
 

RECOMENDAÇÕES PARA TRATAR OS SELOS NÃO PROCESSADOS 

Prezados, como é de conhecimento de todos, recentemente a CGJ/ES enviou malote informando sobre 

lotes com selos não processados, seguem alguns passos para auxiliar na resolução dessa situação. 

1 – DESCOBRIR QUAIS SELOS ESTÃO EM ABERTO. 

A CGJ enviou um relatório contendo apenas os lotes com selos não processados, o Cartório deve 

acessar o Portal do Selo Digital, clicar em Relatório de apoio ao Selo Digital, clicar no segundo link que 

aparece na tela e informar o número do lote em questão, será gerado um relatório mostrando quais selos 

estão em aberto para o lote informado. Repita o processo para todos os lotes que constam no relatório que 

a corregedoria enviou. (lembre-se que nesse relatório vão constar os selos do lote atual, que ainda está em uso) 

 

2 – VERIFICAR QUAIS LOTES QUE CONTÉM SELOS EM ABERTO ESTÃO CADASTRADOS NO DRD. 

Acesse o cadastro de selos nos sistemas DRD, faça uma verificação para descobrir quais dos lotes 

informados estão cadastrados no sistema DRD e quais não estão. 

Essa verificação é necessária pois nos Cartórios de Sede, existem lotes de selos cadastrados na CIT, 

ou o lote de Selo pode ser de algum sistema anterior ao DRD, ou o lote se selo pode ter sido comprado e 

não cadastrado em nenhum sistema. 

Caso os lotes em questão não estejam cadastrados no sistema DRD, o Cartório precisa fazer uma 

busca interna, para determinar se esses selos foram realmente utilizados ou não. 

 

3 – VERIFICAR SE OS SELOS FORAM UTILIZADOS NOS SISTEMAS DRD. 

De posse do relatório de selos não utilizados, realize a consulta de alguns selos na tela de atos 

praticados, para verificar se o selo foi realmente utilizado no DRD, essa verificação é importante, pois um 

lote de selo pode ter sido comprado e não cadastrado, ou alguns selos podem ter ficado sem serem 

enviados ao portal do selo.  

Se você constatar que todos os selos em aberto constam no DRD, basta gerar um XML contendo esses 

selos e enviar ao portal do Selo.  

Se nenhum dos selos disponíveis forem encontrados no DRD, eles podem ter sido utilizados em um 

sistema anterior, ou na CIT, ou podem não terem sido utilizados em nenhum local. 

 

Após realizar os procedimentos acima, por favor solicite agendamento para que possamos auxiliar 

nessa demanda, envie e-mail para eduardo@drdsistemas.com.br informe o CNS do Cartório e 

telefone,  entraremos em contato o mais breve possível. 

Não é necessário enviar os arquivos contendo os selos em aberto, deixem os arquivos salvos em uma pasta 

nos seus computadores. 

A solução dessa demanda é uma tarefa que vai envolver o Cartório (para realizar as pesquisas necessárias) 

e da DRD, que auxiliará na parte técnica quando necessário. 

Att: Eduardo S. Santos | DRD SISTEMAS 

mailto:eduardo@drdsistemas.com.br

