
ESTADD DO ESPiRITO SANTO 
PODER JUDICIARIO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIC;A 

PROVIMENTO nQ 040 /2011-CGJ 

Autoriza e disciplina a 
implantafiio do Selo Digital de 
Fiscalizafiio dos Servifos 
Notariais e de Registro no 
Estado do Espirito Santo. 

A excelentissima Senhora Desembargadora CATHARINA MARIA NOVAES 
BARCEllOS, Corregedora-Geral da Justi~a em exercfcio do Estado do 
Espirito Santo, no uso de suas atribui~5es legais e 

CONSIDERANDO ser a Corregedoria Geral da Justi~a argao de 
fiscaliza~ao, disciplina e orienta~ao administrativa, com jurisdi~ao em 
todo 0 Estado do Espirito Santo, conforme disposto no art. 2Q da lei 
Complementar estadual n.Q 83/96 e no art. 35 da lei Complementar 
estadual n.Q 234/02; 

CONSIDERANDO meta especffica da Corregedoria Geral da Justi~a de 
desenvolver e implantar um programa de utiliza~ao de Selo Digital de 
Fiscaliza~ao dos Servi~os Notariais e de Registro, daqui em diante 
denominado somente por Selo Digital; 

CONSIDERANDO a necessidade de imprimir maior celeridade e eficiencia 
na presta~ao dos servi~os extrajudiciais; 

CONSIDERANDO 0 objetivo de oportunizar maior comodidade ao usuario 
dos servi~os do foro extrajudicial, sem prejufzo da seguran~a dos atos 
notariais e registrais praticados e de sua fiscaliza~ao pelo Poder 
Judiciario; 

CONSIDERANDO a possibilidade de dedu~ao na base de calculo mensal e 
anual do Imposto de Renda da Pessoa Ffsica (IRPF) dos investimentos e 
demais gastos com a informatiza~ao, que compreende a aquisi~ao de 
hardware, aquisi~ao e desenvolvimento de software e a instala~ao de 
redes pelos delegatarios responsaveis pelos registros publicos previstos 
na lei 6.015, de 31.12.1973, conforme disposto no art. 3Q da lei Federal 
n.Q 12.024, de 27.08.2009; 

CONSIDERANDO os resultados obtidos com a implanta~ao do Projeto 
Piloto do Selo Digital, institufdo pelo Provimento 026/2011, publicado 
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em 20/05/2011, com inicio do funcionamento a partir do dia 
01.06.2011. 

RESOLVE: 

Art. 12. Instituir a utiliza~ao compulsoria do Selo Digital em todas as 
serventias do foro extrajudicial do Estado do Espirito Santo. 

Paragrafo Unico • 0 uso do Selo Digital pelas serventias observara 0 

cronograma definido nos Editais de Notifica~ao nOs. 001/2011, 
002/2011, 003/2011 e 004/2011 , assim como no Provimento n° 
035/2011, publicado em 01/07/2011. 

Art. 22. 0 Selo Digital sera solicitado diretamente a Corregedoria Geral 
da Justi~a, via internet, acessando 0 Portal do Selo Digital, no endere~o 
www.tjes.jus.br/sel o . 

Paragrafo Unico . A quantidade pedida sera disponibilizada a serventia, 
assegurada a identidade unica de cada Selo Digital. 

Art. 32. Os delegatarios titulares, interinos e interventores das 
serventias receberao identifica~ao unica de usuario (login), bem como 
senha inicial para acesso ao Portal do Selo Digital. 

§1 2 A identifica~ao unica de usuario (login) e a senha inicial serao 
entregues pessoalmente, nas dependencias da Corregedoria Geral da 
Justi~a. 

§2 2 No primeiro acesso ao Portal do Selo Digital, 0 delegatario devera, 
obrigatoriamente, realizar a altera~ao da senha originalmente 
fornecida. 

§3 2 0 uso regular da senha de acesso ao sistema e a manuten~ao de seu 
sigilo e de responsabilidade exclusiva do delegatario da serventia. 

§4 2 0 delegatario mantera atualizado seu cadastro no Tribunal de 
Justi~a, devendo informar as altera~6es ocorridas no prazo de ate 15 
(quinze) dias. 

§5 2 0 delegatario informara a Corregedoria Geral da Justi~a, 

anualmente, a(s) empresa(s) responsavel(eis) pelos sistemas de 
informatiza~ao utilizados nas atividades da serventia, devendo manter 
atualizado esta informa~ao sempre que houver altera~ao nos 
contratados. 
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§6 2 0 disposto no paragrafo anterior devera ser feito utilizando 0 e-mail 
corporativo da serventia, encaminhando mensagem eletronica para 
se/odigita/@tjes.jus.br. 

Art. 4 2 . 0 Tribunal de Justi~a disponibilizara ao delegatario titular, 
interino ou interventor cai xa de correia e letronico institucional da 
serventia, por meio da qual serao efetuadas todas as comunica~6es 

oficiais com os orgaos integrantes do Poder Judiciario estadual. 

§1 2 0 delegatario devera acessar a caixa do correia eletronico 
institucional, atraves do link disponivel no Portal do Selo Digital ou por 
meio do sitio do Tribunal de Justi~a, pelo men os uma vez ao dia. 

§2 2 E expressamente vedado 0 usa da cai xa do correia eletronico 
institucional em circunstancias que nao se enquadrem no disposto no 
caput deste artigo. 

§3 2 A caixa do correia eletronico institucional sera 0 unico meio de 
comunica~ao utilizado para notifica~6es , avisos e qualquer outro tipo de 
mensagem relativa ao Selo Digital. 

Art. 5°. 0 delegatario titular , interino, interventor ou seu substituto 
legal, de posse da identifica~ao e senha, efetuara, por meio do Portal do 
Selo Digital, Solicita~ao Eletronica de Lote de Selos Digitais. 

§1 2 0 Selo Digital tera custo unitario de R$ 0, 11 (onze centavos). 

§2 2 Ao se proceder a solicita~ao, sera gerada uma Guia do Poder 
Judiciario, com 0 valor equivalente ao quantitativo de Selos Digitais 
solicitados. 

§3 2 Confirmada a quita~ao da Guia, sera emitida uma notifica~ao via e
mail informando que 0 lote solicitado esta disponivel no Portal do Selo 
Digital, possibilitando que 0 responsavel pel a serventia tenha acesso ao 
lote de Selos Digitais adquiridos, com sua re spectiva numera~ao inicial e 
fi n a I. 

§42 E expressamente vedada a cessao de numeros de Selos Digitais 
entre serventias com CNS ( codigo nacional de serventias) distintos. 

§5 2 A sequencia de numera~ao dos Selos Digitais faz parte do acervo da 
serventia, devendo ser transmitida ao sucessor em qualquer caso de 
altera~ao do delegatario titular, interino ou interventor, com 0 

respectivo ressarcimento dos Selos Digitais remanescentes. 
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Art. 6Q. E de responsabilidade exclusiva do delegatario titular, interino 
ou interventor da serventia a correta utiliza~ao dos Selos Digitais 
solicitados, 

Art. 7Q , Havendo utiliza~ao indevida, ou qualquer outr~ problema com 
os Selos Digitais, 0 delegatario titular, interino ou interventor da 
serventia comunicara 0 fato imediatamente a Corregedoria Geral da 
Justi~a , 

Art.SQ. 0 Selo Digital devera ser impresso diretamente no documento 
referente ao ate praticado e/ou em etiqueta colada ao documento, 
comumente utilizada para identifica~ao da serventia, exceto nos casos 
previstos no §7" do art. g o, 

§lQ A impressao devera ser legivel e 0 Selo Digital sera numerado de 
acordo com 0 padrao CCCCCC.FFFAALL.SSSSS, onde: 

CCCCCC: Codigo Nacional da Serventia (CNS), conforme 

cadastro do Conselho Nacional de Justi~a (CNJ) (numerico 

de 6 posi~6es); 

FFF: Codigo de Controle do Lote de Selo Digital gerado 

automaticamente pelo portal do Selo Digital (alfabetico 

de 3 posi~6es); 

AA: Ano (numerico de 2 posi~6es); 

LL: Numero Sequencial anual da Solicita~ao Eletronica de 

Lote de Selos Digitais (numerico de 2 posi~6es); 

55555: Numero sequencial do Selo Digital (numerico de 5 

posi~6es) , 

§2 Q Modelos de impressao do Selo Digital constam do ANEXO I. 

§3 Q Sao quesitos obrigatorios para a impressao nos atos das serventias, 
nesta ordem: a identifica~ao do Selo Digital conforme padrao definido 
no §1° deste artigo, 0 valor de emolumentos, encargos e total, assim 
como a impressao obrigatoria do texto "Consulte autenticidade em 
www.tjes.jus.br .. , 

Art. go , E obrigatoria a utiliza,ao e identifica,ao do Selo Digital em 
todos os atos notariais e de registro, 
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§1 2 No caso da utiliza~ao de etiqueta auto-adesiva para 0 cumprimento 
do disposto no "caput", devera ser lan~ado sobre parte da etiqueta 
aplicada ao documento 0 carimbo da serventia e a rubrica do 
responsavel ou de seu preposto, permanecendo sempre legivel a 
numera~ao do Selo Digital utilizado. 

§2 2 Para os atos praticados pelos Servi~os Notariais e de Registro nos 
quais inexista 0 documento respectivo para insercao material do Selo 
Digital, este sera utilizado apenas na nota de emolumentos ou recibo de 
presta~ao do servi~o (p.ex: busca, requerimento e preparo de 
documento no Tabelionato de Notas etc ... ). 

§3 2 Se dos atos praticados for gerado documento final materializado, 
neste devera ser inserido 0 correspondente Selo Digital utilizado. 

§4 2 Caso um documento materializado tenha originado varios atos fica 
autorizada a utiliza~ao de um unico Selo Digital (p.ex: registro com 
averba~ao e processamento eletronico). 

§S2. Caso um protocolo tenha originado varios atos, fica autorizada a 
utiliza~ao de um unico Selo Digital (p.ex: registro com averba~ao e 
processamento eletronico), exceto quando se tratar de certid6es. 

§6 2 • 0 fato gerador dos emolumentos relativos a prenota~ao de titulo 
para registro (Tabela 11, VII, A) sera devido quando do cancelamento do 
protocolo por decurso de prazo, ressalvadas as hipoteses de gratuidade . 

§7 2 • E obrigatoria a identifica~ao do Selo Digital e do valor dos 
emolumentos, encargos e total no corpo do texto dos atos praticados 
nos Livros de Notas enos Livros de Registros Publicos, sendo vedado 0 

uso de etiqueta auto-adesiva. 

§8 2 • Para cumprimento do disposto no paragrafo anterior, e permitido 0 

uso de etiqueta auto-adesiva exclusiva e excepcionalmente nos casos de 
averba~6es ou registros em livros ja encadernados. 

§9 2 • Para os efeitos deste Provimento, quaisquer traslados excedentes 
ao primeiro equiparam-se a certid6es para todos os fins e efeitos de 
direito. 

§10 2 • Cada certidao tera Selo Digital proprio e individual. 

§11. Na emissao de certid6es e obrigatoria a identifica~ao do Selo 
Digital utilizado na lavratura ou registro do respectivo ato, alem do Selo 
Digital da certidao. 
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Art. 10. Na nota de emolumentos ou recibo de presta~ao de servi~os 
devera constar a identifica~ao do respectivo Selo Digital e dots) ato(s) 
(numero, livro, folha, data e protocolo, quando se aplicar). 

§1 2 Para cada atendimento realizado, 0 delegatario titular, interino, 
substituto ou interventor devera emitir nota de emolumentos ou recibo 
de presta~ao de servi~os, 0 qual devera informar os atos praticados, os 
respectivos selos utilizados e 0 valor pago pelos servi~os. 

§2 2 A nota de emolumentos ou recibo de presta~ao de servi~os devera 
possuir numera~ao em ordem crescente, sendo vedada sua repeti~ao. 

§3 2 A nota de emolumentos ou recibo de presta~ao de servi~os nao 
podera conter atos de atribui~6es distintas (p.ex.: atos de Tabelionato 
de Notas e atos de Registro Civil ; atos de Registro de Imoveis e atos de 
Registro de Tftulos e Documentos), mesmo que a serventia acumule 
mais de um oficio/especialidade. 

§4 2 Quando se tratar de varios Selos Digitais utilizados em sequencia 
para um unico tipo de ate (p.ex.: autentica~ao), em um mesmo 
atendimento, pod era ser utilizada a nota~ao de selo inicial e selo final 
na nota de emolumentos ou recibo de presta~ao de servi~os. 

§5 2 Ocorrendo deposito antecipado, 0 delegatario titular, interino, ou 
interventor devera emitir recibo de deposito previo, sem prejufzo da 
emissao da nota de emolumentos ou recibo de presta~ao do servi~o 
quando da pratica dos atos notariais e de registro. 

Art. 11. A tabela de atos implementa 0 codigo para cada Ato e devera 
ser utilizada como referencia. 

Paragrafo Unico - A tabela de atos , anexo III deste provimento, esta 
disponivel no Portal Publico do Selo Digital, no endere~o 

www.cgj.es.gov.br/seiodigitai. local onde serao publicadas todas as 
futuras altera~6es. 

Art. 12. Havendo imperiosa necessidade de cancelamento de ato 
cartorial praticado, a serventia devera , justificadamente, efetuar a 
solicita~ao do cancelamento atraves do Portal do Selo Digital. 

Paragrafo Unieo - E expressamente vedada a reutiliza~ao do Selo Digital 
de ate cancelado. 

Art. 13. 0 usuario dos servi~os notariais e de registro do Estado do 
Espirito Santo podera efetuar consulta detalhada ace rca da 
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autenticidade e da procedencia do Selo Digital acessando 0 sftio 
www. tjes.jus.br ou www.cgj.es.gov.br . 

Art. 14. A utiliza~ao do Selo Digital devera ser obrigatoriamente 
informada a Corregedoria Geral da Justi~a ate as 23:59h do segundo dia 
util subsequente a pratica do Ato, consistindo tal pratica em atualiza~ao 
automatica da Declara~ao dos atos, ressalvados os casas nos quais 0 

atraso ocorra com a devida justificativa, limitado ao 5 Q dia do mes 
subsequente para envio dos dados referentes ao mes anterior. 

§l Q 0 disposto no caput deste artigo nao se aplica aos atos de 
autentica~ao (codigo=l7) e reconhecimento de firma (codigo=16), os 
quais devem ser informados ate as 23:59h do pro ximo dia util 
subsequente a pratica do Ato. 

§2 Q Para as serventias que estejam instaladas em localidades onde nao 
exista ponto de acesso a internet, a remessa do Arquivo Eletr6nico de 
Presta~ao de Contas podera ser efetuada ate as 23 :59h do ultimo dia 
uti I da semana seguinte a pratica do ato, limitado ao 5 Q dia do mes 
subsequente para envio dos dados referentes ao mes anterior. 

§3 Q 0 delegatario titular, interino ou interventor que pretenda prestar 
contas nos moldes do paragrafo anterior, devera solicitar autoriza~ao ao 
Corregedor-Geral da Justi~a. 

Art. 15. Para informar a movimenta~ao prevista no artigo 14, 0 

delegatario titular, interino ou interventor da serventia, de posse de 
sua identifica~ao e senha, e utilizando 0 Portal do Selo Digital, efetuara 
a remessa (upload) de Arquivo Eletr6nico de Presta~ao de Contas, 
contendo a discrimina~ao de todos os Selos Digitais utilizados e as 
informa~6es relativas ao(s) respectivo(s) ato(s) praticado(s), conforme 
layout XML especificado no Dicionario XML. 

§lQ 0 Dicionario XML, anexo II deste provimento, esta disponfvel no 
Portal Publico do Selo Digital no endere~o 

www.cgj.es.gov.br/seiodigitai. local on de serao publicadas todas as 
futuras altera~6es. 

§2Q 0 Arquivo Eletr6nico de Presta~ao de Contas devera ser elaborado 
atraves de sistema de informatica da serventia. 

§3 Q 0 Arquivo Eletr6nico de Presta~ao de Contas devera respeitar ao 
padrao definido no Layout XML e validado atraves da Pagina para 
Validar arquivo XML de teste, cujo link encontra-se disponfvel no Portal 
Publico do Selo Digital no endere~o www.cgj.es.gov.br/seiodigitai. 
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§4 2 A remessa do arquivo eletr6nico de presta~ao de contas podera ser 
cancelada antes do processamento, ou seja, no mesmo dia 
caso seja identificado qualquer inconsistencia em seu 
acessando 0 link especffico no Portal do Selo Digital. 

do envio, 
conteudo, 

§5 2 Caso seja efetuado 0 cancelamento previsto no paragrafo anterior, 
um novo arquivo, com as devidas corre~6es, devera ser enviado no 
mesmo dia po is os dados do arquivo cancelado nao serao processados . 

§6 2 Apos 0 processamento do Arquivo Eletr6nico de Presta~ao de 
Contas, 0 delegatario titular, interino ou interventor recebera, no caso 
de ocorrencia de alguma inconsistencia ou anormalidade, na caixa de 
correia eletr6nico institucional, aviso do resultado do processamento. 

§7 2 Se do resultado do processamento diario ocorrer Selo Digital 
rejeitado, a serventia devera providenciar a imediata corre~ao dos 
dados do selo rejeitado e reenvia-Ios no arquivo de remessa 
imediatamente posterior . 

§8 2 Havendo imperiosa necessidade de retifica~ao dos atos de um Selo 
Digital, devera ser solicitado autoriza~ao para tal, acessando 0 link 
especffico no Portal do Selo Digital e informando quais Selos Digitais 
deseja retificar, com a devida justificativa . Recebida a autoriza~ao, a 
serventia devera efetuar remessa (upload) de arquivo XML com 0 

conteudo integral do selo que se deseja retificar e somente dos selos 
informados quando da solicita~ao da autoriza~ao. 

Art. 16. Os dados do Arquivo Eletr6nico de Presta~ao de Contas deverao 
atender aos quesitos obrigatorios, conforme descrito no Dicionario XMl. 

§1 2 Para os atos praticados pelos Cartorios de Registro de Imoveis, 
Protesto e obrigatorio informar 0 numero do protocolo/apontamento no 

campo <protocolo>. 

§2 2 Para os atos de Reconhecimento de Firma e obrigatorio informar 0 

nome de quem teve a firma reconhecida no campo <nome_firma>. 

§3" Para os atos de Reconhecimento de Firma 0 campo <firma_tipo> 
obrigatoriamente devera ser preenchido da seguinte forma: "5" para 
reconhecimento de firma por semelhan~a, "A" para autenticidade e "Sp" 

para Sinal Publico. 

§42 0 disposto no paragrafo anterior sera exigi do nos arquivos de 
presta~ao de contas enviados a partir de 01/10/201l. 

§52 Nos atos de Reconhecimento onde 0 usuario solicitar, no mesmo 
atendimento, 0 reconhecimento da firma da mesma pessoa em mais de 
um documento, cabera a cobran~a de um unico ato de busca. 
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§6 2 Para os atos nos quais os emolumentos sao calculados em fun~ao da 
quantidade de ocorrencias e obrigatorio informar 0 numero de 
ocorrencias no campo <qtde_ocorrencia> (p .ex . : certidoes (Tabela 3, I, 
b), busca de papeis por perfodo de 3 anos ou fra~ao (Tabela 3, IV) etc). 

§7 2 Ocorrendo a situa~ao prevista no paragrafo anterior, todos os 
valores (emolumentos, FUNEPJ, etc) deverao ser informados 
considerando 0 total calculado em fun~ao do numero de ocorrencias. 

§8 2 Para os atos nos quais os emolumentos sao calculados em fun~ao de 
faixa de valor e obrigatorio informar 0 valor utilizado como base de 
calculo no campo <valor_ref> (p.ex.: escritura com valor declarado e 
protesto). 

§9 2 Para os atos nos quais os emolumentos sejam gratuitos devera ser 
informado 0 Enquadramento Legal para Atos Gratuitos ou de Valor 
Reduzido no campo <obs_ato>. 0 mesmo se aplica quando 0 ate for 
isento de FUNEPJ, conforme art. 737, I do Codigo de Normas da CGJES 
(EQLG23). 

§10 A tabela de enquadramento de atos gratuitos ou valor reduzido, 
anexo IV deste provimento, esta disponfve l no Portal Publico do Selo 
Digital no endere~o www.cgj.es.gov.br/selodigital. local onde serao 
publicadas todas as futuras altera~oes. 

§11 Para a certidao de nascimento e 6bito , 1~ via (c6digo=45), por se 
tratar de ate cujo valor dos emolumentos esta definido como R$ 0,00 
(zero), nao ha necessidade de informar 0 enquadramento legal. 

§120 calculo do valor total dos emolumentos, taxas e demais encargos 
incidentes sobre os atos nota ria i s e de registro, e devido com base na 
tabela vigente na data da pratica do ato. 

§13 0 valor do FUNEPJ devera ser arredondado na segunda casa decimal 
seguindo 0 padrao mate matico. 

Art. 17. Incumbe ao delegatario titular, interino ou interventor das 
serventias que dispoem de sistemas automatizados, providenciar a 
devida adequa~ao, considerando 0 modele de impressao do Selo Digital, 
conforme especifica~oes tecnicas constantes do anexo I; 0 conteudo do 
Arquivo Eletr6nico de Presta~ao de Contas respeitando a especifica~ao 
definida do Dicionario XML e validado conforme arquivo XSD; e 
implementar as tabelas de atos e de enquadramento legal para at os 
gratuitos ou valor reduzido. 

§1° Todas as informa~oes necessarias para a adequa~ao prevista no 
caput deste artigo estao disponfveis no Portal Publico do Selo Digital no 
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endere~o www.cgj.es.gov.br/se/odigito/. local este onde serao 
publicadas todas as futuras altera~6es. 

§2° Na ocorrencia de altera~6es conforme previsto no §1°, sera 
encaminhado e-mail notificando a serventia para providenciar a 
imediata atualiza~ao do sistema, salvo recomenda~ao contraria. 

§3° Duvidas sobre 0 Selo Digital pod em ser esclarecidas atraves do e
mailse/odigita/@tjes.jus.br. 

Art. 18. Todas as serventias do foro extrajudicial afixarao em suas 
instala~6es cartazes, em local visfvel e de facil acesso ao publico, no 
prazo de ate 05 (cinco) dias ap6s a implanta~ao do Selo Digital, com os 
seguintes dizeres: "EXIJA QUE NO DOCUMENTO E NO RECIBO FINAL 
CONSTE 0 NUMERO DO SELO DIGITAL UTILIZADO" e "CONSULTE A 
AUTENTICIDADE DO SELO DIGITAL EM WWW.TJES.JUS.BR ... 

Art. 19. Eventual procedimento disciplinar instaurado para apurar 
responsabilidade pelo descumprimento dos dispositivos insertos neste 
Provimento observara, em especial, a Lei Federal 8.935/1994, a Lei 
Complementar estadual n.Q 46/1994 e 0 C6digo de Normas da 
Corregedoria Geral da Justi~a. 

Art. 20. 0 descumprimento dos dispositivos contidos neste Provimento 
caracteriza infra~ao funcional do delegatario titular, interino ou 
interventor. 

Art. 21. Ficam suspensos temporariamente 0 art. 551, §3 Q do art. 603, 
art. 610, §lQ e §2 Q do art. 611, art. 614 , art. 615 e art. 616 do C6digo de 
Normas, exclusivamente com rela~ao ao uso do Selo Digital. 

Art. 22. Revogar 0 Provimento 026/2011, de 20/05/2011. 

Art. 23. Este Provimento entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Publique-se. Registre-se . Cumpra-se. 

Vit6ria-ES, 05 de setembro de 2011. 

Q./Lt;"tt f a. 71"rt(d~li(u /J.-~ .... 
Desembargadora CATHARINA ARIA NOVAES1i~RCELLOS 

Corregedor-Geral d Justi~a em Exercfcio 
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ANEXOI 

MODELOS DE ESTAMPA DO SELO DIGITAL 

1. Modelo de Selo Digital 

Poder Judiciario do Estado do Espirito Santo 
Selo Digital de Fiscaliza~ao 

CCCCCC.ZZZAALL.SSSSS 

Emolumentos: R$ Encargos: R$ Total: R$ 

Consulte autenticidade em www.ties.ius.br 
NNN: C6digo do Ato conforme tabela da CGJ 
Emolumentos: Valor dos emolumentos 
Encargos: Somat6rio do FUNEPJ e outros encargos 
Total: Valor total pago pelo usuario 

2. Modelo de Selo Digital para reconhecimento de firma 

Cart6rio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Avenida xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, etc ... 

Reconhe90 por semelhan9a a firma de FULANO DE TAL************** 
*************************************************************** 
Se10: CCCCCC.ZZZAALL.SSSSS, consu1te autenticidade em:www.tjes.jus.br 
Em Test da Verdade Local(ES}, XX de <mes> de <ano> 
Nome do Tabeliao ou Escrevente) - (Cargo) 
Emo1umentos: R$ Encargos: R$ Tota1: R$ 

3. Modelo de Selo Digital para autenticac;ao de c6pias 

Cart6rio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Avenida XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

AUTENTICACAo - xx (XXXXX) c6pias 
Certifico que esta c6pia e reprodu9ao fiel do original autenticando-a 
nos termos do Artigo 6° - V da Lei 8.935/1994 
Vit6ria-ES, xx de <mes> de <ano>, hh:rnrn:ss. 
Em Testemunho da verdade 
Nome do Tabeliao ou Escrevente) - (Cargo) 
8e10: CCCCCC.ZZZAALL.SSSS8S, consu1te autenticidade em www.tjes.jus.br 
Em01umentos: R$ Encargos: R$ Tota1: R$ 
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ANEXO II 

DICIONARIO XML 

I. Hist6rico de Revisoes 

Versio Descri~io 

20/05/2011 1.0 Provimento 026/2011 - Anexo II - Layout XML e Validador 
XSD 

15/06/2011 1.0 Dicionario XML 

01/09/2011 1.1 Inclui campo firma_tipo 

Exemplo do Arquivo Eletronico de Presta~io de Contas. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<arquivo_selos> 

<!-- a elemento id_arquivo e utilizado exclusivamente pelo sistema SeloUtii do TJ 
--> 

<id_arquivo>20110420134020</id_arquivo> 

< ! -- CNS da serventia --> 
<serventia>012345</serventia> 

<!-- Quantidade de notas de emolumentos remetidas no arquivo --> 
<qtde_notas> 2 </ qtde_notas> 

<!-- No elemento "notas" devem ser relacionadas as notas de emolumentos --> 
<notas> 

<!-- *** Exemplo de uma nota de emolumento contendo atos referente a 
servic;os de tabelionato de notas --> 

<!-- as atributos num_nota, dt_emissao e servico sao obrigatorios. 
Informar apenas atos que estejam de acordo com 0 tipo de servic;o, sendo: 
TN - tabelionato de notas 
RI - registro de imoveis 
RCPN - registro civil de pessoas naturais 
TP - tabelionato de protestos 
RTD/RCPJ- registro de titulos e documentos / registro civil de pessoas 

juridicas 
--> 

<nota num_nota="123" dt_emissao="2011-02-28" servico="TN" > 
<!-- Somente informar 0 atributo selo_final quando a quantidade de atos for 

maior que 1 (urn). 
No exemplo abaixo foram usados 5 (cinco) selos, que correspondem a 5 

(cinco) atos. --> 
<ato codigo="22" selo="ZZZl10100001" selo_final="ZZZl10100005" 

qtde="5" 
valor_emol="22.73" valor_funepj="2.27" valor_farpen="3.65"/> 

< !-- Exemplo de ate com informaC;ao de livro, folha e termo. 
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o atributo qtde deve ser informado mesmo que seja apenas 1 (um). --> 
<ato codigo="46" selo=IZZZ110100006" qtde=1I1" 

valor_emol="10.98 11 valor_funepj="1.10" livro="20A" folha=1I18 verso ll 

termo="011" I> 

<!-- Exemplo de um ate de reconhecimento de firma. 
Nesses casos 0 atributo nome_firma deve ser informado. --> 

<ato codigo="16" selo="ZZZ110100007" qtde=1I1" 
valor_emol="1.83 11 valor_funepj="O.18 11 nome_firma=lIfulano de tal 

beltrano" I> 
</nota> 

<!-- Para nota de emolumento referente a servic;os de registro de im6veis (RI), 
deve ser informado 0 atributo protocolo. --> 

<nota num_nota="12S" dt_emissao="2011-02-28 11 servico="RI"> 
<ato codigo=IIS7" selo=IZZZ110200008" qtde=11" valor_emol="29.24" 

valor_funepj=1I2.92" valor_farpen="7.29" protocolo="049/2011"></ato> 
</nota> 

< !-- Para nota de emolumento referente a servic;os de tabelionato de protesto 
(TP), 

deve ser informado 0 atributo protocolo, onde devera constar informac;ao de 
apontamento. -- > 

< nota num_nota= "126" dt_emissao="2011-02-28" servico= "TP" > 
<ato codigo="30" selo="ZZZ110200002" qtde="l" 

valor_emol="39.83" valor_funepj=1I3.98" valor_farpen="3.6S" 
valor _ref="36S" 

protocolo= "xxxxzzzzaaa" > </ato> 
</nota> 

<!-- Exemplo de nota de emolumento com ate combinado (atoc). --> 
<nota num_nota="127" dt_emissao="2011-04-01" servico="TN" > 

< !-- Um unico selo e utilizado para varios atos. --> 
<atoc selo="AZFll0l0000l "> 

<atof codigo="19" qtde="1" valor_emol="S8.S3" valor_funepj=IIS.8S" 
valor_farpen="3.6S 11 livro="20A" folha="19" I> 

<!-- Exemplo usando 0 aributo taxas e valor_farpen --> 
<atof codigo="18" qtde="l" valor_emol="S.49 11 valor_funepj="O.SS" 

taxas="O.SO" I> 
<atof codigo="12" qtde="l" valor_emol="3.80" valor_funepj="O.38"/> 

</atoc> 
</nota> 

</notas> 

</arquivo_selos> 
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Abaixo descrevemos 0 conteudo a ser enviado no Arquivo Eletronico de 
Presta~io de Contas. 

TAG <?xml version=11.0" encoding="iso-8859-1"?> - Padrao de Codifica~ao 

A Tag <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> e obrigatoria e informa qual 
o padrao de Codifica~ao foi adotado para 0 arquivo XML. 
A especifica~ao do documento XML adotada e a recomenda~ao W3C para XML 1.0, disponivel 
em www.w3.org/TR/REC-xml e a codifica~ao dos caracteres sera em ISO-8859-1 UTF-8. 

Cada arquivo XML somente podera ter uma (mica declara~ao <?xml version="1.0" 
encoding="isso-8859-1"?> . 

TAG <arquivo_selo> - Obrigatorio 
Esta Tag define 0 inicio e fim dos dados que estao sendo transmitidos. 

TAG <id_arquivo> - Opcional 
Esta Tag e utilizada para identificar 0 arquivo quando for gerado pelo sistema Selo 
Util. 

TAG <serventia> - Obrigatorio 
Esta Tag identifica a serventia e deve ser informado 0 Codigo Nacional da Serventia 
(CNS), conforme cadastro do Conselho Nacional de Justi~a (CNJ), com seis digitos 
numericos. 

TAG <qtde_notas> - Obrigatorio 
Esta Tag informa a quantidade de notas ou recibos de emolumentos informado no 
arquivo XML. 

TAG <notas> - Obrigatorio 
Esta Tag identifica 0 inicio dos registros de lanc;amentos das notas ou recibos de 
emolumentos. 

TAG <nota> - Obrigatorio 
Esta Tag identifica a nota ou recibo de emolumentos e deve conter todos os 
atos/selos associ ados a ela. 
o total de Tags <nota> deve ser equivalente ao valor informado na Tag 
<qtde_notas> . 

Exemplo: 
<nota num nota=11234" dt emissao="2011-01-03" servico=ITP"> 

<ato codigo="30" selo=7."ZZZ110100001" qtde="l" valor_emol="25.22" 
valor_funepj="2.52" valor_farpen="3.65" valor_ref="150.00" 
protocolo= "9876/2011 "I> 

</nota> 
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<nota num_nota=1196" dt_emissao=12011-06-02" servico="TN"> 
<atoc selo="ZZZl10100002"> 

<atof codigo=116" qtde=ll" valor_emol="1.83" valor_funepj="0.18" 
taxas="0.04" nome_firma="FULANO DE TAL"/> 

<atof codigo="OS" qtde="l" valor_emol="1.47" valor_funepj="O.lS" 
taxas="0.03"/> 

</atoc> 
</nota> 

Na Tag <nota>, podemos ter os seguintes campos: 

Campo Descricao Tipo Obrigatorio 
num_nota Indica 0 numero da nota ou recibo de Inteiro Sim 

emolumentos que foi entregue ao 
usuckio. 

dt_emissao Data que foi praticado 0 ate ou Data no Sim 
estampado 0 selo. formato 

aaaa-mm-dd 
Servi~o Tipo do servi~o. Sim (1) 

TN - Tabelionato de Notas 
RI - Registro de Imoveis 
RCPN - Registro Civil de pessoas 
naturais --
TP - Tabelionato de Protesto 
RTD/RCPl - Registro de Titulos e 
Documentos/Registro Civil de pessoas 
juridicas 

(1) Nao e permitido informar atos para tipos de servi~os distintos em uma mesma 
nota. 

Na Tag <ato>, temos os seguintes campos: 

Campo Descricao Tipo Obriaatorio 
Codigo do ate conforme Tabela do 

Codigo Anexo III do Provimento Inteiro Sim 
026/2011 

Selo Lote e SeQuencia do selo utilizado Alfanumerico Sim(ll 
Pode ser informado quando se 

selo_final praticam varios atos iguais com Alfanumerico Nao(l) 
uma SeQuencia de selos 

Qtde Quantidade de atos praticados. Sim(2) 
Quando malor que 1 (urn) deve Inteiro 
ser informado 0 campo selo final. 

valor emol Valor dos emolumentos. Decimal Sim (3l 
valor funepj Valor referente ao FUNEPJ Decimal Sim e3l 
valor farDen Valor referente ao Farpen Decimal Nao e3l 
Taxas Qualquer outra taxa (ISS, Decimal Nao (3) 

reembolsos, outros) 



valor_ref 

Protocolo 

Livro 
Folha 
Termo 
nome firma 
Firma_tipo 

qtde_ocorrencia 

obs_ato 

ObservaeOes: 
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Valor utilizado como base de Decimal 
calculo dos emolumentos, quando 
for 0 caso 
Numero do protocolo para String 
Registro de Imoveis ou 
apontamento para Tabelionato de 
Protesto 
Numero do Livro String 
Numero do Folha String 
Numero do Termo String 
Nome da Fi rma String 
Tipo da Firma Caracter 
A - Autenticidade 
S - Semelhanc;a 
P - Sinal Publico 
Deve ser informado quando os String 
emolumentos sao calculados em 
func;ao da quantidade de 
ocorrencias 
Deve ser informado quando os String 
emolumentos ou valor do Funepj 
for zero, conforme tabela do 
Anexo IV do provi mento 
026/2011 

Nao (3) 

Nao 

Nao 
Nao 
Nao 
Sim 
Sim 

Nao(4) 

Nao 

(1) 0 selo deve ser informado no formato FFFAALLSSSSS, conforme previsto no 
§1° do art. go do provimento 026/2011. 

(2) Exemplo de uso do campo selo_final e qtde quando for maior que 1 (urn): 
<ato codigo=117" selo=IZZZl10100003" selo_final="ZZZ110100007" 

qtde="S" 
valor_emol="1.83" valor_funepj="0.18"/> 

*Os valores informados sao unitarios, ou seja, referem-se a pratica de urn 
ato 

(3) Os valores devem ser informados em formato decimal, separado p~r ponto"." 
e entre aspas. 

(4) Para os atos nos quais os emolumentos sao calculados em func;ao 
da quantidade de ocorrencias e obrigatorio informar 0 numero de 
ocorrencias (p.ex.: certidoes (Tabela 3, I, b), busca de papeis p~r 
periodo de 3 anos ou frac;ao (Tabela 3, IV) etc). Para estes casos os 
emolumentos devem ser informados em seu valor total. 

<ato codigo="11" selo="ZZZl10100004" qtde="1" valor_emol="7.60" 
valor _funepj= "0. 76" qtde_ocorrencia=1I2"/> 

TAG <atoe> - Ato Combinado - deve ser informada para encadear varios atos 
associados ao mesmo selo. 
Na Tag <atoc> utiliza-se apenas 0 campo "selo" e os atos sao informados utilizando 
a Tag < atof> . 
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A Tag <atof> utiliza os mesmos campos da Tag <ato> exceto os campos "selo" e 
"selo_final". 

Exemplo 1: Reconhecimento de uma firma: 

<nota num_nota="1" dt_emissao="2011-06-13" servico="TN"> 
<atoc selo="ZZZ11010000S"> 

<atof codigo="16" qtde="1" valor_emol="1.83" valor_funepj="0.18" 
taxas="0.03" 

nome_firma="SICRANO DE TAL" firma_tipo="S"/> 
<atof codigo="S" qtde="1" valor_emol="1.47" valor_funepj="0.1S" 

taxas="0.02"/> 
</atoc> 

</nota> 

Exemplo 2: Reconhecimento de mais de uma firma no mesmo documento: 

<nota num_nota="2" dt_emissao="2011-06-13" servico="TN"> 
<atoc selo="ZZZ110100006"> 

<atof codigo="16" qtde="1" valor_emol="1.83" valor_funepj="0.18" 
taxas="0.03" 

nome_firma="FULANO DE TAL" firma_tipo="S"/> 
<atof codigo="16" qtde="1" valor_emol=I1.83" valor_funepj="0.18" 

taxas="0.03" 
nome_firma="SICRANO DE TAL" firma_tipo="S"/> 

<atof codigo="S" qtde="2" valor_emol="1.4T' valor_funepj="0.1S" 
taxas="0.02"/> 

</atoc> 
</nota> 

Exemplo 3: Certidio Breve Relato: 

<nota num_nota="3" dt_emissao="2011-06-13" servico="RCPN"> 
<atoc selo="ZZZ110100007"> 

<atof codigo="46" qtde="1" valor_emol="10.98 11 valor_funepj=II1.10" 
Iivro="B-60" folha="247" termo="1797S" taxas="0.21"/> 

<atof codigo="12" qtde="1" valor_emol="3.80" valor_funepj="0.38" 
taxas="0.07"/> 

<atof codigo="S" qtde="4" valor_emol=I1.47" valor_funepj="0.1S" 
taxas="0.02"/> 

</atoc> 
</nota> 

Exemplo 4: Registro de im6vel 

<nota num_nota="2S60" dt_emissao="2011-06-07" servico="RI"> 
<atoc selo= "ZZZ110100008" > 

<atof codigo="11" qtde="1" valor_emol="23S.60" valor_funepj="23.S6" 
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qtde_ocorrencia="62" taxas=14.71" /> 
<atof codigo="12 11 qtde=1I1" valor_emol="3.80 11 valor_funepj="O.38 11/> 
<atof codigo="58" qtde=1I1" valor_emol="974.91" valor_funepj="97.49" 

protocolo="123456" valor_ref=1475000.00" taxas="19.57" 
valor_farpen="18.27" /> 

</atoc> 
</nota> 

Exemplo 4: Protesto 

<nota num_nota="3960" dt_emissao="2011-06-03" servico="TP"> 
<ato codigo="30" selo="ZZZl10100009" qtde="l" valor_emol="39.83" 

valor_funepj=13.98" valor_ref="320.00" valor_farpen=1I3.65" 
protocolo="9630/2011"/> 

</nota> 

Exemplo 5: Ato gratuito 

<nota num_nota="1234" dt_emissao="2011-06-03" servico="RI"> 
<ato codigo="59" selo="ZZZl1010010" qtde="l" valor_emol="O.OO" 

valor_funepj="O.OO" protocolo="156874" obs_ato="EQLG18" ></ato> 
</nota> 
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ANEXO III 

NOME 
Certid80 - pela 10 folha de uma face 
Certid80 - por folha de uma face que exceder 
Publica Forma p~r folha 

Confertmcia de reproducao, c6pia ou via de qualquer papel com original 

Busca de papeis, processos e doc arquivados, por perrodo de 3 anos 
Desarquivamento/Desentranhamento de processo 

Desarquivamento/Desentranhamento de documento arquivamento (alem de busca) 
Guias para recolhimento e dep6sito 
Diligencia perfmetro urbano e suburbano 
Diligencia perrmetro rural 
Microfilmagem, ou digitalizaC80 por folha de uma face 
Processamento de dados 
Offcios em geral, editais e avisos pela primeira folha 
Offcios em geral, editais e avisos por folha que exceder 
Encaminhamento de correspondencia 
Reconhecimento de firma 
Autentica<;ao/c6pia por face de documento 
Registro de assinatura e arquivamento do cart80 
Escritura sem valor declarado 
Escritura com valor declarado 
Escritura de quitaC80 e rescis80 com valor declarado 
Procura<;ao - urn outorgante ou casal 
ProcuraC8o - por outorgante que exceder 
Procura<;ao - em causa pr6pria - sem valor declarado 
Procurar;ao - em causa pr6pria - com valor declarado 
Testamento cerrado 
RevogaC8o de testamento 
Testamento publico sem valor declarado 
Testamento publico com valor declarado 
Protesto, Liquidao ou Retirada de Ttulo 
Cancelamento de protesto 
Remessa de certid80 ou informa<;ao em forma de relaC80 diaria (art. 29 da Lei 
9492/97) - por remessa 
Certid80 ou informacao por titulo protestado ou cancelado 
Casamento - Habilitacao 
Casamento - Habilita<;ao com celebraC80 fora do cart6rio 
Casamento - Registro de edital de outr~ cart6rio 
Casamento - Registro de casamento religioso fora do prazo 
Casamento - Edital de proclamas 
Averba<;ao de Div6rcio, separaC80 e restabelecimento 
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Averbacao de LegitimaC80 
Outra averbacao qualquer 
Registro de emancipaC8o, aus~ncia e interdiC80 e sentenca 
InscriC80 de OPC80 e aquisiC80 de nacionalidade e de adocBo 

TranscriC80 de assentos de nascimento, casamento e 6bito - parses estrangeiros 
Certid80 de nascimento e 6bito - primeira 
Certid80 de casamento, nascimento e 6bito - breve relato 
Certid80 de casamento nascimento e 6bito - inteiro teor 

Registro de titulos, contratos, estatutos e compromissos sem valor declarado 

Registro de tftulos, contratos, estatutos e compromissos com valor declarado 
Registro Resumido 
AverbacOes em geral 
IntimacOes e notificacOes - Documento em papel 
IntimacOes e notificacOes - Meio eletrOnico 
Matrrcula de oficinas, impressoras, jornais e outros peri6dicos 
Arquivamento de estatutos, papeis, jornais, contratos - por via 
AutenticaC80 de livros contabeis - cada 200 folhas ou fraC80 
RGI - Registro de im6veis sem valor declarado 
RGI - Registro de im6veis com valor declarado 
RGI - Averbac80 sem valor declarado 
RGI - AverbaC80 com valor declarado 
RGI - AverbaC80 de construC8o 
RGI - Abertura de matrrcula 
RGI - Loteamento e desmembramento - Registro do Memorial 
RGI - Loteamento e desmembramento - por Lote 
RGI- Loteamento e desmembramento -Intimacao ou notificacao 

RGI - Loteamento e desmembramento - Abertura de conta e primeira prestayao 

RGI - Loteamento e desmembramento - PrestaC80 subsequente 

RGI - Incor~oracao imobiliaria, instituic80 ou especificaC80 de condominio 
RGI- ConvenC8o de condominio 
RGI - PrenotaC8o de tftulo - para Registro 
Protesto, Liquidac80 ou Retirada de Titulo - Conv~nio 

Averbacao de titulos, contratos, estatutos e compromissos sem valor declarado 
AverbaC80 de tftulos, contratos, estatutos e compromissos com valor declarado 
Escritura de quitaC80 e rescis80 sem valor declarado 
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ANEXOIV 

TABELA DE ENQUADRAMENTO LEGAL PARA ATO GRATUITO OU DE VALOR REDUZIDO 

Descri~ao 

Requisi~ao de(o) Poder Judiciario 

Requisi~ao de(o) Ministerio Publico 

Requisi~ao de(o) Ente Administrativo 

Ato praticado nos termos do art. 1.156 do C6digo de Normas da CGJES 

SUSPENSO POR DECISAO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 100080037268 

Lei 4.737/65 (C6digo Eleitoral) - Gratuidade das certidoes de nascimento ou casamento 

Lei 8.069/90 (Estatuto da Crian~a e do Adolescente) - regulariza~ao de registro de nascimento 

Lei 9.532/97 - Arrolamento pela autoridade fiscal (bens im6veis, m6veis ou direitos) 

Lei 9.534/97 - Gratuidade aos reconhecidamente pobres (certidoes) 

Lei 9.785/99 - Gratuidade do registro de imissao provis6ria da posse (loteamentos clandestinos) 

Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) - Usucapiao especial urbano 

Lei 10.403/02 (C6digo Civil) - Gratuidade hipossuficientes economicos - casamento 

Lei 11.441/07 - Gratuidade separa~oes, div6rcios e part. amigaveis - escritura publica - pobres 

Atos praticados envolvendo "Entidade Beneficente de Assistencia Social com reconhecimento 
publico nos termos da Lei Estadual n°. 7.706 de 05/01/2004 ou, para os atos de autentica~ao e 
reconhecimento de firmas para empresas que prestam Assistencia Social e as que atuam na area 
ambiental reconhecidas pelo Estado nos termos da Lei 8875 de 28/05/2008. 

Ato praticado com declara~ao de assistencia Judiciaria gratuita (Art. 591 do C6digo de Normas da 
CGJES) 

Registro de senten~a de usucapiao com declara~ao de beneffcio da Ass. Jud. Gratuita (Lei 1.060/50, 
art. 3° e art. 1146 do C6digo de Normas da CGJES). 

Averba~ao da Reserva Legal (Lei 4.771/65 c/c M.P. n. 2.166-67 e Of. n 134/05-CGJ/ES) 

Onus transportados do registro anterior (Art. 230 Lei de Registros Publicos) 

Erro evidente: (Art. 213 Lei de Registros Publicos) ou Erro da Serventia (art. 42 da Lei 4.847/93 e art. 
32, inc. IV da Lei Federal 10.169/00 

Averba~oes de Oflcio nos casos de abertura de matrlcula e encerramento da anterior (em 
decorrencia de retifica~ao administrativa) 

Atos praticados em decorrencia de ordem judicial em ao executiva fiscal - art. 185-A do CTN 

Atos praticados em decorrencia de a~ao em que e parte a Procuradoria da Fazenda Nacional - art. 39 
Lei 3830/80 e art. 1° e 2° do Decreto-Lei 1537/77 

Certidao de interesse da Procuradoria da Fazenda Nacional- art. 197, I do CTN c/c art. 16, I (b) do 

Decreto-Lei 147/67 

Certidao de interesse da Delegacia da Receita Federal- art. 2° do Decreto-Lei 1718/79 e art. 1 do 

Decreto-Lei 1537/77 
Atos praticados nos termos do §3° do artigo 1.156 do C6digo de Normas da CGJES (pagamento 
postecipado ). 

Gratuidade para FARPEN, FUNEPJ e outras taxas conforme art. 737, I do C6digo de Normas da CGJES. 



EQLG24 

EQLG25 

EQLG26 

EQLG27 

ESTADO DO EspiRITO SANTO 
PODER JUDlelARIO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTI<;A 

Ato unico para efeito de emolumentos. Registro de formal de partilha quando houver mais de urn 
herdeiro para uma mesma rnatrlcula imobiliaria, conforme paragrafo unico do art. 1142 do C6digo de 
Normas. 
Valido apenas para ato praticado com 0 mesmo protocolo e numero do selo digital. 

Ato unico para efeito de calculo dos emolumentos devidos p~r parcelarnento do solo ou 
incorpora~oes imobiliarias, conforme art. 237-A da Lei 6015/73 e art. 1274-A do C6digo de Norrnas. 
Valido apenas para ato praticado com 0 mesmo protocolo e numero do selo digital. 

Nao incidencia para averba~ao de que 0 im6vel passou a pertencer a circunscri~ao de outra 
serventia, conforme disposto no art. 1220 do C6digo de Normas. 

Renova~ao de cartao de assinatura de firma 


