outorga 

de delegação de serviços no-

tariais e registrais. As inscri-

ções estão abertas até 4 de 

julho pelo site do Ieses. O 

valor da taxa de inscrição é 

de R$ 200,00. 

O concurso terá quatro fases, 

a primeira etapa será realiza-

da no dia 17 de agosto e a 

segunda fase será em 23 de 

novembro. 

Pará 
 

As inscrições  encerram em 

11 de julho, pelo si-

te www.cartorio.tjam.ieses.

org . A taxa é de R$ 200,00. 

Ao todo são 284 vagas e a 

primeira fase será composta 

por uma prova objetiva que 

será aplicada no dia 24 de 

agosto. A prova escrita será 

aplicada em 9 de novembro. 
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A  SISCART sempre em busca de melhorar o padrão de atendimento aos clientes e seguindo a-

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

CIÁRIO Nº 1.112, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013,   convoca todos os seus clientes a ingressarem 

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 Co-

ordenação de Arrecadação – COARC TJ BA ( Tel. (71) 3372-1612 Cel (71) 9131-8585 / 8366-3331 

E-mail: cosis_extrajudicial@tjba.jus.br ). 

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 esta-

rão 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 imedi-

atamente 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 

Siscart convoca clientes a ingressarem no  

Portal do Selo Digital 


