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Ανεξο ∨νιχο δο Εδιταλ ν≡ 38/2017

ΥΝΙ∆Α∆Ε ΛΟΤΑ∩℘Ο 
ΠΑΡΑ∆ΙΓΜΑ

ςΑΓΑΣ

ΓΕΡ⊇ΝΧΙΑ ϑΥ∆ΙΧΙℑΡΙΑ Χ⊆ςΕΛ

ΧΟΟΡ∆ΕΝΑ∆ΟΡΙΑ ∆Ε ΦΕΙΤΟΣ ∆Ο ΡΓ℘Ο ΕΣΠΕΧΙΑΛ Ε ∆ΑΣ ΣΕ∩∏ΕΣ Χ⊆ςΕΙΣ 10 5

ΧΟΟΡ∆ΕΝΑ∆ΟΡΙΑ ∆ΑΣ ΧℜΜΑΡΑΣ ∆Ε ΡΕΧΥΡΣΟΣ ∆Ε ∆ΙΡΕΙΤΟ ΠΡΙςΑ∆Ο 7,5 2

ΧΟΟΡ∆ΕΝΑ∆ΟΡΙΑ ∆ΑΣ ΧℜΜΑΡΑΣ ∆Ε ΡΕΧΥΡΣΟΣ ∆Ε ∆ΙΡΕΙΤΟ Π∨ΒΛΙΧΟ 7,5 6

ΓΕΡ⊇ΝΧΙΑ ∆Ε ∆ΙΣΤΡΙΒΥΙ∩℘Ο 50 11

ΓΕΡ⊇ΝΧΙΑ ϑΥ∆ΙΧΙℑΡΙΑ ΠΕΝΑΛ

ΧΟΟΡ∆ΕΝΑ∆ΟΡΙΑ ∆Ε ΑΠΕΛΑ∩℘Ο ΧΡΙΜΕ 10,5 2

ΧΟΟΡ∆ΕΝΑ∆ΟΡΙΑ ∆Ε ΗΑΒΕΑΣ ΧΟΡΠΥΣ 9 4

ΧΟΟΡ∆ΕΝΑ∆ΟΡΙΑ ∆Ε ΡΕΧΥΡΣΟΣ ΧΡΙΜΙΝΑΙΣ 7,5

ΓΕΡ⊇ΝΧΙΑ ∆Ε ΠΡΟΤΟΧΟΛΟ, ΜΑΛΟΤΕ Ε ΑΡΘΥΙςΟ

ΧΟΟΡ∆ΕΝΑ∆ΟΡΙΑ ∆Ε ΠΡΟΤΟΧΟΛΟ Ε ΜΑΛΟΤΕ 25 13

ΧΟΟΡ∆ΕΝΑ∆ΟΡΙΑ ∆Ε ΡΕΧΥΡΣΟΣ ΑΟΣ ΤΡΙΒΥΝΑΙΣ ΣΥΠΕΡΙΟΡΕΣ 9,5 3

ΧΟΡΡΕΓΕ∆ΟΡΙΑ ΓΕΡΑΛ ∆Α ϑΥΣΤΙ∩Α

ΑΤΟΣ, ΡΕΣΟΛΥ∩∏ΕΣ Ε ΟΥΤΡΟΣ ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕΣ

ΧΟΡΡΕΓΕ∆ΟΡΙΑ−ΓΕΡΑΛ ∆Α ϑΥΣΤΙ∩Α

ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ Ν≡ 12 /2017/ΧΓϑΧΕ.

Ινστιτυι ο µεχανισµο δε χονφερνχια δο ρεχοληιµεντο δα ταξα δε φισχαλιζαο ϕυδιχι〈ρια ινχιδεντε σοβρε οσ Σερϖιοσ Νοταριαισ 
ε δε Ρεγιστρο, µεδιαντε ο µονιτοραµεντο ◊ διστανχια, εµ τοδο ο Εσταδο δο Χεαρ〈.

Ο ∆ΕΣΕΜΒΑΡΓΑ∆ΟΡ ΦΡΑΝΧΙΣΧΟ ∆ΑΡΙςΑΛ ΒΕΣΕΡΡΑ ΠΡΙΜΟ, ΧΟΡΡΕΓΕ∆ΟΡ−ΓΕΡΑΛ ∆Α ϑΥΣΤΙ∩Α ∆Ο ΕΣΤΑ∆Ο ∆Ο 
ΧΕΑΡℑ, νο υσο δε συασ ατριβυι⌡εσ λεγαισ,

ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΝ∆Ο ο δισποστο νο αρτ. 236, ♣ 1≡ δα Χονστιτυιο Φεδεραλ δε 1988, ονδε σε πρεϖ α φισχαλιζαο δοσ ατοσ 
νοταριαισ ε δε ρεγιστρο πελο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο ε ο δισποστο νο αρτ. 30, ινχισο ΞΙς, δα Λει νο 8.935, δε 18 δε νοϖεµβρο δε 1994, θυε 
ιµπ⌡ε αοσ νοτ〈ριοσ ε οσ ρεγιστραδορεσ οβριγαο δε χυµπριρ ασ νορµασ τχνιχασ βαιξαδασ πελο ϕυζο χοµπετεντε;

ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΝ∆Ο θυε α Χορρεγεδορια−Γεραλ δα ϑυστια  ⌠ργο δε φισχαλιζαο αδµινιστρατιϖα, ϕυδιχιαλ ε εξτραϕυδιχιαλ, νοσ 
τερµοσ δο αρτιγο 56, δο Χ⌠διγο δε ∆ιϖισο ε δε Οργανιζαο ϑυδιχι〈ρια δο Εσταδο δο Χεαρ〈, χ/χ αρτιγο 13 δο Ρεγιµεντο Ιντερνο 
δα Χορρεγεδορια Γεραλ δα ϑυστια ε

ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΝ∆Ο νεχεσσιδαδε δε σε λεγιτιµαρ φορµασ χριτεριοσασ, εφιχαζεσ, οβϕετιϖασ ε  σατισφατ⌠ριασ δε χονφερνχια δα 
εξεχυο δασ ροτινασ δε τραβαληο δοσ νοτ〈ριοσ ε ρεγιστραδορεσ, δε µανειρα α αχοµπανηαρ ε µονιτοραρ, ◊ διστνχια, α ρεγυλαριδαδε 
δο φυνχιοναµεντο δασ σερϖεντιασ εξτραϕυδιχιαισ.

ΡΕΣΟΛςΕ:
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Αρτ. 1≡ − Ινστιτυιρ µεχανισµο δε αχοµπανηαµεντο, χοντρολε ε µονιτοραµεντο, ◊ διστνχια, παρα χονφερνχια δο ρεχοληιµεντο 
δα ταξα δε φισχαλιζαο ϕυδιχι〈ρια ινχιδεντε σοβρε οσ σερϖιοσ νοταριαισ ε δε ρεγιστροσ.

Παρ〈γραφο νιχο: Ασ µεδιδασ ιµπλεµενταδασ ποδερο σερ ρεαλιζαδασ, ινχλυσιϖε, ϖιρτυαλµεντε, ε, ποδερ−σε−〈 δισπορ δοσ 
δαδοσ ε δασ φερραµεντασ δο �Σισγυιασ Εξτραϕυδιχιαλ Ονλινε� δο Τριβυναλ δε ϑυστια δο Χεαρ〈, αλµ δε υσαρ ουτροσ προγραµασ 
δισπονϖεισ.

Αρτ. 2≡ − Ο ρεγιµε εσταβελεχιδο οβϕετιϖα α ϖεριφιχαο πρεχπυα δα ρεγυλαριδαδε ε δα ποντυαλιδαδε δοσ ρεπασσεσ δασ ϖερβασ 
δο Φυνδο Εσπεχιαλ δε Ρεαπαρεληαµεντο ε Μοδερνιζαο δο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο δο Εσταδο δο Χεαρ〈 � ΦΕΡΜΟϑΥ.

Αρτ. 3≡ − Ο σιστεµα ιµπλεµενταδο σερ〈 δεφλαγραδο µεδιαντε ινιχιατιϖα πριϖατιϖα δο Χορρεγεδορ−Γεραλ δα ϑυστια ου δο ϑυιζ 
Χορρεγεδορ Αυξιλιαρ αφετο ◊ µατρια ατραϖσ δα πεα ινιχιαλ δενοµιναδα δε Ορδεµ δε Σερϖιο (ΟΣ).

♣1≡ − Οσ δεστινατ〈ριοσ δα Ορδεµ δε Σερϖιο − ΟΣ σο οσ νοτ〈ριοσ, ρεγιστραδορεσ ε συβστιτυτοσ λεγαισ, οσ θυαισ α ρεχεβερο 
ατραϖσ δε ποσταγεµ οφιχιαλ νο Πορταλ Εξτραϕυδιχιαλ (ΠΕΞ), χοµ αϖισο δε λειτυρα οβριγατ⌠ρια, ε πελο ε−µαιλ ινφορµαδο δο χαρτ⌠ριο 
ου, αινδα διρεταµεντε, δυραντε ασ ινσπε⌡εσ ε ου χορρει⌡εσ.

♣2≡ − Να ΟΣ δεϖε χονσταρ ασ µεδιδασ α σερεµ αδοταδασ παρα ϖιαβιλιζαρ ο φορνεχιµεντο δασ ινφορµα⌡εσ ρεθυισιταδασ, 
ινχλυσιϖε, να φορµα δε αρθυιϖοσ ϖερτιδοσ εµ 2 (δοισ) τιποσ δε πλανιληασ διγιταισ (ΡΑΤ � Ρελατ⌠ριο δε Ατοσ ε ΡΧΛ � Ρελατ⌠ριο δε 
Χονφορµιδαδεσ δοσ Ρεγιστροσ δοσ Λιϖροσ), δεφινε ο περοδο αυδιταδο, δετερµινα ο πραζο παρα ο ατενδιµεντο ε, αινδα, ινδιχαρ〈:

Ι − α σερϖεντια δεµανδα;
ΙΙ � ρελαο δε χ⌠πιασ δε δοχυµεντοσ εξτραδοσ δοσ ρεγιστροσ δοσ λιϖροσ ινιχιαλµεντε σολιχιταδασ, ε
ΙΙΙ � ασ ινστρυ⌡εσ δα ρεµεσσα δοσ δαδοσ παρα α Αυδιτορια δα Χορρεγεδορια−Γεραλ.
♣3≡ − Οσ αρθυιϖοσ διγιταισ δασ πλανιληασ ΡΑΤ ε ΡΧΛ εδιτ〈ϖεισ παρα πρεενχηιµεντο, χοµ οσ δαδοσ σολιχιταδοσ να ΟΣ, σερο 

ενχαµινηαδοσ αο ε−µαιλ δα σερϖεντια αυδιταδα, ατ α δατα δε εντρεγα δα ορδεµ δε σερϖιο.
Αρτ. 4≡ − Α πλανιληα ΡΑΤ χονσιστε εµ αρθυιϖο νιχο, ο θυαλ χοντµ 14 (θυατορζε) συβπλανιληασ χονδενσαδασ εµ αβασ ε α ΡΧΛ 

ϖερτε εµ ουτρασ 13 (τρεζε) συβδιϖισ⌡εσ, ασ θυαισ σο φορµαταδασ χονφορµε ασ ατριβυι⌡εσ δε χοµπετνχια δα σερϖεντια.
Αρτ. 5≡ −  Α ρεχεπο δα ΟΣ ιµπορτα να χινχια δα δεµανδα α σερ χυµπριδα δεντρο δο πραζο πρεχονιζαδο, δα πορθυε ινχυµβε 

αο ρεχεβεδορ αχεσσαρ α χαιξα δε ε−µαιλ δα σερϖεντια, βεµ χοµο χονφιρµαρ α χηεγαδα δοσ αρθυιϖοσ διγιταισ (ΡΑΤ ε ΡΧΛ) ε, πορ 
φιµ,  ρεσπονδερ α µενσαγεµ ποσταδα, χοµ α σιναλιζαο δε θυε ο µατεριαλ ενϖιαδο σε ενχοντρα  ηγιδο ου νο.

Παρ〈γραφο νιχο: Εµ χασο δε φαληα νο φλυξο ινφορµατιζαδο, δεϖε−σε χοµυνιχαρ α Αυδιτορια δα ΧΓϑ παρα ρεσολυο.
Αρτ. 6≡ − Απ⌠σ ο πρεενχηιµεντο δασ πλανιληασ, µιστερ α ιµπρεσσο ε ασσινατυρα µανυαλ ου διγιταλ δασ π〈γινασ χορρεσπονδεντε, 

ο ποστεριορ ενχαµινηαµεντο δοσ δαδοσ, χοµ εξτενσο Π∆Φ, ανεξαδοσ οσ ρεσπεχτιϖοσ αρθυιϖοσ εδιτ〈ϖεισ, ασ χ⌠πιασ δοσ 
δοχυµεντοσ εσπεχφιχοσ ινσερτοσ νοσ λιϖροσ, τυδο α σερ ρεµετιδο παρα ο ε−µαιλ δα Αυδιτορια δα ΧΓϑ, οβσερϖαδο ο πραζο δεφινιδο 
να ΟΣ.

Αρτ. 7≡ − Νο χυρσο δασ µεδιδασ εµπρεενδιδασ ποδερο σερ διϖισαδασ προϖιδνχιασ χοµπλεµενταρεσ ου ουτροσ δοχυµεντοσ 
ιµπρεσχινδϖεισ ◊ ϖεριφιχαο, παρα οσ θυαισ σερο φειτασ ασ Ρεθυισι⌡εσ δε Ινφορµαο ου ∆οχυµεντο (ΡΙ∆), πορ παρτε Αυδιτορια 
δα ΧΓϑ, ε, δισπονιβιλιζαδασ νο ε−µαιλ, νο τεµπο χονφεριδο παρα ταντο.

Αρτ. 8≡ − ∆εποισ δε χοληιδοσ τοδοσ οσ ελεµεντοσ απτοσ ◊ απρεχιαο δοσ ρεπασσεσ ρελατιϖοσ αο ΦΕΡΜΟϑΥ, φαρ−σε−ο ασ 
απυρα⌡εσ ε αν〈λισεσ, νο µβιτο Αυδιτορια, α θυαλ χοµπετε ελαβοραρ, αο φιναλ δοσ εστυδοσ, Ρελατ⌠ριο Πρελιµιναρ α σερ ενϖιαδο 
αο ϑυιζ Χορρεγεδορ Αυξιλιαρ, ονδε σερο χονσιγναδοσ οσ αχηαδοσ, ρεχοµενδα⌡εσ, νοτιφιχα⌡εσ, ινχονσιστνχιασ, δεντρε ουτρασ 
ποντυα⌡εσ περτινεντεσ.

♣1° − Νοτιφιχαρ−σε−〈 ο ρεσπονσ〈ϖελ πελα σερϖεντια παρα σε µανιφεσταρ, εµ 15 (θυινζε), σοβρε ο Ρελατ⌠ριο Πρελιµιναρ.

♣2° − Φινδο ο πραζο πρεϖιστο νο ♣1≡, χοµ ου σεµ ρεσποστα, οσ αυτοσ ρετορναρο ◊ Αυδιτορια παρα αν〈λισε, εµισσο δε Παρεχερ 
Τχνιχο ε χονφεχο δε Ρελατ⌠ριο Χονχλυσιϖο, α σερ συβµετιδο αο Χορρεγεδορ−Γεραλ δα ϑυστια παρα ηοµολογαο.

Αρτ. 9≡ − Ο δελεγατ〈ριο δο σερϖιο εξτραϕυδιχιαλ ε ϑυιζ Χορρεγεδορ Περµανεντε σερο δεϖιδαµεντε χιεντιφιχαδοσ δο ατο 
ηοµολογατ⌠ριο, ο θυαλ ρεπερχυτιρ〈 νο αρθυιϖαµεντο δο προχεδιµεντο αδµινιστρατιϖο ινσταυραδο νο σιστεµα ΣΑϑ−Α∆Μ/ΧΠΑ ◊ 
µνγυα δε ιρρεγυλαριδαδεσ ου ο εξαυριµεντο δασ δεµανδασ, ου πορ ουτρο λαδο, νο δεσδοβραµεντο δο προχεσσο παρα α σολυο 
δασ πενδνχιασ δετεχταδασ, σοβ α συπερϖισο δα Αυδιτορια.

Αρτ. 10 − Ο δεσχυµπριµεντο δε θυαισθυερ δασ πρεσχρι⌡εσ ενσεϕαρ〈 α απυραο δε ρεσπονσαβιλιδαδεσ ε α αβερτυρα δο 
προχεσσο αδµινιστρατιϖο δισχιπλιναρ χαβϖελ ◊ εσπχιε α τεορ δο αρτ. 30, ΞΙς; αρτ. 31, ς, ε αρτ. 32 δα Λει 8.935, δε 18 δε νοϖεµβρο 
δε 1994.

Αρτ. 11 − Ο Χορρεγεδορ−Γεραλ δα ϑυστια ποδερ〈 εξπεδιρ ινστρυ⌡εσ ε εσχλαρεχιµεντοσ παρα χυµπριµεντο δεστε Προϖιµεντο ε 
αδοταρ  φιχηασ, φορµυλ〈ριοσ ου µοδελοσ παρα ϖιαβιλιζαρ α πρ〈τιχα δο σιστεµα ιµπλανταδο.

Αρτ. 12 − Εστε Προϖιµεντο εντρα εµ ϖιγορ να δατα δε συα πυβλιχαο, ρεϖογαδασ δισποσι⌡εσ εµ χοντρ〈ριο.

ΠΥΒΛΙΘΥΕ−ΣΕ, ΡΕΓΙΣΤΡΕ−ΣΕ, ΧΥΜΠΡΑ−ΣΕ.

Φορταλεζα, 12 δε µαιο  δε 2017.

∆εσεµβαργαδορ ΦΡΑΝΧΙΣΧΟ ∆ΑΡΙςΑΛ ΒΕΣΕΡΡΑ ΠΡΙΜΟ
ΧΟΡΡΕΓΕ∆ΟΡ ΓΕΡΑΛ ∆Α ϑΥΣΤΙ∩Α

ΕΣΧΟΛΑ ΣΥΠΕΡΙΟΡ ∆Α ΜΑΓΙΣΤΡΑΤΥΡΑ 

ΑΤΟΣ, ΡΕΣΟΛΥ∩∏ΕΣ Ε ΟΥΤΡΟΣ ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕΣ


