
Poder Judiciário do Estado de Rondônia

Corregedoria Geral da Justiça

Manual do Sistema de Informações Gerenciais do

Extrajudicial
SIGEXTRA

Porto Velho, RO 2015



~IAI\UAL 110

l:SU.ÜUO - SIGEXTIU

F1C1IA T~:c:",ICA

Elaboração
Alun Tito Lcile Ratt<

Ap"i" rla dahoraçã"
Alex Fahian Cmla de Amurim

!>bulÍcio Maia ('1,.;("
Valle' Maiada Silv"

Relisào de Te\to
Adriana Lunardi

Gi,laine AI\'e<da 0"13

C<H,rncnação Geral
Áureo Virgílio Queiroz

J Uil Au\iliar da Corrcl:ed"ria-Geral da Jusliça

C"rre!(~>d"r Geral da Justiça
201412015

o"",,"hargal!ur
I>AJIiIELRIllEIRO LAGOS

FlS.

T""'-'~~U.., "., '-' ,'-



Sumário

Introdução. . .. . .. . . . . . ... . .... . .. . .. . . .. . . . . . . . . . 4

Apresentação do Sistema 5

1 Apresentação do sistema . . . 6
1,1 Fechamento do Manual .. 6
1,2 Requisitos do sistema . . . 6
1.3 Acessandoe conhecendoo sistema 6

1.3.1 Apresentação dos MódulOS . 8
1.3,1,1 Aios......... 8
1.3.1.2 Relatórios , 10
1.3.1.3 Selos , 11

11Atos 12

2 Consulta, Lançamentos, Importação e Edição •.•......•.•.•.•...••.........•.•.•.•.•.....•.•.13
2.1 Consulta de Aios _ , 13

2.1,1 Por Dia , ,., , ,., ,., 13
2.1.1.1 Visualizar o alo , , ,., , , , 15
2.1.1,2 Edição do Alo , , , , 15
2.1,1,3 Exclusão do Ato , ,., ,.,.,.,., ,.,.,.,., ,., , 17
2.1.1.4 Enviar atos , , , ,., , 17
2.1.1.5 Estornar atos , , , , 18

2.1.2 Por Mês , . 19
2.1.2.1 Por Tipo de Ato ,., , , ,.,.,., 19
2.1.2.2 Estado ,.... . , 20
2.1.2.3 IddoAto '... . ,22
2.1.2.4 Período .. 22

2.1.3 Por Período ,.,., ,., ,.,., ,.,., ,., ,., ,.,.,..23
2.1.4 Por Selo ,., 24
2.1.5 Por Tipo . 24

2.2 Lançamento , ,., ,., , , , ,.,., ,., 26
2.2,1 Novo Ato ,.,., ,.,., , ,., ,., , ,.,., , ,., ,.,.,.26



2.2.1.1 Com gratuidade .. .. 29

2.2.1 .2 Adiado __ 30
2.2.2 Despesas e Receitas .. 33

2.2.2.1 Lançamento " ,... ....35
2.2.2.2 Consulta ....37

2.23 Importação de Atos 37
2.3 Pedidos de Estorno de Atos 38
2.4 Recebimento de Atos Adiados 38
2.5 Recolhimentos .. 40

2.5.1 Custas .. 40
2.5.2 Multas .. .41

111Aelatârios 44
3 Livro Caixa, Demonstrativos e Estatisticas 45

3.1 Livro Caixa (Prov.45/2015.CNJ-a partir de 01/09/2013) .45
3.2 Livro Caixa - Sintético (Diário) f Sintético (Mensal) .47
3.3 Demonstrativos de Apuração 49

3.3.1 Balanço Anual (Geral) 49
33.2 Balanço Anual (Prov.45!2015 - CNJ) 50

3.4 Estatística Mensal 51
3.5 Estatística Mensal (Resumo) 52
3.6 Apuração Renda Interino . . 53
3.7 Gratuitos e isentos . . . ...54
3.8 Aios com selo isento ,..55

IV Selos 57

4 Consulta, Pedidos e Estoque de Selos 58
4.1 Análise de Selos 58
4.2 Consulta Selos .. 59
4.3 Consulta SeioS!Atos 61
4.4 Controle do Estoque/Selos 62
4.5 Pedido de Selo Digital 63
4.6 SelosDisponiveis , 64
4.7 Consulta de Setas Inutilizados....................... . 66



Introdução

o Sistema de Informações Gerenciais Extrajudicial - SIGEXTRA tem por
objetivo dotar de maior celeridade o fluxo de informaçôes entre as serventias e a
Corregedoria Geral da Justiça, eliminando o uso de papel e o custo correspondente,
automatizando as atividades correcionais vinculadas aos serviços extrajudiciais, tais
como: manutenção de um banco de dados cn-line dos registros das serventias, dos
delegatários e respectivos escreventes; manutenção de um banco de dados cn-line de

todos os ato notariais e registrais praticados pelas serventias do Estado, para fins
de segurança, raslreabilidade e controle; monitoramento da aquisição e uso dos selos

de fiscalização; agilização do processo de ressarcimento dos atos gratuitos praticados
e selos isentos utilizados pelas serventias; e padronização dos cálculos dos
emolumentos e custas, de modo a evitar a cobrança indevida de valores pelos atos
praticados aos usuários.

O SIGEXTRA possibilita a rastreabilidade dos atos praticados nas serventias,
a partir da vinculação do ato ao selo, o que é essencial para a fiscalização da prática
notarial e registral e para a segurança dos negócios e atos submetidos 11apreciação
dos delegatarios, pois permitirá a consulta, via web, de fodos os atos, com base na
numeração do selO de fiscalização, O aplicativo garante a uniformização dos
procedimentos e relatórios exigidos pela Corregedoria Geral da Justiça, prestando
importante contribuição às serventias mais modestas, que não possuem sistemas
próprios de gerenciamento e controle dos selos, guias de recolhimento das custas,
emissão de livro-eaixa, balanços mensais de selos, estatisticas mensais de atos e etc.

Para as serventias informatizadas, o SIGEXTRA foiconcebidode modo a evitar
o relrabalho. A partir dos registros contidos nos aplicativos já ulílizados em cada
serventia. é possível disponibilizar o movimento diário, sem a necessidade do
lançamento dos atos de per si, a partir de um simples comando de exportação_\

Este manual foi concebido de maneira a seguir uma sequência lógica de
aprendizado ao usuârio, por exemplo é prática que os colegas de trabalho mais
antigos ensinem colegas mais novos, e nada melhor que apresentar o sistema
realizando consulta de dados para apresentar o sistema e as peculiaridades antes de
realizar lançamentos. A estrutura de tópicos deste manual tem como objetivo refletir
a estrutura de menus do sistema, para melhor localização do usuário.

Todos os dados cadastrados no sistema que aparecem neSle mMual, são [ictieios, com a fInalidade
de realizar lestes e desenvolver o manual.



Parte I

Apresentação do Sistema



F?1
•. 6 •. ";

1 Apresentação do sistema

1.1 Fechamentodo Manual

A versão deste manualloi lachada na data de 14f09f2015. Durante a revisão

documento houve atualizações no sistema e de regulamentos ao qual este Manual

passou por relormulações.

1.2 Requisitosdo sistema

o Sistema de Informações Gerenciais dO Extrajudicial SIGEXTRA está dispo-

nivel através da plataforma web, sendo necessário a utilização da um navegador. Os

navegadores recomendados são o Google Chrome ou Mozilla Fire/ox.

1.3 Acessandoe conhecendoo sistema

Por meio do endereço eletrônico hnp:flsiga.tjrO.jusbrlselo o usuário fará acesso

ao sistema. Após a abertura da tela (Figura 1), digite as credenciais da usuario (cadastro

ou cp! e senha). Usuários das serventias utilizarão como Iogin o seu CPF e senha

especifica, fornecida pela Corregedoria Geral da Justiça. Posteriormente, o próprio

usuário poderá modificar a senha mediante acesso à opção especifica de "mudança de

senha".

I I I I 11 I i 'I

•,

Fi\lUfa 1: Tela de Autenticação do SIGEXTRA
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Informações importantes estào dispostas na área inferior na tela de

autenticação do sistema conforme destacado na Figura 1.

Após a autenticaçào a tela que deverá ser exibida será a correspondente a

Página Inicial (Figura 2). Onde há o menu lateral (Figura 3) e o menu superior (Figura

4) contendo links úteis.

F'9ura 2: Pagina Inicial do SIGEXTRA.

PAGINAINk:lAL AIO$ II[[AlüIlKJ~ '>!10' ."H,AII 'o.lNHA •.•.•11

SIGEXTRA
Figura 3: Menu Svpe"", que dá acesso aos módulos

Os módulos do sistema são acessados através do Menu Superior (Figura 3).

onde ao clicar no nome do módulo (SIGEXTRA) o usuário é encaminhado a página

do mÓdulo. Para retornar a Página Iniciai (Figura 2) basta que o usuário clique no link

.Pagina Inicial", constante no Menu Superior (Figura 3). A indicação da serventia estará

sempre exibida na área superior e à direita da página do sistema. onda indicará o

usuário que está utilizando o sistema e a respectiva serventia (Figura 5).

Os módulOSdisponíveis no sistema são: Atos. Relatórios e Selos.
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Figura 4, Menu Lateral comerldo hnks út ••<s

u......., .uooo
ScneoIia:KD __ .Ofi<:lc>T_TJIlO

Figura 5: Informação dt>usuário e ser;~m!ia

1.3.1 Apresentação dos Módulos

1.3.1.1 Atos

Figura 6; Página Inicial do Módulo Atos

As consultas disponíveis (Figura 7) de aIos são: Por dia, Por Mês, Por Período.

Por selo e Por Tipo. Onde o usuário será direcionado para uma nova página para
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preencher os parâmetros que deverâo balizar a pesquisa das informações que precisa.

As Figuras a seguir demonstram todas as opções disponiveis incluindo os sub-menus

disponiveis.

Fig~(a 7, Opções do Menu. CCK1s~lIade Atos

Fig~,a 8: Opções do Menu -lançamento de atos

Fig~fa 9: Opções do Menu. Recolhimentos
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1.3.1.2 Relatórios

TJ/RO- G

w

Módulo responsável por todos os relatórios financeiros do SIGEXTRA, con-

tendo as opões (Figura 10):

• Livro Caixa (Prov.45/2015-CNJ). a partir de 01109/2013)

_ Livro Caixa. Sintélico(Diário}

• Livro Caixa - Sintético(Mensal)

• Demonstrativos de Apuração

Balanço Anual (Geral)

Balanço Anual (Prov,45i2015. CNJ)

_ Estatística mensal

• Estatísticamensal (Resumo)

_ Apuração Renda Interino

_ Gratuitos e isentos

• Atos com selo isento

Figura 10; Módulo de Relatório"
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1.31.3 Selos

Módulo responsável pela informações e gestão dos Selos no SIGEXTRA, con-

lendo as seguintes opções (Figura 11):

_ Análise de Selos

_ Consulta Selos

_ ConsultaSeloslAtos

_ Controle do Estoque de Selos

_ Pedido de Selo Digrtal

_ Selos Disponíveis

_ Selos Inutilizados

Consulta Inutilizados

Figura 11: Módulode Selos
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2 Consulta, Lançamentos, Importação e Edição

Módulo responsável pelo cadastramento e consulta de todas informações que

guardem relação com os atos das serventias Este capitulo tem como objetivo mostrar ao

usuário uma visão prática do mÓdulo de Atos. Neste módulOé possível consultar. alterar.

excluir atos. desde que devidamente autorizado.

2.1 Consultade Atos

Nesta seção é demonstrado como um ato pode ser localizado no sistema, seja

por dia, mês, período, selo ou tipo, e como pode ser visualizada informações relativas

ao ato, bem como editar ou excluir atos a partir de cada tipo de consulta. Importante

salientar que para cada tipo de consulta a tela possui poucas alterações, mas que serão

abordadas no deoorrer desta Seção.

2.1.1 Por Dia

Nesta consulta será retornado lodos os aIos com lançamento na data selecio-

nada no campo. Por exempkJ utilizando a data de 01/01/20'5 (Conforme destaque da

Figura 12), temos como retorno os atos realizados na data seleCionada (Figura 13).

Figura 12; Cortsulla d~ Atos pc< Dia

As informações pertinenles aos atos eslão detalhadas, a partir desta lista (Fi-

gura 13) é possível realizar Irês operações Editar, Ver ou EXCluir o ato, verdicar in-

formações corno Eslado em que se encontra o ato, os selos, valores e descrição do alo

conforme melhor detalhado na Figura 14. Na parte inferior deverá estar disposto

informações financeiras e sobre os selos do dia de maneira sucinta conforme Figura 13.
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Figura 13; Resultado da coosulta de atos do dia

,----_~c.~.~.c.c.~--------------------------------------
",",w __..'.."-~'--"-,,..~-.-~.."~,,

Figura 14: Detalhamento da consulta de aios do dia

TIrn! E<:MiI'

Q. ,,'
I.Ex!: •.•••,

Figura 15: Opções de Ver, Edotare Excluir Oato.
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2.1.1.1 Visualilar Oato

15---

Para visualizar informaçõss rsfsrsntss ao Ato, basta qus Ousuário clique no link

Ver. conforme Figura 15, onde deverá abrir nova página contendo as informaÇÕes do

ato (Figura 16),

_.---
_.. ., ._,.,•••.,>,~._."",,_ ..- .__ .•.•..~_.,""'"..,.."",."
c__ •••••.• ~~, ~ ~'9 ••••••_ .....,_ .....' ,,."'""... ,
"~'-r_r... ,- ---c"~'""",~_,...•...,- .

'-"""-,••ü"''''' ••••__ ""'-,
Frgur8 16: Visualização das informaÇões doAto

Na parts supsrior estão dispostas intormações sobre a serventia e o ato e na

parte inferior estão informaÇÕes sobre os solicitantes do serviço notarial (Figura 16},

Lembramos que esta modalidade de visual ilação do ato não permite a edição, e que a

edição só é possível enquanto o ato está pendente. Para edição do ato remetemos o

leitor a seção seguinte que tratará da Edição de Ato,

2.1.1,2 Edição do Ato

Para realilar a edição de um ato, deve-se este estar pendente conforme

informação constante na consulta (exemplO na Figura 13 e 14), e em seguida clicar no

link editar conforme Figura 15. onde o usuário será remetido a uma nOva página, Neste

ambiente será possível a edição de informaçôes referentes ao próprio documento do ato

bem como sobre informações pessoais dos envolvidos no ato. A tela de edição do ato é

a que segue na Figura 17.

Informações constantes na parte superior da página que não são editáveis'

• Usuário responsável pelo cadastramento

• Serventia a qual o usuário está vinculado
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Figu.a 17: VJsão completa da edição do alo

• Tipo do ato

• Data da Criação do Ato .

• Selo

• Valores referentes aos emolumentos e o selo

Informações que podem ser editadas:

• Data do Exercício

• Livro, Folha Inicial e FOlha Final.

• Caixa de Seleção Indicando se o alo é gratuito ou não .

• Tipo de Documento

• Numero do documento

• Nome do requerente

• Caixa de seleção indicando se o ato é adiado ou não.



GapOulo 2, Consulta, Lançamentos, Imporlaçtw e Edição

• Complemento

• Nome do Outorgante

• CPFICNPJ do Outorgante

• Nome do Outorgado

• CPFICNPJ do Outorgado

• Base de Cálculo

Ao se realizar qualquer alteraçào, taz-se necessário clicar no botào 'Atualizar'

localizado na parte inferior da página para que as informações sejam salvas.

Quando houver necessidade de cadastrar mais de um outorgante ou outorgado,

basta que se clique no 't' ou '-' para acrescentar ou diminuir campos para o ato,

conlorme destaque na Figura 18

•
•
•
•

•

' •••••••""'0] JIl

~-- ~
[
~ooo,••

cp,,,,,,,,
""' ..•."
•• w •• co"" ••
~""""".".""',<N',"""~"..-" "",,,~...- - , ... ,

[-"' •• .."." •• ",~. C •• I•• : "' ,. •• ..." "' o."

Figura 18: Edição das partes

2. t.1 ,3 E~clusão do Ato

Para realizar a exclusíio de um ato, deve-se este estar pendente contorme

informaçào constante na consulla (exemplo na Figura 13 e 14), e em seguida clicarno link

editar conforme Figura 15.

2,1.1.4 Enviar atos

Para enviar todos os pendentes referente a data selecionada, remetemos o

leitor para a Figura 13 onde apresenta os resultados da consulta, ao final da página há

um link 'enviar' conforme Figura 19 (que tem contém a ampiiação para melhor

visualização), ao se clicar nefe, todos os atos pendentes do dia serão enviadas.

Todos os aIos referentes a esta consulta terão seus status modificados para

Enviado, e as únicas operações disponiveis de ser realizadas são Ver e Estornar,
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Figura 19: Enviar atos

Após o envio dos atos, caso haja necessidade de se efell!ar a edição para promover
alterações, deverá o usuário proceder o estorno, que será tratado na seção seguinte,

2.1.1.5 Estornar atos

Após o envia dos atos (tralado na seção anterior), somente será possivel

visualizar suas intormações ou realizar o estorno. Este consiste ern uma solicitação

encaminhada a Corregedoria Geral da Justiça, para apreciação e posterior liberação,

passando o ato para o Status de Estornado (que permite a edição, exclusão,

visualização e verificação do histórico). Vejamos a Figura 20 e 21 que ilustra o ato com

status de estornado

" •••••• lo ••• ,••••

""'li=~ .~t.<--_., ,..,.",.
co." ,,, •• ,"

-""""'< ""', ,",~.•,." - ,..,.""... '"-'" .. ,--"' ." '"'•.•..~ .•••.•• ,.., .•.•..•... "''' "-',60 ••: "",---.,..~"..~".'""TI'" ••••..••, ~ k_ ..••- .
I ....- ,"""..•.~...•","" ••o';.... .-- --.~~....- ..~,
UI•• "........ "" =
I _"lo- ••••'"••.....~••..• ,""'"~.''''''~,

"""',,,-'•...,' 'n.",,._.., o..~." ••.•~--....,..•
..,,"""'- .- ,,,.,,

•.,..."".,. 0..••• "' ••.•~.-.....'
"""'''- ,_ '''o..,.....,,>;;, ""••. lo"..""- ,.. ,..•
...,'''""'''' ._, "'-'"

,,,,..,.--"'" "" •••• lo .••
••"', .••••. ,.. '.0<

• ~:~.--
• J""' ""K>O,,~

• ~:_~ 'OH"'"

Figura 20: Visualização da ato. enviados,

Para estornar o ato, clique em Estornar na coluna que contém as ações do ato

desejado. imediatamente será remetido a uma nova página onde deverá ser pre..

enchida uma justificativa (Figura 22).
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Figura 21, Opções disponive<s após envio ou estorno

iiI i!i 8 '8m!ih 8' 8 li'
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Figura 22: Ju.tificativa do pedIdo de e.tomo

rFl,"I. VII
-~!
Tj:RC .::_ ,

Após O preenchimento da justificativa clique em salvar. Deverá aguardar a

liberação da CGJ (Corregedoria Geral Justiça). Em seguida a liberação do ato de

estorno ale será disposto em sua pesquisa com status de estornado e apresentando

agora 4 opções de ação (Editar, Ver, Excluir a Histórico). No campo Histórico relata

lodas as ações praticada como quem enviou o ato e quem solicitou o esforno do alo.

Vejamos a Figura 23 que mostra um exemplo de histórico contendo os eventos do ato.

••• ,-,_.~ "-"'" ,.,..~.""'~,~"' •• '" '" .~,_oo- ••• •'''.'''1 .,,,. ••
"'''

_ •• M •••• ,,-CO.,," ,.., ••••• ' ••• 0 ,~ •• •• '" '" """""'"".. 'D.' -' .•..•,.'1 ."" »•

Figura 23: Hi51Ó,ico de evanlOs do ato.

2.1.2 PorMês

Esta modalidade de consulta de atos permite que o usuário aplique filtros como:

Tipo de Ato, Estado, Id do Ato e Periodo, permitindo em três destes que seja delimitado

o periodo em que será pesquisado. conforme pode ser visualizado na Figura 24.

2.1.2.1 Por Tipo de Ato

Modalidade de pesquisa que permite que o usuário reafize a consulta deter-

minando o tipo de ala, e o periodo em que o sistema deverá buscar os atos. Vejamos a

Figura 25, onde no campo Tipo de Ato. é um campo que possui auto complemento.
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Ftgura 24: Tela inICiai da consulta PO' Mês

Figura 25: Exemplo de p'eenchimlll1l0.
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No campo Tipo de Ato possibilita a pesquisa de um determinado alo em

específico conforme disposto na Figura 25, Para ato relacionado a autenticação, digite

apenas 'autenticação', e aguarde o sistema carregar as opções, Carregada as opções

basta selecionar a opção correta para o ato a ser consultado

No exemplo será selecionado autenticação em geral, Feito isso basta agora

selecionar o período para delimitar o espaço de tempo em que o sistema fará a busca.

Após clique em pesquisar (Figura 26). Na parte inferior deverá ser apresentado o re-

sultado da pesquisa conforme Figura 27.

A partir desta pesquisa será possivel visualizar as informações do ato, editar,

enviar e verificar a situação do alO de acordo com a legenda. Para realizar edição do ato

remetemos o leitor para as seções "2.1.1.2 Edição do Ato'. Para enviar o ato basta clicar

no botão "Enviar',

2.1.2.2 Estado

A próxima modalidade de consuita é pelo "Estado" do ato, conforme Figura 28.

O usuário deve selecionar o mês, ano e o tipo de estado do ato, No exempfo da imagem
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Figura 26 Exemplo <.tepreeoch,mento
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Figura 27: Resultado da consulta,

utilizamos o 'PENDENTE". Após a seleção dos parametros o usuário deve clicar em

pesquisar (Figura 28),

c •••• , •• A'o •••••• ,
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""'-"CUIDO=--""-"ECALCt"-OAL TEJUll'
T'PO'ro.nHADO
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>f.I.OA'AtoX>O

Figura 28' Consulta pelo estado do Ato
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Caso haja atos cadastrados deverá ser uma lista com os atos (Figura 29), que

permite realizar a visualização. edição, envio dos atos

A partir desta pesquisa será posslvel visualizar as informações do ato, edi.tar,

enviar e verificar a situação do ato de acordo com a legenda. Para realizar edição do ato

remetemos o leitor para as seções "2.1.1.2 Ediçào do Ato". Para enviar o ato basta

ciicar no botào "Enviar",

s..-""1"~ >«l. Oh,,,, T.,.. T.IRQ

li" I -o __ I__ "I _1_ 'Ill

'"'''''' ..,...,..,•., '.,~ ~~.w ••~~. ,,~'"_••• ""-"' _ '.~_-- -" . _ ..,_~__~__ . .... __
1'7'"'' DOO&'"'' '.,"o.~••o.~••~

"I - •• -,-~-,---,-.-, -.~-,'

Figura 29; Resuhado da consulta

2,1.2.3 IddoAto

- c.. •.•••, L::::I •
.••• .c..-•.•••, 1:::::1 e

A modalidade de consulta por Id1 do ato, é uma forma de consulta individual do

ato. onde o usuário deve ter em mãos o numero do ato como segue no exemplo da

Figura 30, onde Oresultado da consulta também permrte visualizar, editar e enviar o ato,

Cow •• '" Aloo Mu •• '

,"00_~<_-----'I::::::'il

li" _~ I ...- f -.., I _'e I 1._ I __ •••
"70""

Figura 30: Resultado da consulta

•..•• ••••• Ui:i:i:J •

2.1.2.4 Período

Esta modalidade de pesquisa permite que o usuário delimite um periodo de

pesquisa maior que um mês diferente da pesquisa por estado, Para realizar a pesquisa

Identificação numérica un"", do ato fIOSIGEXTRI\
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basta que o usuário especifique a data de inicio e a data fim do periodo a ser pesquisado

e os processos que se encontram o estado selecionado (Figura 31l.

A partir do resultado da consulta é possivel visualizar, editar e enviar o ato

(Figura 32).

c •••• ". A". 11•••• 1

U '""doAto oi>'oi"""" ••••A'•• _

'fofo:':I~~lj
,,,,-TE~.I[>()

,["'''''IX>
••.•• "" •••••• "" •• ,. L'Cw'OO _ ••••• ,Q.

''''"'''~, """ I.'"M'","-o"""""",,,
, Sé.J.OI'."''''''''',O I
"""""'" CI.I<.OJ", """".c;:;J'IPOATO",-""""" e'' [STO"'WlO
I~".W<OO ~

Figura 31: Coosulla pCIt periodo

"J I•••••' I ' I_I_G!

Figura 32' Resultado da COI1;ulta

2.1.3 Por Periodo

Trata-se de um resumo geral de todos os atos realizados para o periodo no

ofício do usuário, contendo quantitativo lotai por tipo de ato, valores entre outras in-

formações, Veja exemplo na Figura 33, onde foi delimitado o pariado de 01/0112015 a

31107/2015, o que Osistema nos retoma:
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Figura 33' Resultado do mO\flmenlOdo pe'i(ldo

2.1.4 Por Selo

É possivel que estando com o selo em mãos é possivel descobrir a qual ato está
atrelado, basta que seja preenchido os campos com o tipo do SELO, bem como o

identificador do selo iniciai e do final, para que o sistema ,etome o resultado, po" rem

esta consulta apenas permite visualizar o ato, dife'ente das outras consultas de atos que

permitiam visualizar. editar ou enviar o ato. Para e;o;emplificarna Figura 34 preenchemos

com os dados de um selo especifico de autenticação documental,

2.1.5 Por Tipo

Modalidade de consulta onde o sistema permite ao usuário pesquisar todas

ocorrências de um determinado tipo de ato durante o mês e ano selecionado (Figura

35). Esta modalidade de consulta não pe,mite ao usuá,io realizar nenhuma operação.
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Figura 34: Consulla por selo

apenas as informações retornadas pelo sistema,
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Figura 35: Pesquisa por ato

Selecionamos no exemplo o ato de Autenticação, ano 2015 e mês agosto

(Figura 36).
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F>gura36' Resultado da consullll
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2.2 Lançamento

Existem duas maneiras de se realizar lançamentos no sistema através do

Lançamento manual ou Importação XML. Nos casos da lançamentos Manual ocorrerá a

inclusão ato a ato no sistema, por outro lado a importação XML implicará no lançamento

de todos os atos de forma automatizada, Segue agora demonstração da realização de

tais procedimentos.

2,2.1 NovoAto

Acessando o menu Lançamento. o usuário deve selecionar o submenu Novo

Ato, onde o usuáriO será redirecionado para uma nova página (Figura 37)'

,." 0.0"'" oh "'_

•••••••• - '" lo •• '.",.~~~ " .• ~ ~••• _,. .•••• _ o.""

~.... ''''''.,." t:iI
::;~..I"" .
'"~••

..•. -""'- ,_._ .
l__

Figura 37: Tela de Lançamenlo de Atos

Importante salientar que com o avanço do procedimento a tela sofrerá

alteraçóes, exibindo novos campos para preenChimento para o usuário. O sistema já

traz preenchido a data do ato e ano de exercicio do ato como sendo o ano em curso.

O sistema possibilita cadastrar atos com datas anteriores, no entanto é necessária

autorização da Corregedoria, que deverá ser requerida por e-mail.

Para iniciar o lançamento do ato após os ajustes das datas, o usuario deve se

dirigir ao campo Tipo de Ato, onde devera preenCher parcialmente e aguardar que o

sistema apresente as opções. Por exemplo em se tratando de atos relacionados a

casamento, o ideal é que o usuario preencha o campo tipo de ato com a palavra

.casamento. e aguarde o sistema apresentar as opções, outro exemplo, ato relacionado

a autenticação o usuário deve preencher o campo lipo de ato com a palavra autenticação

e esperar que o sistema apresente as opções. A figura 38 apresenta e)(emplo de

preenchimento utilizando a palavra casamento.

A consulta retornou uma série de possibilidades, dentre elas iremos selecionar a

primeira opção que é a habilrtação de casamento'. Após selecionada a opção, a tela
, Documento e.pedido por cartório extrajud'cial, habilitando os nubentes a realizar o casamento dentro
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Figura38' PreenchlmenlOtipo de alO.

apresentará novos campos para preenchimento e seleção, o usuário ao final da tela

poderá cadastrar os envolvidos no ato, podará identificar o ato como sendo gratuit03 ou

alo adiado'.

Todo ato deve ter selo atrelado, bem como a informaçào dos interessados. A

figura 39, mos1ra a mudança na exibiçào dos campos que acontece depois de

selecionarmos o tipo de ato que está sendo cadastrado.

Para atrelar selo deve-se selecionar o tipo de selo, evento que gerará

automaticamente um identificador alfanumérico que será apresentado nos campos Selo

Inicial e Selo Final, em seguida o usuário deve clicar em •+", para que o sistema vincule

este selo ao Ato, A figura 40 demonstra o procedimento passo a passo em 3 (três) etapas.

Agora é hora de preencher os dados das pessoas que fazem parte da

materialidade do ato bem como o número identiheador do processo. Nes1e ato exemplo

aqui os campos que aparecem sào para preencher os dados do Noivo e da Noiva

(Figura 41) No caso de autenticação de documentos os campos que aparecarào serão

"outorgante e outorgado", podendo inClusive acrescentar neste caso quantos lorem

necessários para o tipo autenticação, conforme tratado na seção que explanou Edição

do ato após sua consulta (2.1.1.2). Em seguida O usuário deve clicar em salvar, para

que o sistema registre o ato

Feito tudo Isso o ato já estará disponivel para consulta, ediçào e exclusão.

,

•

do p.-azoda validadada cerlidão
Atos que eslão isentos de pagamento,aOsalec;Oflarcomo sendo graturtos,novos campos serão
eXIbidospara que o usuáriop'eencha com as informaçõesque o legitimam com tal qualidede.
Conforme PROVIMENTOn'026/2013.CG, arl, 303, ~2", em situações excepcionais pode'á ser
dispensadoo depósitopréviodo pagamenlode emojumentos,custas e selo. ParautIlizardeste edi-
amanto de custas o en, 303. ~4'. p.-a$Cfeveque. é """"5S';"0 apresentarConvêniocom o Instituto
de Estudos de Protestode Tituk>sdo Bresit_ seção Rondónia,que deller,; ser anotado na Cmre-
ga<joriaGeral da JustIça e ficará erquivadaume cópia na Coordenadoriade Receitas do Fundo de
Informatizaçào,Edificaçãoe Aperfeiçoamentodos ser,.~ Judic,ãrios_COREF
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Fogura 39' ND\los oampos apareceram

l' Etapa - Selecionar o tipo de selo

2' Etapa - Clicar em + para adICIOnaro selo ao ato •
Tipo'"••10 s.~ '"""" 5•••~"a: •••
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3. Etapa. S,stema confirma a adfÇão do CertifICadO.Clique em '01{" que
a Janela será fechada
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Figura 40; Adicionando o se'o.
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Figura 41: Preern:her com as devidas informações estes oampos,

2.2.1.1 Com gratuidade

Nos termos das Diretrizes Gerais Extrajudiçiais e legislações afetas aos serviços

extrajudiciais é possívei a ocorrência da prática de atos gratuitos e isentos.

Neste caso o delegatáriolinterino deverá atrelar os selos de isentos aos atos

com gratuidade concedida. preenchendo os dados das partes envolvidas na prática do

ala, com lodas as informações necessárias a concessão da isenção/gratuidade. Se-

rão aplicados os selos de fiscalização sem ônus para o usuário. Utilizando o mesmo

exemplo de preenchimento das Figuras 38 e 39, devemos agora selecionar a caixa de

seleção Gratuito, para que seja exibido campos específicos de atos gratuitos (Figura

42).

'....
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FIQure 42: 5e1&Ção do campo IIratu<!O.

Em seguida deve-se proceder com adição de um selo ao ato (Figura 43), Agora

é hora de preencher os dados das pessoas que tazem parte da materialidade do ato

bem como o número identificador do processo, Neste ato exemplo, foi utilizado o ato de

casamento então os campos que aparecem são para preencher os dados dos nubentes

(Figura 44), No caso de autenticação de documentos os campos que aparecerão serão

"outorgante e outorgado", podendo inclusive acrescentar neste caso quantos forem

necessários para o tipo autenticação, conforme tratado na seção que explanou a Edição
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19 Selecione o t'pode dOOJmento que garante a gratuidade, e depois preenctla com as
informações dos documentos,
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Figura 43: Salação do campo gtalu,lO

do ato após sua consulta (2.1

que o sistema registre o ato .

1.2). Em seguida o usuário deve clicar em salvar, para
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Figura 44; Pr••••ncher Com as devidas informações eSles campos

2.2.1.2 Adiado

Esta seção explanará como realizar o lançamento de ato praticado pelo

tabelião/registrador com postergação de recebimento emolumentos, custas e selos

em virtude de convênio com Instituto de Estudos de Protesto de Titulas do Brasil e o

posterior pagamento. quando da finalização do ato adiado, bem como em cumprimento

a decisóes judiciais.

Conforme prevê o Provimento 01812015.CG (Diretrizes Gerais Extrajudiciais),

pelos atos que praticarem em decorrência do referido ato normativo, os Tabeliães de

Protesto perceberão diretamente das partes, a titulo de remuneração, os emolumentos,

custas e selos e demais despesas fixadas na forma da lei estadual e demais normas

regulamentadoras (art. 304).

Em situações excepcionais, conforme disposto no presente regulamento, e em

outras normas que regulamentem o assunto, dispensa.se o depósito prévio do
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pagamento dos emolumentos, custas e selo que poderão ser exigidos nos seguintes

momentos (arl. 302 e ~~):

• da desistência do pedido de protesto do titulo ou documento de dívida:

• do pagamento elisivo ou do aceite pelo devedor do tituioou documento de dívida;

• do cancelamento voluntario ou judicial ou suspensão judicial definitiva do pro-
testo do titulo ou documento de divida, inclusive os devidos pelo protesto:

• da sustação judicial definitiva.

Além dos atos adiados decorrentes de convênios do IEPTa no SERViÇO DE

PROTESTOS, é possivel o cadastramento dessa modalidade de alas, no SERViÇO DE

REGISTRO DE IMÓVEIS, nos registros decorrentes de penhoras, arrestos, se-

questros, etc, que tiverem o pagamento de emolumentos, custas e selos, postergados, em

face de decisão ou ordem judicial respectiva, O lançamento é efetuado do mesmo modo

que os decorrentes de convênios, não sendo portanto necessária a vinculação a

convênios firmados

Para ser utilizado o adiamento de qua trata o ~ 2° do art, 304 é nacessário

apresentar Convênio com o Instituto de Estudos de Protesto de Titulos do Brasil -

Seção Rondônia, que deverá ser anotado na Corregedoria Geral da Justiça e fi- cará

arquivada uma cópia na Coordenadoria de Receitas do Fundo da Informatização,

Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - COREF, ambas unidades ad-

ministrativas do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (art. 304),

Neste exemplo será cadastrado um Protesto de Tifulo, onde para iniciar o

usuário na tela de Lançamento de Novo Ato, deverá preencher o campo Tipo de Ato,

com a palavra .Protesto. e esperar que o sistema mostre as opões disponiveis, Sele.

cione Protesto de Titulo (Figura 45).

Imediatamente o sistema trará os campos para seleção e preenchimento. Por se

tratar do cadastro de um ato adiado, o usuário deve selecionar o campo adiado

Imediatamente o sistema apresentará mais um novo campo, ConvêniO. Para atos adi-

ados é necessário a realização de um convênio com o Instituto de Estudos de Protesto de

Titulos do Brasil- Seção Rondônia e o correto depósito Podar Judiciário do Estado de

Rondônia conforme art. 304, Provimento 01812015-CG (Figura 46).

A Figura 47 trouxe exemplos de convênios já cadastrados no sistema dispo-

niveis para seleção no SIGEXTRA. Selecionaremos neste exemplo a Procuradoria

Geral da União para o exemplo. Após a seleção o usuáriO deverá proceder com o pre-

enchimento das Informações relativas ao ato. Os campos se alteram a depender da

necessidade do registro do ato
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Figura 45: P,ee""hsr o c<lmpoTipo de Ato.
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Figu,a 46: Seleção como protesto adiado e campoconvenio

•

,••

•

I

~~~~~.~";'~~~~~;;;'~=============================:'~.1
p SUPIõR!,A~RCAOO l TOA MIõ
PMG GU~ARÁ
"llEl'E'TURA 00 !,AUNICiPlO DE CHUPif.lGUAIA
PREFEITURA 00 !,AUNICiPlODE OURO PRETO 00 OESTE
PREFE'TURA 00 !,AUNIC'P10 lJE SANT ~ LU;':'" DO OESTE
PR~FE'TURA MUNIC'''''l DE PRIW""ERA DE RONDÔNIA
PflIMA\ 'ERA CALÇADOS
PROCURAOQRI •• DO MUNICIP10 DE JI .••~R,<.J.,••
PROCURADORI •• GER"-L DA FAZENDA N'-CIONAL _ I'GFtI
PROCURADORI •• GERAl. DA UN,Ã:l
PROCURADORIA GE/W.. DO ESTADO DE flDNOONIA
PROCURAOQRl'- GERAl DO ESTADO DE ROf.lOON;A. I'GE."tO
R D05 SANTOSANI)RADIõ f tlAlTO'"
RADIO ONDA SUL ~MlTDA_ ME
RIBEIRO E OAl-<T'-S
RONDO OOTOS LTOA
S. GAlOINO ROORIGUES 4 CLAlTO~- ME
5AA.E. 5ecRW;;O !\UTONOMO OE AGU'-S E ESGOTOS CE VliJ"tENA
SA\'l:GNI\NO 4 SElEPENQUE LTD,,". ME

F'gura 47: Seleção do convenio

A Figura 48, apresenta os campos necessários para o cadastro do ato, onde

solicita as informações de arquivo do alO, como o selo que deverá ser adicionado ao
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ato (vide tópico 2.2.1 para lançamento do selo). O usuário deve preencher com as

informações do apresentante. do credor. se está envolvida uma ME ou EPP. a espécie

de titulo que está sendo protestado e a base de cálculo Em seguida deverá salvar o alo

para que fique registrado.
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Figura 46; Campos para preenchimento.

2.2.2 Despesas e Receitas

•
•

Parte importante do dia a dia da serventia é o lançamento das despesas e

receitas. Conforme regulamento pelo Provimento 018/2015-CG, art. 129é obrigatória nos

serviços extrajudiciais a escrituração diária do livro-eaixa. disponivel no Sistema de

Informações Gerenciais do Extrajudicial- SIGEXTRA, no qual deverá ser lançada toda

a movimentação financeira ocorrida no serviço, estando sujeito à permanente fiscalização

do Corregedor Geral da Justiça ou do Juiz Corregedor Permanente. A regulamentação

do lançamento das despesas no livro caixa se encontram regulamentadas no referido

provimento nos arts. 129 ao 135,

A Figura abaixo, apresenta o menu de acesso para lançamento de despesas

realizadas pela serventia. Note que apresenta duas opções "Anterior a 01/0912013" e

"Provimento 4512015-CNJ". A opção 'Anterior a 01/09/2013" não deve ser utilizada, pois

entrou em desuso pelo "usuário serventia" (atualmente utilizado apenas pela

Corregedoria, para verificação de despesas pretéritas ao realizar

correições/fiscalizações e pelo usuário, para verificação histórica de lançamentos já

realizados).

Assim o usuário deverá utilizar apenas a opção "Prov,4512015-CNJ". para os

lançamentos de despesas/outras receitas no menu constante da figura abaixo:
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Figura 49: Menu para lançamento,

No menu "Prov.45/2015-CNJ", o usuário é redirecionado para uma nova página

para realizar os lançamentos. Importante que seja notado que esta tela possui função

mista. de cadastro, consulta e relatório simples. Nela é possivel realizar os lançamentos,

consultar os lançamentos no periodo sOlicitado na área filtro e a exibição do relatório

decorrente da consulta que permite excluir, editar o lançamento e editar os anexos

'li mil R 'R' li !li IR R i I' i'" Mil ij iii i"

-
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,=;;;;;---------------
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Figu'a 50: Tela da Lançamento de Despe""$/Ro>ceitas
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Está destacada na imagem três áreas, as subseções a seguir irão tratar de cada

área desta tela,

2.2.2.1 Lançamento

Nesta seçào trataremos da área 1da Figura. que está relacionada ao registro de

Despesas/Receitas da serventia, Nesta seçào além do cadastro das informações

relativas as despesas, é possível o usuário anei(8r os comprovantes, que garantem a

veracidade da informação cadastrada no SIGEXTRA.

Primeiramente deve-se selecionar a "Descriçào da Conta', que vai indicar de

maneira mais especifica qual o tipo de lançamento está sendo realizado, na Figura a

seguir é possivel visualizar um exemplo das opções disponiveis,

r.;.~.~.;;;::=====================.;}-----------cr__
_ """'" •otr"""o 00 ,SSO N-

Figura 51, Exemplos de Descrição da Conta

Iremos selecionar neste exemplO uma conta de aluguel do estabelecimento. O
próximo passo é verificar se a data do lançamento está correta, pois deve ser ob-

servado que a despesa deve ser lançada no dia em que se efetivar. O próximo campo

é uma descrição detalhada da despesa, onde é possivel que o usuário adicione infor-

mações ao lançamento que está sendo realizado, a saber segue orientações contidas

no Provimento 018/2015-CG para complementar o entendimento sobre os campos:

Art, 132. Admt!e-se apenas o lançamen!o das despesas relacionadas
a manul<mção da unIdade do ser<;iço notarial e de .egislro. sam reS-
trição,!i l' No lançamento da despesa. além do seu valor. ha""rá re-
feritncia ao numero do OocumenlO liscal (nota fiscal. recibo, loIha de
pagamento, guia da recolhimento, ete,j, !i2" Nos lançamentos de des-
pesa Comfolha de pagamento e os encargos sociais correspondenles.
deva haver sempre referência ao mas de eompetaneia, !i 3' Adespesa
se'" lançada"" dia em que se efelivar. arquivando-se os comprollan-
tes respectivos. em ordem cronológica de pagamento. !i4°(_._)deverão
anexar e envia, diariamenle os documenlOS fiscais que origina.am a.
de.peSllS com a manutenção da seMln!la (...~.
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Em seguida será o lançamento do valor, onde o usuário deve adicionar con.

forme o exemplo ao lado do campo (ex.: 100,00; 200,00; 1350,00) .

•••••••••••••1 •••• 0•••-.----------------------.-

00. ••••• " ••••••• c••••• o............ ",_ •.e-.c...•.•.. o.->- """••~

o ••
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1""'001 JI1"IO'10"5o to<~•.452
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F;gura 52: Exemplos de preencl1imento,

o sistema permite que seja acrescentado ao lançamento um doçumento PDF

contendo o comprovante do que astá serldo cadastrado. Vejamos o procedimento para

acrescentar documento ao lançamento com a figura a seguir.

1t Clicar em selecionar documento.

1--,--,- --J • _
211 Selecionar o documento.

"'._ ....'-- .••......~-w.,v~.'_..,.'.""'-,.'.' -_ ..-
IEII
l._ ..-

•.-- l"-.._'_ .)j..... -*

311 Clicarem enviar para salvar o documento no
sistema .
• :1'.~,!"",,~~.~jI._ J

•

Figura 53: Exemplo de como adocionar documento,
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Em segllida, deve-58 clicar no botão salvar, e a despesaireceita estará

lançada no sistema, e já estará disponível para consulta e edição.

2.2.2.2 Consulta

o sistema realiza na área 2, filtro a partir do periodo solicitado pelo usuário.

O resultado deste filtro será exibido na área 3. Continuando o exemplO do cadastro da

despesa de Aluguel, iremos fazer o filtro pala o mês desta despesa.

'''''0
"" •...•....

'I •••••••••.•• "odo lõ'I","r>o"

__ ••••• ,_., IlIOlQOU .,, lt1Q,,20U

••..•. ,.•.""",m
~oO".'"

••"I I I •• __ •••.• •••••

Figura 54, hempjo de pesquisa

Note que o sistema apresenta as informações dispostas em colunas, na ultima

coluna (Ações). o sistema apresenta três botões. De cima para baixo eles represen-

tam, editar. excluir e Download do Arquivo. Se o usuário clicar em editar, os dados do

ato serão carregados imediatamente nos campos acima para edição. Ao se clicar em

Excluir a despesa será retirada do movimento. Por último o botão de Fazer Down-

load do documento, além de visualizar o documento (em uma nova janela) é possível

realizar a exclusão do documento, conforme figura a seguir.

F••••••

EI.,~'."" """'.....".,..,. " ,~,•.,, .•..""'"..f.,,',...

Figura 55; Exemplode pesqUisa.

2,2.3 Importação de Atos

Ferramenta do sistema que realiza a lançamentos a partir de documento em

formato XML. para o completo entendimento do funcionamento desta ferramenta,

remetemos o leitor ao Manual do Layout XML disponivel para download, Algumas
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serventias utilizam softwares de terceiros para realizar os registros, mas estes precisam

ser carregados no sistema. e a única maneira fora o preenchimento costumeiro é a

importação de um documento XMl, que deve ser gerado pelOsoftware de terceiro. Caso

haja essa opção, certifique-se com a empresa que ela atende as exigências deste

manual. Para utilização desta ferramenta recomendamos inicialmente que seja

contatada a equipe de informática do Tribunal para que o usuário seja instruído quanto

a esta ferramenta especifica

2.3 Pedidos de Estorno de Atos

Ferramenta apenas para conslJlta dos atos qlJe estão em situação de solicitação

de estorno, a solicitação de estorno de ato enviado foi tratada na seção "2.1, '.5", Após

a soliCitação de estorno de algum ato que loi encaminhado, é possível acompanhar a

situação dele através desta ferramenta. Poderá confirmar o estorno ou não, somente a

Corregedoria do TJRO.

•••••••~u,•••••" •••••
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Fillu'a 56; Lista de atos que aguardam estomo.

I

•

2.4 Recebimento de Atos Adiados

Conforme explanado na seção referente aos lançamentos de afos adiado, estes

não integram o movimento do dia que são lançados, mas quando recebidos devem ser

regisfrados como novo ato mas porém através da tela recebimento de ato adiado. Para

isto o usuário deve entrar na tela de Recebimento de Atos Adiados,

A data do lançamento do ato, deve ser a data na qual está se recebendo o

ato, onde é preenchido automaticamente pelo sistema. A data da prática do ato, é dafa

do cadastro do ato adiado. Por exemplO, ato adiado cadastrado no dia 1010812015,ou

seja, tem seu recolhimento adiado, a serventia vem a receber no dia 3110812015.Nos

campos a data do lançamento deve ser 31/0812015, e a data da prática do ato no dia

1010812015.
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Figura 57; Tela inicialpara recebimento de atos adiadas.

Preenchido os dois campos de data o usuário deve proceder o cadastro

selecionado o Tipo de Ato de que se trata. Note que daqui em diante torna-se o preenchi-

mento de um ato de maneira comum. porém quanto ao selo. o usuário deve selecklnar

O tipo de selo, e preencher com o código do selo do ato na época do cadastro indicada

no campo 'Data da prática do ato•. E para adicionar ao ato o usuário deve apertar no

botào •-+- •• Para maiores detalhamentos sobre o lançamento de ato, remetemos o leitor

para a seção específica que trata de Lançamento do Ato (2.2.1).

~.." .,. ~•..•......•....••..,-•..,-
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Figura 58: Preern:himemo da. inlormaçóes do ato.
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2.5 Recolhimentos

Nesta seção o usuário gerará o boleto para recolher as custas, multas e custas

complementares. Ao realizar a devida consulta o sistema dará uma opção 'Gerar

80leto", para posterior pagamento na agência.

2.5.1 Custas

No mÓdulo atos, utilizando a olJl;ão do menu Recolhimentos, é possivel se

chegar ao menu de recolhimento diário das custas devidas ao FUJU, na opção de

"Custas Pendentes", Além do boleto diário, o usuário poderá verificar a existência de

boletos pendentes de recolhimento de aIOS, lançados em atraso, podendo ainda verificar

os boletos com estado de "aguardando compensação", "pagos" e validação de

pagamentos de boletos antigos_

Nos termos do artigo 145 do Provimento 01812015-CG, as custas serão

recolhidas diariamente, e a ausência de recolhimento implicará em correções

monetárias e juros legais.
Ar!. '45. Compete aos detegatario 00 responsável pela serventia O
recolhimento de cuslas ao Fundo de Inlarmalizaçáo, Edilicar;ão li
Aperfeiçoamenlo dos Ser;OçosJudicülrios - FUJU. fixadas em 20%
acresclOOsaos valores a se, pagos (ar!. 13, da !.ei nO2.936120'2), ~
1° Os valores devidos ao Funda de Inlormalização. Ed,ficação e
Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciarios - FUJU serão recolhidos
pelo delegatáno ou responsável designado. em OOIetobancário Ú"Ic<l,
de acordo com a tolalidade dos atos praticados "" dia, ~ 2" O
recoihimento desses valores devera ser eletuedo atá o tinal do
expediente bancari<Jdo dia "til imedielamenle subsequente. !i 3' No
caso de atraso no recolhimerllO,deverá ser acrescido de atualização
monetaria e jUfOS,nos le,mos da Provrmento

Vejamos a Figura a seguir, onde é 6)(ibido as custas pendentes da s6lventia. A

última coluna possui a imagem de um código de barras, ao se clicar nela é possível

iniciar a geração do boleto para realizar o respectivo pagamento.

"'IS:;; "~'"' ,.... 'I 111'.11' ,ad
••• _- -,. C-'O!~ i:!'*";~:::;

"" .,"'".

"'••.s 1t i•

T_ I I 1111_ 111••• 1"_ ••_

Figura 59: Consulta de recolhimentos pendentes
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Figura60' Conferencia das informaÇõespara a amissão do boleto.

Ao se clicar na imagem do código de barras, o sistema exibe uma nova tela.

solicitando que o usuáriO confira os dados antes de emitir o bolefo Conferidos os dados,

basta que o usuário clique em "Gerar Boleto". Após é possível verificar na aba "Boletos

Aguardando Compensação' (Figura 61). os boletos nesta situação para

acompanhamento, pois. havendo problemas com a compensação, deve o Lisuário entrar

em contato com a Corregedoria do pJRO, para verificar a melhor maneira de informar

lal compensação.

Figura 61: Boletos aguardando compensação

2.5.2 Multas

As infrações e penalidades que os notários e os oficiais de registro estão
disciplinados no Capítulo VI. da Lei 8935/94, A saber:

Arl 31. São infrações discrplinares que sUjeitam os nolários e os
oficiars de registro as penalidade. previstas nesta lei: I - a
inobs.arvãncia das prescrições le{,laisOUnormativas: II _ a conduta
atentatória as instituições notariais e de registro: 1II a cotJrança
ondelfldaou excessivade emolumentos. ainda que sob a alegação de
urgência: IV • a ,.;oJaçãodo sigiio profissiooat; V • o descumprimento
d••quaisquer dos deveres descritos no art, 30
Arl. 32. Os notários e os oficiais de ' ••gistro estão sujeilOS,pelas
infrações que praticarem. assegurado amplo direito de defesa, as
seguintes penas: I. repraensão: 11- multa: III - suspensão por noventa
dias. prorroga""i por mais trinta: IV. perda da delegação
Art, 33. As penas serão aplicadas, I. a de repreensão. no caso de
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-- -~ talta le",,: II ' a de multa, em caso de reinc>dé~ia Oude intração que

não wnhgure falta mais gra",,; 111• a de suspensão, em caso de
reite,ado descumprimentodos deveresou de talta gra"",
Arl. 34 As penes serão impostas pelo iuizo competente,
Independentementeda omem de gtadação, conforme a gravidade do
tato.
A,!. 35, A perda da delegaçao deperlderll' I • de sentença jud>eial
transitada em julgado; OU 11• de <lacisão <lacorrente de processo
administrati"" instaurado pelo juizo competente. assegurado amplo
direito dedefesa. ~ , oQuandoo caso configurar a perda da del"9"ção,
o iuizo competente suspende'a o nota,io ou oficiat de registro, até a
dacisão final, ft designara inler""ntor, ooser"""oo-se o disposto no ar!.
36 ~ 2" (Vetado),
Art, 36. Quar><!o,para a apuração de falias Imputada. a notários ou a
oficiais de registro, for necessário OafaSlamenlOdo titula, do serviço,
poderáele $ersuspenso,pre""nti""mente, pelo prazo de noventadias.
prorroga""l por mais Ifinta. ~ t' Na hipótese do Capul, O juizo
COn'lpelentedesigna'a inter""ntOf para responder pela serventia.
quando o subsbtuto também for acusado das faltas ou quando a
medida se re. ""Ia, C<lnven'enlepara os serviçoe. ~ 2" Du'ante o
periodo de afasta-mento, Olitular perceberá metade da t••nda liquida
da serventia; Ou. tm metade seni depos'tada em C<lntabancá,ia
especial, com correçãomonetária. ~ 3" Absol~idoOt,tu18r,receberáele
O montante dessa conta; condenado. caberá esse montante ao
inte,ventor

o Tribunal de Justiça do Estado de Rondónia através do Provimento Conjunto

n. 002l2011-PR-CG publicado no dia 9 de maio de 2011, normatizou o procedimento e

a competência para aplicação de penas em decorrência de infrações diSCiplinares

atribuídas aos delegatários dos serviços extrajudiciais, Com 1011 ato normativo o PJRO,

definiu parâmetros mais objetivos para aplicação de penas e multas, neste provimento

inclusive ficou definida a ampiitude da multa:

5. A pena de mulla. p'e"'s!a na I~tra b do ,lem 2, •••tá dosada
considerando- se os antecedentes, a gfa~i<ladeda falta e a renda
p,oporcionada pela •••rven~a, •• sera f,xada de 50 a 500 U",dades de
PadráoFiscel(UPF.'RO)

A referida unidade padrão fiscal pode ser localizado no site da Secretaria de

Estado de Finanças do Estado de Rondõnia. SEFIN-RO, apresentando todos valores de

UPF/RO.

A tela para recolhimento de multas, a caixa de seleção onde o usuário deve

selecionar a qual ato normativo se refere a multa, recomendamos que seja utilizado

aquele em que se fundamentar o ato decisório que definiu a multa, Caso o ato deci-

sório seja fundamento na lei federal, utilize tal opÇâo, caso seja no Provimento deste

Poder que seja este o utilizado.



Capilulo 2, Consl1lla, LarlÇam"nIOS, Imporraç.to e Edição

5•••••••••

~"'"'
p.'.~.to

'"'0"""<"0
"""" •••• "to. , Muhoo "l""l&' _ """9" •••.•••. AlI ~, L•• N' ~ 9J~

Fillura 62: Seleçiio da tUMamenlação da multa

Em seguida preencha as informações complementares a multa que está sendo

recolhida, e o VALOR que deverá ser pago. Preenchido lodos os campos basta clicar em

gerar boleto para que o sistema confeccione um boleto para pagamento conforme

imagem a seguir.

".lt •• /QuitO' ,.colbl ••• nto.

Pel•.••,. I~t111impa.IU"'.d~~ató,io~Pm:-,m~~~_~nju"..l."002!1011~.PR-CG~,I
'"1<"""'>00 •.•• ,co""' •••.••o••• , ••¥lIa em virtude da pr<>eell-ea 00000o.00,0000 na valo.- d~ 10 UP IRQ

0.1.00
D.g •••.••O\~

V.lo••• 'g.' ~51,:lOm::m::!II .. ----
-----------

Figura 63' Exemplo de preenchimento de dados.
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3 Livro Caixa, Demonstrativos e Estatísticas

Este módulo do sistema é responsável por gerar demonstrativos de livros

caixa e exibir em tempo real as estatísticas do olício. Note que existem três livros

caixa no menu, mas dois possuem finalidade de monitoramento e o um Que deve ser

assinado e guardado para os fins legais.

3.1 Livro Caixa (Prov.45/2015-CNJ)

o relatório se trata de materialização e escrituraçáo dos lançamentos de toda

movimentação financeira da serventia, incluindo receitas e despesas, sendo possível

materializar, em formato LIVRO, com o respectivo lermo de abertura e encerramento,

com os respectivos balancetes consOlidados e apuração da renda liquida da unidade

extrajudicial. De acordO com a normativa (Provimento, 45J2015.CNJ), "Ar!. 10 Os

serviços notariais e de registros públicos prestados mediante delegação do Poder Público

possuirão os seguintes livros administrativos, salvo aqueles previstos em lei especial: (...]

b) Diário Auxiliar da Receita e da Despesa. "Os dados do balancete fornecidos para a

Receita Federal constarão calculados automaticamente no relatório gerado.

Primeiramente antes de ser gerado o Livro Caixa, deve ser selecionado um

período o qual será abrangido.

1,.1'''0 C.I •• 11." •• 1

I:J CP , oi:"?"" ! .,

FIgura 64: Seleção do intervalo de temI'" para o Livro Caixa

Selecionado o período basta clicar em gerar relatório, O sistema gerará um

arquivo PDF, que será composto de quatro partes, sendo primeiramente um relatório

analitico do movimento. a segunda etapa consiste em um balancete calculada com as

informações finais do livro caixa, e a terceira é o termo de abertura do livro Caixa e a

quarta o termo de encerramento do Livro Caixa (Obs.: Os dados apresentados nas

imagens são de uma serventia de testes e para elaboração de manual).
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Figura 65' Demonslração do relatório analitico
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Fi!1Jra 66: 6alarn;ele da se'venlia pa'a o período,

LIVRO CAIXA

, ••• ,,~. __ 2 _"""* ••••• ••, .2, _.,... "'"' ••••• _. ""'0""'f""*"> _ ,•••••••• _""
__ <to__ ""_ r_ T"""'" ~ ••_v_, .........-....20••
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Figura 67: Termo de Abe,tu,a do Liv'o Caixa
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LIVRO CAIXA.

fUi"" Ilf.• "'" ••"""". H'O
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Fiílura 68: Termo de Encerramento do Livro Cajx8

3.2 Livro Caixa - Sintético (Diário) I Sintético (Mensal)

Rotineiramente é necessário que se acompanhe como anda a movimentação na

serventia, isto é possível atraves do Livro Caixa Sintético Diário e Mansal, o que

diferencia os dois é o espaço amostraI. O delegatário/responsável poderá visualizar a

movimentação financeira (raceitas e despesas), por dia ou mês, de forma resumida.

Comecemos pelo Livro Caixa - Sintético {Diário}, onde se deve selecionar o dia

para qual deseja monitorar a movimentação e clicar em buscar (Figura 69) .

•",. c., ••

Figura 69: Seleção do dia para o .elatóno.

Em seguida o sistema retornará um resultado semelhante ao apresentado na

Figura 70. Onde tratará os serviços, quantidade de cada serviço prestado. emolu-

mentos, recolhimento para o FUJU, despesas com Selo e somatório Total. Na parte

superior estão dispostas a intormações da serventia extrajudicial.

O Livro Caixa - Sintético (Mansal), onde se dell8 selecionar O mês e o ano

para qual deseja monitorar a movimentação e clicar em buscar (Figura 71).
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Figura 70; Relalónodiário.

Figura 71: Seleçào do mês para o relatór",
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Figura 72' Reletório mensal primeira parte
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IA) Total de Emolumentos: IIR$ 798,311

IB) Total de Custas: IIR' 159,651

tc) Total de Selos Recebidos: IIR$ 6,88 I

ID) Outras Receitas: IIR$ 0,00 I

IE) Despesas Dedutlvels: IIR$ 0,00 I
IF) Despesas não dedutfveis: IIR$ 0,00 I

IG) Resultado Financeiro do Mês (A+B+C+D-E-F): IIR$ 964,641

Figura 73: Relatório mensal segunda parte.

3.3 Demonstrativosde Apuração

Trata-se de balancete anual da apuração da renda da serventia, que poderão ser

utilizados para fins de prestaçào de contas junto a Receita Federa e Conselho Nacional

da Justiça. Respectivos balancetes, poderão ser anexados aos Livro Caixas,

materializados mês a mês, para o devido visto, do juízo corregedor permanente, até o dia

10/02 do ano subsequente ao exercício,

Existem dois modelos de demonstrativos do balanço, o 'Geral" e o conforme

.Prov.45//2015 - CNJ", estes relatórios visam a prestaçào de contas perante a Receita

Federal e ao Conselho Nacional de Justiça respectivamente. Ambos os órgãos solícitam

informações distintas sobre os mesmos movimentos As duas seç6es seguintes tratam

da emissão de tal demonstrativo,

3,3.' Balanço Anual (Geral)

Primeiramente O usuário deve seleckmar o ano do exercício para gerar o

relatório (Figura 74), Em seguida o sistema gerará um arquivo PDF, contendo todas

entradas (Emolumentos, Selos, Ressarcimentos. Renda Minima e Custas) e saídas

(Dedutíveis, Selos e Não Dedutíveis), informações totalizadas mês a mês, gerando ao

final de cada mês os valores de Custas, Repasses e SuperáviVDéticit da serventia mês

a mês e o total anual.

Dornon ••utiY<J d. Apuração. Balanço Anual IGe,all

EXerticlO I ~.~ • ' •. t I, - ,ii.a

F.gura 74: ~Iecicn"ndo o "nO de exercido para o relateria,



Fi;:.

Capitulo 3. livro Caixa, Demonstrar/vos e ESfarísricas

Figura 75: Exemplo do informações do Livra CaIXa Geral,

3.3,2 Balanço Anual (Prov.4512015 - CNJ)

Inicialmente chamamos atenção que a época do fechamento deste manual a

tela ainda informava que o relatório era fundamentado pelo provimento 034/2013 CNJ,

porém já vigorava o provimento 045/2015 CNJ. O Demonstrativo de Apuração

- Balanço Anual, deve ser encaminhado até o décimo dia útil do mês de fevereiro

de cada ano.

Art. 10. Ao final d., cada ex.,,,,icio será leito o balanço anual da unidade
do se'viço ."tr<>judicial. com a ind>eação da receita, da despesa" do li.
quido mês a mês," apyração do saklo pos'llvoou negat'vo do pe,;odo,
Arl, 1 t Anualm.mle. até O décimo dia útil do mês de fevereiro, O Livro
Diário Auxiliar será visado pela autoridade judi<;iária compelente, que
determinará, sendo Ocaso, as glosas """essárras, podendO. ainda, or-
denar sua apresentação sempre que entender coollllnionte, Parágrafo
único. O fequerimento de ree.amo da decisão que delermina exclusão
de lançamento de despesa dellerá ser formulado no p,azo de recurSo
admirristfalivo previsto na Loi de Organização Judiciária local ou, caso
inexista, no pfazo de 15 doas cooLados de sua ciérrcia pelo dal"9atário

P,imeiramente Ousuário deve selecionar o ano do ex.ercicio para gerar o rela-

tório (Figura 76).

D••••• "." •• ,. A••••• 'I •. "•••• ) •••••• I' •••.•••••• " '.'''01 ." .
Cooloono~'""""" o "" ri" 13<loPm__ ~ ].I,'][]tl _ou """",,,,"'r-""i'''' do ~PW•••l<>_ baI""I"

"""'" """" "'" •••brr<!loo ~ apro<",,;:lo <lO).uo Corr~ Pl>f","""". d.:I ".'>M'" 1""1>"""'1. "'" O< ~""'" "", ••"....,...'"oa_-"Ia "......-:lo a",""""" P'lf'>rqu<"","",o

P.,iI",."o. d. Co"•••!>.

Figufe 76: Selecionando o e,ereie"" do Livro Cai.a

Em seguida o sistema gerará um arquivo PDF, contendo as informações: Des-

pesas com Emolumentos, Despesas de Manutenção e $upe,áviVDé!fcit (Figura 77).
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Figura n: Exemplo de informações 00 LivroCaixaconforme O Prcwimento 4512015 - CNJ

3.4 Estatística Mensal

Relatório detalhado de todos os atos praticados em um determinado período,

que normalmente, encerra.se no ultimo dia Litil do mês em exercício - contendo os

tipos, quantidades de atos e selos, acompanhados de valores dos emolumentos e

custas, percebidos no mês, extraída por SERViÇO. Ex Tabelionato de Notas. Ferra-

menta Litil para realizar monitoramento das atividades da serventia, o monitoramento

financeiro será abordado na seção seguinte.

Primeiramente o usuário deve selecionar o periodo em que deve basear sua

consulta, após deve selecionar o tipo de serviço da Tabela de Custas (Figura 78).

Para cada tabela. há um conjunto de atos. Selecionamos no exemplo a Tabela I (lei

2936/12) - Dos Oficios de Registro Civil das Pessoas Naturais).

Apesar do sistema apresentar o nome do relatório como "ESTATíSTICA MEN-

SAL", ele permite que o usuário faça consultas com períodos superioras a um mês,

ftUlioIU4 •••••• 1

Dala 'nitial'~1OI7(1'1 UI
Dala FY1al 1]1101'2\115 ôi
SeIVlÇO: ITaeUA I(ll'l19:l61'lZl • DOS OFICIOSDE IlEGlsi:1l0 'CMlIiIi ~PE5sQo,S HATURAIS •
H.•

Figura 76: Preenchimento dos campos

o sistema exibirá o resultado conforme a Figura 79, note que na extrema direita

da cada linha da tabela há uma lupa conforme destacado na figura. Ao clicar nesta lupa

o usuário sará redirecionado para uma nova página (Figura 80) onde o sistema
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apresentará um relatório analítico contendo cada ato praticado que compôs os campos

da consulta mensal.
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Figura 79; Resunado da consulta,
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Flgura 80; Dalalhamanl0 dos alos do rela16rio,

3.5 EstatísticaMensal (Resumo)

Relatório consolidado. que normalmente, encerra no ultimo dia util do mês em

exerciclo, contendo os valores totais dos emolumentos. custas, selos. adiados,

ressarcimentos. renda mínima. apurando o superávit e déficit da unidade extrajudicial.

Ideal para realizar o monitoramento financeiro da serventia, pode ser consultado de

duas maneiras: mensal e por periodo.

AS Figuras 81 e 82, apresentam como deve ser preenchido 05 campos para

realizar a consulta, em seguida será apresentado modelo de relatório_ Em seguida o

sistema carregará as informações logo abaixo, contendo dados financeiros e a relação de

sequéncias de selo utilizadas no pariodo (Figura 83).
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Figura 81' Preenchimento paraconwlta mensal,
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Figura 83: Estatistice pare o p"riodo selecionado.

3.6 Apuração Renda Interino

.,'" .,"
"'''''R$ to'.""' ....
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Relatório consolidado, que normalmente, encerra no último dia útil do mils em

exercício, contendo os valores totais das receitas e despesas dedutíveis, bem como a

remuneração do interino (que não excede a 90,25% o salário do ministro do STF).

apurando a renda liquida da unidade extrajudicial vaga. com a funcionalidade de im-

pressão de boleto respectivo, para depósito do excedente remuneratório ao FUJU, que

será realizado até O5 dia útil do mês subsequente ao exercicio anterior,

Para realizar a consulta, basfa que o usuário selecione o periodo de efetiva

atuação do interino conforme Figura 84 Em seguida o sistema carregará as informa-

ções logo abaixo, contendo dados financeiros e a relação de sala utilizadas (Sequilncia

iniciai e final) no período (Figura 85),
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Figura 84: Eslalislica pafa o período selecionado.
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Figura 85: Estatística para o período sel••danado.

3.7 Gratuitos e isentos

Trata-se de relatório utilizado pela Corregedoria Geral da Justiça e demais

setores envolvidos, para apurar o ressarcimento de valores devidos pela prática de atos

gratuitos e isentos. previstos em lei. A consulta é possível de ser realizada se utilizando

de um mês como referência ou um período definido pelo usuário. A Figura 86 e 87,

mostra as telas de preenchimento para consulta.

mês: r F •.••••• I'"

ano: (2õ15T
Tipo: I Normol

"
••

Figura 66: Tela de consulta mensal.

Cada tipo de ato pode ter relação como um documento especifico que pode ser

representado pelos ANEXOS, dentre todo o resultada é possível que o resultado seja

filtrado para apresentar apenas os atos de ANEXO especifico (Figura 88). Em seguida

vem o detalhamento do tipo de ato gratuito, a quantidade e os valores devidos por cada

ato (Figura 89).
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Data Inicio Data Fim

til I
Tipo:

~ I No"""r ••

-------------

Figura 87: Tela de consulta por periodo.

Anexos'

- -
Figura 88: F,ltro dos aIOS por anexo.
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Figura 89: Relatório COnlenoo os valores
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Primeiramente na Figura 89 é exibida os atos gratuitos praticados, em seguida

as sequências de selos utilizadas e o no fim o valor total a ser ressarcido à serventia.

3.8 Alas com selo isento

Relat6rio por selo, de todos os atos praticados gratuitamente. Onde após

selecionar o mês (Figura 90), o sistema apresentará um relatório detalhado.

demonstrando individualmente os atos (Figura 91l,
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mês: ( F•.•••• I.a ;

ano: (2il15~

- -
Figura 90: Tela de consulta
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FIgura 91' Resultado da consulta de atos gratuitos com selos isentos.
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4 Consulta, Pedidos e Estoque de Selos

4.1 Análise de Selos

Esta seção tem como finalidade tralar da análise sequencial dos selos, este

relatório localizado no módulo SELOS, tem uma usabilidade simples_ Quando a

serventia adquire selos. ela adquire um conjunto lendo o selo inicial e o final, devem ser

utilizados em sequência para melhor controle, com este relatório é possível visualizar

se a sequência loi quebrada. Vejamos a Figura 92 ela mostra um exemplo de consulta

a ser efetuada.

IlIlÀLlSE l)f SELOS

"""f "goolO
••• , 201~ •
li _ i i

•

J

c,.. es••••• _ --.n. (OH_I"',"ao••••,. ••...,0•••••••,.~,. "' •••__ •••• .,.
Oq_ ""'-'""Y" •••• _.1«0,. ••••••Mio.

T_"' __ I __ I __ I_~
~U"l'''''CAÇ'''' 'JM .'AA"" .:.0.."0>,' oCE..-r,o,i;O "lA, """'0" ":lA."''' '; 'o
O'GIt., I><OTASI ., •••.••••'.O••.•••~OOI,..~•••••.•::Joi]l' 1 .l
D'OIT., I,UÓliEIS' "'A •• ~••.•lOO" .' ••.••.••300" , ~
0<0"" IP"O'tsro)k~"""'--'~AAA4~~~'"AU'~;~ 1 __ ~__ ~,

Figura 92: Exemplo de preench,mento e resultado.

A Figura 93 a seguir, já apresenta um relatório que está apresentando

divergência, que indica que foi utilizado selos lora da sequência. Perceba que o número

que demonstra a diferença está destacada em azul, o que indica se tratar de um

hyperlink Ao se clicar nele será exibido (Figura 94) todos os selos usados para que o

usuário possa apurar a diferença,
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Figura 93: Exemplo de preer>chimento e resunaoo com quebra de sequéncia,
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Figura 94: Exomplo de ",Iatório <le solos ulililados.

4.2 ConsultaSelos

Esta consulta tem como objetivo veriticar se o selO loi utilizado ou não. e em

caso de utilização dados relativos ao ato, bem como visualizar os dados do ato. Vejamos

primeiramente a tela de consulla de selos (Figura 95),

'",.;,....•'"
H-.

ISrieeiono
1 -

•

Figura 95 Tele de consulta <le selos
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Na Figura 96 é possivel visualizar as opções disponíveis para serem

selecionadas no campo "tipo", que contém todos os tipos de selos:

[...,'''''''''!''''- -', • !
I
'" Ti~'>O"Ç"",""UI.,,<"','-", ""'"
ocr"' •••.'R'''''' .•••..."'''',."'"'<l, '~''''<L..o

: ''''' OUZ"Ç "" I"" ""', •

1

°""',,- -'
""" "- ,"","o" ',00',,- ,",~"""" '

I
,0"""- .• '0 01"1._""'",0,
0"'''''- "'0"', '""""-.""-,, ""'O, ''m""""',{o"i;:;~i1*:[~;;;;'~',o,.

I """ "- ,"0",,"0' """-O,Oi"""--;"'",", '::01"- ~""J,"'"TO,,''«"""C.~ .10,,. •.••.•••_""O(
",o••~.;'-~"""", .""0""-"''' i.o '01"OS, "
FIgura 96: T,pos de selos

Para exemplificar uma consulta, iremos preencher os campos selecionado a

pesquisa de um selo "DIGITAL (IMÓVEIS)" e o número do selo é "KOAAA30072", O

sistema vai retornar uma tela semelhante a esta se ele já estiver em uso. Note que na

Figura 97 o número do ato está destacado e possui uma lupa ao lado. ao se clicar nesta

lupa o usuário será redirecionado a uma nova página (Figura 98) contendo os dados de

maneira mais detalhada do ato.

I DIGITAl (NI'!Vl'IS) ,

KQA"WOl1

••
II~,~,~'J~I~-~".,,,_ ...,
Nu",e,o ~o 010:

""lO" ."e•••••••• "' •• _
c•.••t •• _

""_"'""'~ _O'"' T",'. ,,~o"~,,
OIG"'" ,,""-,,"," '

"13&4731'00..
''''' "''O".'""'"1"" ••..•.•••• "", •••odo
u

Figura 97: Resulladoda consulta

•
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Fogura 98: Resultado detalhado <Ia consulta

4.3 ConsultaSelos/Alas

o sistema possibilita C{lnsu~ar os atos aos quais uma sequencia de selos está

atrelada. Neste exemplo pesquisaremos por selos de certidão, sendo a sequência do

selo KOAAA30072 ao KOAAA30072 (Figura 99).

C •••• lf ••••• ' ••

~~a:l~--'-"--------.-
""'" ",~"" ""lO ,,,,.,
~;'AA•••••'l----- '.,Á .••••••"
r::n
t_...••••..•.lO,

• ""'"c,," Q , •••••••Q .Ilu •••• ~ lmo••••••~ .a "".•
lo ••••••• , •.•••• , • u..... O ",,".,,'".,

'--'" ....~----'-"..

F'Qura 99: Tela de COI1sulta
O sistema retornará uma tela semelhante a esta da Figura 100, onde ao lado de

cada ato há uma lupa que ao clicar nela o usuário será redireCionado para uma tela onde

será exibido detalhes dos atos, A sítuaçào do ato e a situaçào do selo estarão dispostas

com imagens conforme a legenda,
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Figura 100; Resultado consulta.

4.4 Controle do Estoque/Selos

Consulta do sistema que apresenta um relatório sintético da situação de esto-

que de selos. na parte superior da tela observe a citação das diretrizes extrajudiciais,

sendo um verdadeiro dever das serventias, contido no Ar!. 165, !:i 3D "Deverá ser

mantido estoque do selo digital para atender no mínimo um período de 7 (sete)

dias úteis, tendo-se como referência a média semanal calculada em um periodo de

90 (noventa) dias."
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Figura 101: Relatório de estoq"" de selos

o relatório possui 5 colunas, sendo a primeira apresentando os selos disponíveis

para uso, a segunda o consumo de selos dentro do período de 90 dias, a terceira

apresenta uma média semanal do consumo de selos da serventia, a quarta apresenta
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o estoque de selos e a ultima coluna é uma análise que o sistema faz e informa o status,

por exemplo na imagem apresenta uma situação de estoque normal de selos.

4.5 Pedidode SeloDigital

Para tef selos em estoque as serventias del/em adquiri-los de acordo com o teor

do art. 165 do Provimento 018/2015.CG. A saber:

Ar!. 165 Os respons;,v61S pelas Servanbas Notanai. ou Regi'l'ai,
deve,ao adquirir o. Selo. de F,scalizaç.ão Digi•.••1 solic'lando \/la
inlernel, por meio do Sislema de Inlormaçõas Gereociais do
E.lrajudicial - $IGEXTRA f '" A equisição dos selos poderá ser
realIZada de forma; I • Nurm"l: O. 101asde selo. adquirido. sorão
liberados na manhã seyuinle loconfirmação do pagamento do boleto:
ti - Emergencial: a disponib4l;zação iI.serventia será Ime<lialamenl"
após a realização do pedr<Jo. licando pend"nte de pagamenlO, O
pedido deverá ser devidamenle juSlihcado 110momemo da solicitação,
e somellle ."rá liberada nova aquisiçilo "m"rgeociai OUnão, desde
que não hala OOlelosanteriores pendente. de pagamentos. f 2" Os
loles de sek>s adquirido. se,ão liberados na manhã seguinle B
conlirmação do pagamento do OOlel0.f 3' Deverá ser manlido e.loque
de .elo dlgilal para atender no minimo a um periodo de 7 (sete) dias
utelS. tendo.-se como referênc,a a med,a semanal calculada em um
periodo de 90 (noventa) d'as, f 4" Enl&nde.•e por "stoque minimo, 11
menor quantdade de selos que a servemia deve ter em estoque para
.uprir a oomanóa de alos de 7 {sele) dia. uteis, Para lanl0, deve-se
adqui'ir selos, manlendo o dobro do seu consumo esllmedo
semanalmenle, de forma que ao final de 7 (sete) d,as "leis, " servenba
lenha o equ,valente ao e'loque mímmo ."manal f 5" No caso de
participação am operll~õeS da c;dadania {Opereções Registro, JUSli~a
Rápida I1oneranto ele.) em local de d,fíc;l acesso, O
del"g<llário/r"sponsávei dever';' encaminhar solicitação via e-mail
inslilucional, com justificativa, iI.Corregedoria Geral da Jus1lçal
DICSEN. para liberação de Iof" com oS carae;teres elfanuméricos que
representam a chave de segurença do selo.

o procedimento para solicitação é simples basta que o usuário selecione para

qual o Tipo de Serviço será adquirido o conjunto de selos, e preenCher com a quantidade

de selo. Informar se esta aquisição se trata de isenta e/ou emergencial. E possível

realizar pedido de selos para múltiplos tipos de selos, Vejamos primeiro na Figura 102

a seguir as opções para tipos de serviço que o usuáriOpode selecionar.

fAaE.,O'lATo O[ NOTAS
IltG,STAO Ct IMOVEIS
HaUKl ••~TO DE~OHSTO Dt TOTUlOS
TIl"LLOS E DOCUMENTOS E "EG,sHIO CIVlJ..o...s PESSOAS JURiOICAS
DISTRIBUIDOR DE PROTESTOS

Figura 102: Tipos de Serviço

Utilizando o conceito de carrinho de compras de sites de e-commerce,

seleciOnaremos para 3 tipos de selos para compra, apenas para exemplificar. Após

selecionar o Tipo de Senliço e a quantidade de selos, deve-se clicar em "AdiciOnar
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a Lista'. Os pedidos irão para uma lista posicionada imediatamente abaixo contendo os

itens do pedido. Feito tudo, deve-se clicar em "Efetuar Pedido"(Figura 103).

•••••• •• u •• o••••••
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'..-' "" ..•....•~- ,-- ,..••. ,'"
"'.'-''," x,. .

•••• •","

""•.to••••••••",,_•••_' ••••~__ ••••~ ••••••...- ••••••.••n_".~"•••••_ •••" _lo "'""""'-- -~,..,..._~."_ ~.•.- -_ _ ..•...•.•.....•.•.••.."' -'~
Figura 103: Simulaçãoda pedido da salos

Em seguida poderá ser consultada a aquisição para emitir o boleto ou até excluir

o pedido através da aba 'Consulta Pedidos', Na Figura 104 é possivel verificar na coluna

ação, que está. destacada, as imagens das respectivas ações: Emitir boleto e Excluir

Pedido. No pedido abaixo é possivel verificar uma imagem de um globo. isso indica que

os selos estão disponiveis para download.
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~ _' •• ç..._'.'.'60
iíiIIf:iiI".c••.•~." ", ••

1'*:1r'"

iM'- _.,""'''''''0'''''' • ••.•.,., O''',:,------------ ~_..-
F'gura 104: Consulla de pedido de selos

4.6 Selos Disponiveis

Diferente do Controle de Estoque de Selos apresentado na seção 4.4, que

apresenta a informação com a finalidade diferente (indicar quando é necessário ou
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não nova aquisição, bem como se a quantidade do estoque esta adequada), pois,

apresenta a análise de uso dos selos no período de 90 dias e a frequência de uso

semanal. esta consulta apresenta o controle da quantidade de selos disponíveis, a partir

do controle dos selos exportados e não exportados (Figura 105).

•• 1 ••••••••••• ,.
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Figura 105: Selos drspon;lI<li$ na sarvenlia.

Este relatório apresenta os selos disponíveis, selecionados por sequências, veja

por exemplo as duas primeiras iinhas, são de au1enticação, porém de sequências

diferentes. Existem duas colunas QI. Exportado (quantidade de selos exportados) e QI.

Não Exportado (Quantidade de selos não exportados). Quando a coluna de não

exportados não for igual a zero. quer dizer que há selos disponíveis. Quantidade de

selos exportados, pode-se entender como selos utilizados (lembrando que existem

serventias que utilizam softwares de terceiros para interagir com o sistema.

4.7 Consulta de Selos Inutilizados

Para se consultar os selos que foram cancelados em virtude de solicitação à
Corregedoria do Tribunal de Justiça, basta acessar a tela de Selos Inutilizados, dispo-

nível como sub menu de Selos Inutilizados. Conforme Provimento 01812015-CG, Art.

127, ~40, "Havendo imperiosa necessidade de cancelamento de ato, a serventia de-

verá. justificadamente, fazer a solicitação à Corregedoria-Geral da Justiça. via Sistema

de Informações Gerenciais do Extrajudicial - SIGEXTRA.



---

Para realizar a consulta basta que o usuario selecione a serventia e clique em

buscar O sistema exibirá todos os selos cancelados. cor, motivo entre outras

informações.
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Figura 106: Tela exibindo salos inUlililados
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