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 1.Apresentação

O Sistema Sistema de Informações Gerenciais Extrajudicial - SIG-EX tem 
por objetivo dotar de maior celeridade o fluxo de informações entre as serventias e a 
Corregedoria-Geral da Justiça, eliminando o uso de papel e o custo correspondente, 
automatizando as atividades correicionais vinculadas aos serviços extrajudiciais, tais 
como:

a)  manutenção  de  um  banco  de  dados  on-line dos  registros  das 
serventias, dos  delegatários e respectivos escreventes;

b) manutenção de um banco de dados on-line de todos os ato notariais e 
registrais  praticados  pelas  serventias  do  Estado,  para  fins  de  segurança, 
rastreabilidade e controle;

b) monitoramento da aquisição e uso dos selos de fiscalização;

c) agilização  do  processo  de  ressarcimento  dos  atos  gratuitos 
praticados e selos isentos utilizados pelas serventias;

d)  padronização  dos  cálculos  dos  emolumentos  e  custas,  de  modo a 
evitar a cobrança indevida de valores pelos atos praticados aos usuários;

O SIG-EX 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 à apreciação 
dos delegatários, pois permitirá a consulta, via web, de todos 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-caixa, 
balanços mensais de selos, estatísticas mensais de atos e etc.

Para  as  serventia  informatizadas,  o  SIG-EX  foi  concebido  de  modo  a 
evitar o retrabalho.  A partir dos registros contidos nos aplicativos já utilizados em 
cada serventia, será possível disponibilizar o movimento diário, sem a necessidade 
do lançamento dos atos de per si, a partir de um simples comando de exportação.

O uso do aplicativo será feito por  meio da internet,  mediante acesso 
restrito,  com  a  identificação  dos  usuário  e  senha  própria  do  titular  de  cada  a 
serventias e de seus colaboradores.
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O SIG-EX está disposto em 5 (cinco) módulos, cujo acesso dependerá do 
perfil  de  cada  usuário:  CORREGEDORIA,  ADM.  SERVENTIA,  ATOS,  RELATÓRIOS  E 
SELOS.

O módulo CORREGEDORIA concentrará as atividades de cadastramento 
das informações relativas às serventias e aos delegatários, as movimentações, bem 
como da liberação de acessos aos usuários de cada serviços extrajudicial. O seu uso 
ficará  restrito  aos  serventuários  e  juízes  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça,  Juízes 
Corregedores  Permanentes,  servidores  da  Coordenadoria  das  Receitas  do  FUJU  e 
demais setores de controle interno do Poder Judiciário.

O  módulo  ADM.  SERVENTIA  será  utilizado  pelos  delegatários  para 
cadastrar  os  colaboradores  de  cada  serventia,  definindo  perfis  de  acesso,  para 
melhor organização das atividades relativas ao uso do sistema.

O módulo ATOS é a espinha dorsal do sistema. É por intermédio deste 
módulo que as serventias deverão fornecer as principais informações de cada atos 
praticado diariamente (vinculando-os aos selos de fiscalização) ou enviar os dados 
consolidados por meio da exportar de arquivo em forma XML, verificar os valores 
permitidos  pela  tabela  para  a   cobrança  de emolumentos  e  custas,  informar  as 
despesas realizadas diariamente para fins de apuração do livro-caixa e da estatística 
mensal.

O módulo RELATÓRIO visa extrair informações contidas no sistema, seja 
pelas  serventias  seja  pelos  órgãos  de  fiscalização,  de  acordo  com  os  modelos 
definidos pela Corregedoria-Geral da Justiça (livro-caixa, estatística mensal, relatório 
de  ressarcimento  de  atos  gratuitos),  além  de  permitir  a  emissão  dos  boletos 
bancários,  para  recolhimento  das  custas  pertencentes  ao  FUJU,  e  monitorar  a 
compensação bancária dos boletos pagos.

O módulo SELOS  permitirá o gerenciamento do processo de aquisição 
dos selos de fiscalização, o controle do estoque existente em cada serventia, para 
fins de manutenção de um quantitativo mínimo que não prejudique a prestação dos 
serviços, e o registro da inutilização dos selos inválidos.

Para maior segurança e facilidade no uso e gerenciamento do sistema, 
cada serventia terá acesso apenas às informações vinculadas ao seu serviço, tais 
como  os  anexos  da  tabela  de  emolumentos  e  custas  próprios  de  cada  serviço 
vinculado.
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 1.1. Acessando o Sistema

Por  meio  do  endereço  eletrônico  http://siga.tjro.jus.br/selo o  usuário  fará 
acesso ao sistema. Após a abertura da tela, digite o login e a senha do usuário.
Usuários das serventias utilizarão como login o seu CPF e senha específica, 
fornecida pela Corregedoria-Geral da Justiça. Posteriormente, o próprio usuário 
poderá modificar a senha mediante acesso à opção especifica de “mudança de 
senha”.

Figura 1 - Tela de Acesso ao Sistema
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 1.2.  Tela Principal

Após  o  acesso  será  apresentada  a  tela  principal,  que  contém  todas  as 
funcionalidades individualizadas nos seguintes módulos:
 Página Inicial
 Serventia
 Atos
 Relatórios
 Selos
 Relatórios
 e a opção SAIR do sistema

Figura 2 – Tela Principal

A tela foi dividida de forma a facilitar o acesso às opções. A barra de menu (1) 
simplifica o acesso aos módulos do sistema; A área de informações (2) mostra o 
usuário  ativo  e  a  serventia  selecionada;  Os  submenus  (3)  são  dinâmicos  e  se 
modificam conforme a opção do módulo selecionado (1);  E por último a área de 
notificação,  que será  um canal  de  comunicação entre  o  Tribunal  de Justiça  e  as 
Serventias.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS EXTRAJUDICIAL SIG-EX

1
2

3

4



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

 2.Página Inicial

Área onde o Tribunal de Justiça poderá publicar avisos e notícias às serventias, 
é um canal de comunicação além do e-mail institucional.

 3.Módulo Serventia

Neste módulo o usuário poderá gerenciar as autorizações de acesso, através 
do submenu “Autorizados”

Figura 3 – Submenu “Serventia”

Este  submenu  apresenta  as  opções  “Cadastrar  novo  usuário”  e  “Listar 
usuários”, onde:

Cadastrar novo usuário – permite o lançamento dos dados do novo 
usuário autorizado a utilizar o sistema. 

Listar usuários –  permite visualizar uma lista com todos os usuários 
autorizados, e ainda, habilita a opção de manutenção dos dados dos mesmos 
através do link “editar”

 4.Módulo “Atos”

Clicando no módulo “Atos” aparecerá um submenu como descrito na figura a 
seguir:

  Figura 4 – Submenu “Atos”
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 4.1. Novo ato

Figura 5 – Tela de lançamento de novo ato

Procedimentos:
Os atos praticados pelas serventias são lançados no sistema por meio 
do módulo “Atos”, opção “Novo ato”. 

Selecione o tipo de ato a ser praticado, clicando na caixa de seleção . 
Após selecionar o tipo de ato, automaticamente o sistema mostrará os 
dados  complementares  após  o  último  campo  visível  da  tela,  “Selo 
inicial”.

Informe  a  data  em  que  o  ato  foi  praticado,  selecionando  o  botão 
calendário ao lado do campo.

Atos que requerem obrigatoriedade de registros / anotações em livros 
específicos,  o  campo  “Livro”  deverá  ser  preenchido  com  a  sua 
identificação.

Atos que requerem obrigatoriedade de registros / anotações em livros 
específicos, o campo “Folha inicial e final” deverá  ser preenchido 
com o seu número correspondente. Atos registrados pelas serventias 
em folha única deverão ser lançados no SIG-EX repetindo-se no campo 
folha final o mesmo número da folha inicial.

Nos casos em que o ato tiver as custas adiadas, marque a caixa de 
seleção no campo descrito como “Custas adiadas”. Essa informação ira 
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constar no relatório estatístico mensal.

Os atos gratuitos serão identificados pela seleção da caixa ao lado do 
campo “Atos gratuitos”, nesse caso, obrigatoriamente deverá ser usado 
o selo ISENTO no campo tipo de selo.

Após a seleção do tipo de selo o sistema informará a sequencia inicial 
do selo disponível  no campo “Selo disponível”.  Caso seja  necessário 
informar  um selo  diferente  da  sequência  informada,  basta  digitar  o 
número do selo no campo “Selo inicial”. O sistema irá associar ao ato os 
selos que estiverem dentro da ordem sequencial a partir do selo inicial, 
conforme a quantidade informada.

Após os  lançamentos de todos os  dados solicitados,  clique no botão 
“Salvar”. Se tudo correu bem, o sistema mostrará uma mensagem no 
topo da tela informando que o ato foi salvo com sucesso.

Não desejando “Salvar” o registro, ao clicar na opção “Novo ato” o 
sistema  retornará  a  tela  com  os  campos  em  branco,  habilitando 
novamente o lançamento.

 4.2. Consulta atos do dia

A figura  a  seguir  mostra  a  tela  de  consulta  dos  atos  lançados  conforme  a  data  de 
lançamento. 

Figura 6 – Consulta atos do dia

Para consultar um movimento, basta selecionar a data desejada e clicar 
no botão “Buscar”.
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Os  lançamentos  apresentam  o  estado  do  ato.  Atos  que  ainda  não 
tiveram o movimento enviado para o Tribunal de Justiça, apresentam os 
estados  “Pendente”  (vermelho),  “Alterado”  (amarelo).  Nesse  caso  os 
atos poderão sofrer alterações. 

Após enviados (verde), os atos não poderão ser modificados.

Os atos que ainda não foram enviados, apresentam a caixa de seleção 
“Enviar” marcada, indicando que os atos poderão ser enviados para a 
base de dados do Tribunal de Justiça. Para isso basta clicar no botão 

 disposto no final da listagem.

Nos casos em que for necessária alguma modificação no registro, clique 
no link “Editar”.

 
 4.3. Consulta atos por período

Semelhante à opção anterior, com a diferença de poder selecionar um 
período entre datas e com a opção de filtro pelo estado do ato.

Figura 7 – Consulta atos por período
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 4.4. Enviar atos XML

Nos  casos  em  que  a  serventia  possuir  sistema  de  terceiros,  será 
possível  o envio do movimento através dessa opção. Para isso,  será 
necessário a elaboração do arquivo seguindo os padrões especificados 
no “Manual Técnico”.

Figura 8 – Envio de atos por arquivo XML

Para  enviar  um arquivo  de  movimento,  clique  no  botão  “Selecionar 
Documento”,  localize  o  arquivo  na  pasta  onde  seu  sistema gerou  o 
arquivo e selecione-o. Os dados do arquivo serão mostrados logo abaixo 
como a data, valor de emolumentos, custas e a sequencia de selos. 
Clique no botão salvar e o movimento será enviado para o SIG-EX.

Posteriormente você poderá seguir todos os passos descritos nos itens 
4.2 e 4.3 para consulta e confirmação do envio do movimento.

 4.5. Cadastrar Despesas

Opção utilizada para lançamento das despesas extras da serventia para 
compor o relatório estatístico.

Figura 9 – Lançamento de Despesas
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 4.6. Consultar Despesas

As  despesas  lançadas  conforme  descrito  anteriormente,  poderão  ser 
consultadas  nessa  opção.  Selecione  o  intervalo  de  data  desejado  e 
clique no botão “Buscar”.

Figura 10 – Consulta Despesas

 5.Módulo de Relatórios

Módulo responsável pela geração e validação de informações de lançamento 
dos atos das serventias bem como o envio das mesmas ao Tribunal de Justiça. 
Composto do Livro Caixa,  Estatística Mensal,  Resumo da Estatística Mensal, 
Atos Isentos e Gratuitos, Geração de Boleto para pagamento das custas e o 
acompanhamento dos boletos emitidos.

Figura 11 – Submenu de Relatórios

5.1. LIVRO-CAIXA  –  O  relatório  do  livro-caixa  visa  auxiliar  o  delegatário  na 
apuração das receitas e despesas diárias e mensais para fins de controle do 
seu fluxo financeiro e pagamento dos encargos previdenciários, trabalhistas e 
tributários exigidos para a manutenção da atividade notarial e registral.

5.2. ESTATÍSTICA MENSAL – este demonstrativo serve para consolidar todos os 
atos praticados pela serventia durante o mês, classificando e detalhando os 
tipos previstos na Tabela de Emolumentos e Custas, de modo a permitir uma 
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análise do desempenho da serventia por cada serviço vinculado.

5.3. ESTATÍSTICA MENSAL (Resumo) – trata-se de relatório financeiro, contendo a 
consolidação dos  valores  declarados  na  estatística  mensal  (emolumentos  e 
custas de cada  serviço) e outras informações necessárias para a apurar o 
resultado ao final de cada mês (superávit/déficit)  

5.4. GRATUITOS E ISENTOS – relatório utilizado para viabilizar o ressarcimento 
dos atos gratuito e selos isentos utilizados pelas serventias extrajudiciais. Irá 
substituir o formulário de solicitação de pagamento, que atualmente é utilizado 
pelas  serventias  para  requerer,  via  Corregedoria-Geral  da  Justiça,  os 
ressarcimentos  mensais. 

5.5. PAGAMENTOS DE CUSTAS – permite a visualização dos movimentos diários, 
para fins de emissão dos boletos bancários, respeitando-se o valor mínimo de 
recolhimento, e relaciona todos os boletos bancários emitidos, apresentando a 
situação de cada um deles: emitidos, alterados, enviados, pagos ou excluídos. 

5.6. BOLETOS EMITIDOS – relaciona todos os boletos bancários pagos durante o 
mês, consignando informações sobre a numeração dos boletos, o período a 
que se refere, o valor dos emolumentos recebidos pelo delegatários (base de 
cálculo) e das custas recolhidas ao FUJU. 
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 6.Módulo de Selos

Essa opção permite a consulta dos selos disponíveis por tipificação, bem como 
a consulta dos selos já utilizados e associados aos atos.

Figura 12 – Módulo de Selos

 

 7.Sugestões para melhor utilização do sistema

◦ Utilização de monitores de 17 polegadas.
 

◦ Configurar a resolução da tela para 1280 por 1024 pixels.
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