








INTRODUÇÃO

OBJETIVO

METODOLOGIA

1. O Portal do Extrajudicial 
2. Formato do arquivo de BAIXA com os Selos Eletrônicos solicitados

2.1. Código do Selo Eletrônico
2.2. Código HASH SHA1

3. Formato do arquivo de RETORNO com os Selos Eletrônicos utilizados
3.1. Código do Selo Eletrônico
3.2. Código HASH SHA1

4. Usando o WEBSERVICE para enviar arquivo de RETORNO
5. Dúvidas, comentários e questionamentos 

EXPEDIENTE

13
17
19
20
21
24
25 
27 
29

SSUMÁRIO





A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Goiás (CGJGO), pelo seu Departamento de Tecnologia da 

Informação, desenvolveu o projeto do Selo Eletrônico, que é 

composto de dois sistemas, sendo: 

• O Sistema de Selo Eletrônico, dentro do Portal 

do Extrajudicial (http://extrajudicial.tjgo.jus.br), que permite 

aos delegatários de cartórios solicitarem os atos necessários 

para sua utilização diária e fazerem seu download, bem 

como enviar os atos já utilizados pelo cartório (upload) para 

a corregedoria. Além de realizarem os pedidos, downloads 

e uploads dos atos, é possível também acompanhar os 

históricos dos pedidos de atos e dos lotes transmitidos. 

• E o sistema que poderá ser utilizado pelo cartório 

para carregar os selos e utilizá-los no seu dia a dia. 

As serventias extrajudiciais poderão escolher utilizar 

seus próprios sistemas para inserir as informações (dados) do 

Selo Eletrônico, mas é obrigatório o uso do sistema pelo Portal 

para pedir os Selos Eletrônicos e enviá-los depois de serem 

utilizados.

IINTRODUÇÃO





A CGJGO tem por objetivo substituir todos os selos 

em papel utilizados atualmente pelas serventias extrajudiciais 

pelo Selo Eletrônico. O principal motivo é diminuir os gastos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com a aquisição 

permanente dos selos em papel, bem como melhorar os 

trabalhos realizados pelos Assessores Correicionais no 

controle e fiscalização destas serventias. 

OOBJETIVO





O Sistema do Selo Eletrônico será homologado 

inicialmente em três serventias do extrajudicial, que são: 

• REGISTRO  CIVIL DE PESSOAS NATURAIS 

DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO (Delegatário: Dr. Antônio do Prado);

• 4º TABELIONATO DE NOTAS E OF. REG. CONT. 

MARÍTIMOS (Delegatário: Dr. Indio do Brasil Artiaga Lima);

• 1º REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TIT., 

DOCUMENTOS E PROTESTOS (Delegatário: Dr. Maurício 

Borges Sampaio).

Posteriormente a esta homologação, o sistema será 

implantado nas demais serventias extrajudiciais em Goiás.

MMETODOLOGIA





1. O Portal do Extrajudicial 

O Portal do Extrajudicial é um sistema WEB que possui vários softwares 

internos para utilização pelos cartórios. Abaixo apresenta-se sua tela inicial: 

Os delegatários dos cartórios receberão um envelope do magistrado 

Diretor do Foro local, contendo as instruções de acesso com login e senha. Estas 

informações foram passadas de forma sigilosa. Os delegatários dos cartórios, 

após logarem, poderam trocar as senhas iniciais que foram encaminhadas. 

Após o login, caso os delegatários já tenham preenchido os seus 

cadastros, irão entrar na tela a seguir:
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Nesta tela os delegatários irão clicar no ícone:

Após clicar irão entrar na tela abaixo:
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Nessa tela os usuários poderão realizar as seguintes ações: 

• Pedir mais atos (Selo Eletrônico); 

• Baixar todos os atos já solicitados e listados em sua tela; 

• Enviar os lotes de atos utilizados pelo cartório para a CGJGO; 

• Mostrar todos os lotes de atos já enviados a CGJGO. 

No link “Baixar todos os atos” ou no link “Baixar” na frente de cada ato 

o usuário irá fazer o download do arquivo com os Selos Eletrônicos. O principal 

objetivo deste documento é apresentar o formato deste arquivo para integração 

dos sistemas. 





2. Formato do arquivo de BAIXA com 
os Selos Eletrônicos solicitados

Esse arquivo contém todos os atos solicitados pela serventia extrajudicial. 

O arquivo está no formato XML e possui a codificação indicada abaixo:

<selo_eletronico>
<lote_dos_pedidos>
<pedido_do_selo_eletronico>
<identificacao_pedido>12</identificacao_pedido>
<tipo_de_ato>124</tipo_de_ato>
<data_da_solicitacao>2012-04-09</data_da_solicitacao>
<codigo_inicial_do_selo>39481204091547124000000</codigo_inicial_do_selo>
<codigo_final_do_selo>39481204091547124000009</codigo_final_do_selo>
<quantidade_de_selos>10</quantidade_de_selos>
<assinatura_digital>false</assinatura_digital>
</pedido_do_selo_eletronico>
<pedido_do_selo_eletronico>
<identificacao_pedido>14</identificacao_pedido>
<tipo_de_ato>126</tipo_de_ato>
<data_da_solicitacao>2012-04-13</data_da_solicitacao>
<codigo_inicial_do_selo>39481204131438126000000</codigo_inicial_do_selo>
<codigo_final_do_selo>39481204131438126000004</codigo_final_do_selo>
<quantidade_de_selos>5</quantidade_de_selos>
<assinatura_digital>false</assinatura_digital>
</pedido_do_selo_eletronico>
<pedido_do_selo_eletronico>
<identificacao_pedido>13</identificacao_pedido>
<tipo_de_ato>126</tipo_de_ato>
<data_da_solicitacao>2012-04-09</data_da_solicitacao>
<codigo_inicial_do_selo>39481204091548126000000</codigo_inicial_do_selo>
<codigo_final_do_selo>39481204091548126000002</codigo_final_do_selo>
<quantidade_de_selos>3</quantidade_de_selos>
<assinatura_digital>false</assinatura_digital>
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</pedido_do_selo_eletronico>
</lote_dos_pedidos>
<hash_conferencia_do_arquivo_xml>34ade6178ae59cdea18fad7fe54672cb2f038
6dd</hash_con
ferencia_do_arquivo_xml>
</selo_eletronico>

Arquivo XSD do XML acima:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”yes”?>
<xs:schema version=”1.0” xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>

<xs:element name=”pedido” type=”envioSeloEletronico”/>

<xs:element name=”selo_eletronico” type=”lotePedidos”/>

<xs:complexType name=”pedido”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”identificacao_pedido” type=”xs:int”/>
<xs:element name=”tipo_de_ato” type=”xs:int”/>
<xs:element name=”data_da_solicitacao” type=”xs:dateTime”/>
<xs:element name=”codigo_inicial_do_selo” type=”xs:string”/>
<xs:element name=”codigo_final_do_selo” type=”xs:string”/>
<xs:element name=”quantidade_de_selos” type=”xs:int”/>
<xs:element name=”assinatura_digital” type=”xs:boolean”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name=”envioSeloEletronico”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”pedido_do_selo_eletronico” type=”pedido” minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name=”lotePedidos”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”lote_dos_pedidos” type=”envioSeloEletronico” 
minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded”/>
<xs:element name=”hash_conferencia_do_arquivo_xml” type=”xs:string” 
minOccurs=”0”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
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A tag principal desse arquivo é a <selo_eletronico>. Dentro desta tag 

existem duas tags principais: 

<lote_dos_pedidos> = concentra todos os pedidos realizados e que o 

usuário fez o download pelo portal. Dentro dessa tag possui um nível de tag que é 

 <pedido_do_selo_eletronico> = essa tag contém um determinado 

tipo de ato solicitado / pedido pela serventia extrajudicial. É nessa tag que contém 

os dados de cada ATO solicitado pelo delegatário do cartório. 

As tags dentro dessa são: 

  <identificacao_pedido> = contém um número gerado pela 

CGJ, número único do pedido feito no portal do extrajudicial na Internet; 

  <tipo_de_ato> = identifica o tipo do ato solicitado, cada ato 

possui um identificador; 

  <data_da_solicitacao> = contém a data de solicitação do 

ato pelo delegatário do cartório; 

  <codigo_inicial_do_selo> = contém o código inicial do selo 

eletrônico gerado automaticamente pelo sistema da CGJ; 

  <codigo_final_do_selo> = contém o código final do selo 

eletrônico gerado automaticamente pelo sistema da CGJ. Esse código possui uma 

numeração no final que indica seu último número. 

  <quantidade_de_selos> = indica a quantidade de selos 

solicitados pelo delegatário; 

  <assinatura_digital> = indica se, no pedido, o delegatário 

entrou com seu certificado digital para assinar o arquivo XML ou não. Nesta primeira 

fase da utilização do sistema de selo eletrônico não será utilizado certificados 

digitais. Mas na segunda fase serão aceitos pedidos somente com o certificado 

digital padrão A3 com AC’s autorizadas pela ICP-Brasil. 

<hash_conferencia_do_arquivo_xml> = é um hash em SHA1 (40 

caracteres) para conferência do arquivo, identificação da origem do arquivo e do 

destinatário. 

2.1. CÓDIGO DO SELO ELETRÔNICO 

O código do Selo Eletrônico tem um formato próprio criado pela CGJGO, 

com várias informações importantes, inerentes aos assessores correicionais.  
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O número do selo referente a sua quantidade solicitada começa após a décima 

sétima casa / caractere. Ou seja, da décima oitava até avigésima terceira 

correspondem a numeração sequencial do Selo Eletrônico. Isso é o que importa 

para os sistemas dos cartórios criarem os Selos Eletrônicos unitários dentro das 

suas respectivas bases de dados. 

2.2. CÓDIGO HASH SHA1

O código HASH SHA1 é um número de 40 caracteres gerado pelo 

algoritmo SHA1; sendo que, entra na sua contagem para geração do número todo 

o conteúdo da tag <lote_dos_pedidos>, excluindo os caracteres dessa própria 

tag, mais o código gerado pelo Tribunal de Justiça para cada cartório mais uma 

chave de segurança que será entregue para cada cartório no momento da adesão 

e implantação do Sistema do Selo Eletrônico. Essa chave é única para cada cartório 

e deve ser inserida dentro do sistema informatizado do cartório. 

No cálculo do HASH é utilizado: 

Todo o conteúdo da tag

<lote_dos_pedidos> 

excluindo a própria tag

Código de cada cartório Chave de segurança  

do cartório
+ +



3. Formato do arquivo de RETORNO 
com os Selos Eletrônicos utilizados 

Esse arquivo contém todos os atos realizados pelo cartório no dia. O 

formato desse arquivo é XML e possui a codificação indicada abaixo:

<selo_eletronico>
<lote_dos_atos>
<ato_utilizado>
<identificacao_pedido_na_cgj>6</identificacao_pedido_na_cgj>
<codigo_do_selo>39481204091548122000004</codigo_do_selo>
<codigo_do_ato>39481204091548122000004</codigo_do_ato>
<tipo_de_ato>122</tipo_de_ato>
<nome_do_civil_do_ato>Andrade do Flamengo</nome_do_civil_do_ato>
<nome_do_serventuario_que_praticou_ato>MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA 
LEMOS
JÚNIOR</nome_do_serventuario_que_praticou_ato>
<data_hora_da_solicitacao>2012-04-09 18:57:22 UTC</data_hora_da_
solicitacao>
<ip_da_maquina_que_praticou_ato>10.11.11.11</ip_da_maquina_que_praticou_
ato>
<valor_de_entrada_do_ato>6.0</valor_de_entrada_do_ato>
<emolumento_do_ato>16.74</emolumento_do_ato>
<taxa_judiciaria_do_ato>0.0</taxa_judiciaria_do_ato>
<fundesp_do_ato>1.674</fundesp_do_ato>
<assinatura_digital>false</assinatura_digital>
</ato_utilizado>
<ato_utilizado>
<identificacao_pedido_na_cgj>6</identificacao_pedido_na_cgj>
<codigo_do_selo>39481204091301122000001</codigo_do_selo>
<codigo_do_ato>39481204091301122000001</codigo_do_ato>
<tipo_de_ato>122</tipo_de_ato>
<nome_do_civil_do_ato>Abreu de Lima Filho</nome_do_civil_do_ato>
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<nome_do_serventuario_que_praticou_ato>MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA 
LEMOS
JÚNIOR</nome_do_serventuario_que_praticou_ato>
<data_hora_da_solicitacao>2012-04-09 16:34:05 UTC</data_hora_da_
solicitacao>
<ip_da_maquina_que_praticou_ato>127.0.0.1</ip_da_maquina_que_praticou_
ato>
<valor_de_entrada_do_ato>3.0</valor_de_entrada_do_ato>
<emolumento_do_ato>8.37</emolumento_do_ato>
<taxa_judiciaria_do_ato>0.0</taxa_judiciaria_do_ato>
<fundesp_do_ato>0.837</fundesp_do_ato>
<assinatura_digital>false</assinatura_digital>
</ato_utilizado>
</lote_dos_atos>
<hash_conferencia_do_arquivo_xml>e8728b378763b35a0d9e5916bfd1cf6f3b7d0
acb</hash_con
ferencia_do_arquivo_xml>
</selo_eletronico>

Arquivo XSD do XML acima:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”yes”?>
<xs:schema version=”1.0” xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>

<xs:element name=”selo_eletronico” type=”loteAtos”/>

<xs:complexType name=”loteAtos”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”lote_dos_atos” minOccurs=”0”>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name=”ato_utilizado” type=”ato” minOccurs=”0” 
maxOccurs=”unbounded”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name=”hash_conferencia_do_arquivo_xml” type=”xs:string” 
minOccurs=”0”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name=”ato”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”assinatura_digital” type=”xs:boolean”/>
<xs:element name=”codigo_do_ato” type=”xs:string” minOccurs=”0”/>
<xs:element name=”codigo_do_selo” type=”xs:string” minOccurs=”0”/>
<xs:element name=”data_hora_da_solicitacao” type=”xs:dateTime” 
minOccurs=”0”/>
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<xs:element name=”emolumento_do_ato” type=”xs:double”/>
<xs:element name=”fundesp_do_ato” type=”xs:double”/>
<xs:element name=”identificacao_pedido_na_cgj” type=”xs:int”/>
<xs:element name=”ip_da_maquina_que_praticou_ato” type=”xs:string” 
minOccurs=”0”/>
<xs:element name=”nome_do_civil_do_ato” type=”xs:string” minOccurs=”0”/>
<xs:element name=”nome_do_serventuario_que_praticou_ato” type=”xs:string”
minOccurs=”0”/>
<xs:element name=”taxa_judiciaria_do_ato” type=”xs:double”/>
<xs:element name=”tipo_de_ato” type=”xs:int”/>
<xs:element name=”valor_de_entrada_do_ato” type=”xs:double”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

A tag principal desse arquivo é a <selo_eletronico>. Dentro dessa tag 

estão inseridas duas tags principais: 

<lote_dos_atos> = concentra todos os atos utilizados pela serventia 

extrajudicial e que serão encaminhadas (upload) para a CGJ pelo portal. Dentro 

dessa tag possui um nível de tag que é: 

 <ato_utilizado> = essa tag contém um determinado tipo de ato que 

foi utilizado pela serventia extrajudicial. É nessa tag que contém os dados de cada 

ATO utilizados pelo delegatário do cartório. 

As tags dentro dessa são: 

  <identificacao_pedido_na_cgj> = contém um número 

gerado pela CGJ, número único do pedido feito no portal da CGJ; 

  <codigo_do_selo> = número identificador único do selo 

eletrônico utilizado. Caso esse Selo Eletrônico seja composto por vários atos, esse 

número será o mesmo número do primeiro selo utilizado. Caso o Selo Eletrônico 

seja composto de apenas um ato, o número será o mesmo do selo eletrônico do 

ato utilizado. Esse número é gerado pela CGJ no ato do pedido do delegatário do 

cartório: 

  <codigo_do_ato> = número identificador único do ato 

utilizado. Esse número é gerado pela CGJ no ato do pedido do delegatário do 

cartório; 

  <tipo_de_ato> = identifica o tipo do ato solicitado, cada ato 

possui um identificador; 
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  <nome_do_civil_do_ato> = é o nome completo de uma das 

pessoas envolvidas no ato; 

  <nome_do_serventuario_que_praticou_ato> = é o nome 

completo do funcionário do cartório que fez o ato, que executou o ato; 

  <data_hora_da_solicitacao> = insere a data e a hora em que 

o ato foi proferido e/ou utilizado. O formato da data deverá ser: 2012-04-09 16:34:05 

UTC, respeitando inclusive o horário de verão no seu período correspondente; 

  <ip_da_maquina_que_praticou_ato> = indica o endereço IP 

da máquina na rede interna da serventia extrajudicial que proferiu o ato. Não será 

aceito nomes, deverá ser o IP versão 4 ou na sua versão 6; 

  <valor_de_entrada_do_ato> = valor total do ato praticado 

pelo cartório. Nesse valor já devem estar inseridos os tipos agregados necessários 

para compor o valor total do ato. O formato do valor deverá ser decimal com duas 

casas após a vírgula. Exemplos: 33,25; 1253,85; 1,43; 23,00; 234,99; 0,00; 0,56;

  <emolumento_do_ato> = é o valor do emolumento 

relacionado ao valor do ato. O formato do valor deverá ser decimal com duas 

casas após a vírgula. Exemplos: 33,25; 1253,85; 1,43; 23,00; 234,99; 0,00; 0,56;

  <taxa_judiciaria_do_ato> = é o valor da taxa judiciária 

aplicada ao ato. O formato do valor deverá ser decimal com duas casas após a 

vírgula. Exemplos: 33,25; 1253,85; 1,43; 23,00; 234,99; 0,00; 0,56; 

  <fundesp_do_ato> = é o valor pago para o fundesp, 

relacionado ao ato. O formato do valor deverá ser decimal com duas casas após 

a vírgula. Exemplos: 33,25; 1253,85; 1,43; 23,00; 234,99; 0,00; 0,56.

  <assinatura_digital> = indica se, no pedido, o delegatário 

entrou com seu certificado digital para assinar o arquivo XML ou não. Nessa primeira 

fase da utilização do sistema de selo eletrônico não será utilizado certificados 

digitais. Mas na segunda fase serão aceitos pedidos somente com o certificado 

digital padrão A3 com AC’s autorizadas pela ICP-Brasil. 

  <hash_conferencia_do_arquivo_xml> = é um hash em SHA1 

(40 caracteres) para conferência do arquivo, identificação da origem do arquivo e 

do destinatário. 
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3.1. CÓDIGO DO SELO ELETRÔNICO

O código do Selo Eletrônico tem um formato próprio criado pela CGJGO, 

com várias informações importantes inerentes aos assessores correicionais. O 

número do selo referente a sua quantidade solicitada começa após a décima sétima 

casa / caractere. Ou seja, da décima oitava até avigésima terceira correspondem 

a numeração sequencial do Selo Eletrônico. Isso é o que importa para os sistemas 

dos cartórios criarem os Selos Eeletrônicos unitários dentro das suas respectivas 

bases de dados.

3.2. CÓDIGO HASH SHA1 

O código hash sha1 é um número de 40 caracteres gerado pelo 

algoritmo SHA1, sendo que, entra na sua contagem para geração do número todo 

o conteúdo da tag <lote_dos_pedidos>, excluindo os caracteres dessa própria 

tag, mais o código gerado pelo Tribunal de Justiça para cada cartório mais uma 

chave de segurança que será entregue para cada cartório no momento da adesão 

e implantação do sistema do Selo Eletrônico. Essa chave é única para cada cartório 

e deve ser inserida dentro do sistema informatizado do cartório. 

No cálculo do HASH é utilizado: 

 
Todo o conteúdo da tag

<lote_dos_pedidos> 

excluindo a própria tag

Código de cada cartório Chave de segurança  

do cartório
+ +





4. Usando o WEBSERVICE para 
enviar arquivo de RETORNO

A solução de WEBSERVICE foi construída com o objetivo de tornar 

mais rápido o RETORNO do arquivo XML para o portal da Corregedoria-Geral da 

Justiça, ficando automatizado o encaminhamento dos selos eletrônicos utilizados 

pelas serventias extrajudiciais.

Para utilizar essa solução deverá ser enviado o mesmo arquivo de 

RETORNO explicitado no item 3 desse manual pela URL informada abaixo:

https://extrajudicial.tjgo.jus.br/controle_atos_recebidos/ws_arquivo_de_retorno

Deve ser encaminhado usando o protocolo REST. Os parâmetros abaixo 

deverão ser enviados usando o método POST do protocolo HTTP sem multipart 

configurado:

Variáveis do método POST

codigo_cartorio_id

hash_do_cartorio

arquivo_xml

login

senha

É o número do cartório gerado e fornecido pela CGJ/GO.

É um código de 40 caracteres alfanumérico fornecido pela CGJ/GO.

Arquivo XML no formato explicado no item 3 deste manual. A string 
gerada deverá ser enviada no formato “base 64”.

Login do usuário da serventia extrajudicial.

Senha do usuário da serventia extrajudicial.
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Todo o tráfego de dados entre o cliente e o servidor WEB será pelo 

protocolo HTTP+SSL (HTTPS). Apenas no caso do ambiente em homologação, 

para realização dos testes é que o protocolo será o HTTP.

Como resultado do consumo desse WEBSERVICE serão devolvidos os 

seguintes códigos HTTP:

Código HTTP

200

403

403

403

403

403

406

403

401

400

412

412

412

412

412

412

412

412

OK! Dados do XML processados e gravados com sucesso.

O hash da sua serventia pode estar errado, favor checar.

O usuário informado não existe, provavelmente o usuário ou a 
senha está errado.

O código do cartório informado não é igual ao código do cartório 
do seu usuário.

O hash da sua serventia não está relacionado ao usuário e senha 
utilizado, favor checar se algum desses está errado.

Acesso proibido, verificar o motivo junto a DTI da CGJ.

Erro ao carregar os autos utilizados pela sua serventia na Base de 
Dados da Corregedoria Geral da Justiça. 

A página solicitada não pode responder com as características de 
conteúdo solicitadas.

Você deve trocar sua senha, a senha utilizada não é válida.

O login e senha não podem ser nulos.

Verificar os parâmetros passados, pois existe algum com valor 
nulo.

Um dos atos enviados já se encontra utilizado na Corregedoria-
Geral de Justiça. Erro no envio.

O selo eletrônico deve ter 23 digitos/caracteres. Erro no envio.

O selo eletrônico só pode ter números, não é permitido letras. Erro 
no envio.

O nome do civil não pode ter menos de duas palavras.

O nome do serventuário que praticou o ato não pode ter menos de 
duas palavras.

A identificação do pedido na Corregedoria, no arquivo XML 
enviado, não bate com o id do tipo do ato solicitado.

O tipo do ato informado não confere, favor checar.



5. Dúvidas, comentários e 
questionamentos

Entrar em contato com a Divisão de Gerenciamentos dos Sistemas do 

Extrajudicial, da CGJGO, através dos telefones: 62 3216-2666/ 3216-2113, ou pelos 

e-mails: maoljunior@tjgo.jus.br/ almornelas@tjgo.jus.br/ eenjunior@tjgo.jus.br. 
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