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Módulo DAP-TFJ

O módulo DAP-TFJ agrupa as funcionalidades relacionadas ao preenchimento e transmissão 

da Declaração de Apuração e Informação da Taxa de Fiscalização Judiciária.

Elas podem ser acessadas a partir do menu “DAP-TFJ”, no SISNOR - Sistema Integrado de 

Apoio à Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro. 

Endereço de acesso ao SISNOR: https://selos.tjmg.jus.br/sisnor 

1. Seleção de Declaração de Apuração

Para realizar o preenchimento ou visualização da DAP é possível escolher entre as opções 

DAP-TFJ – Selo Físico ou DAP-TFJ – Selo Eletrônico, para as serventias já participantes do Selo  

de Fiscalização Eletrônico.  Após selecionar uma das opções do menu DAP-TFJ, o usuário deverá 

informar na parte superior da tela o “Ano de referência” da DAP/TFJ que deseja acessar (Destacado 

à esquerda da Figura 1).   Uma vez informados esses valores, o campo “Selecionar” deverá ser 

acionado.

Figura 1 – DAP/TFJ transmitidas no ano de '2015'

Será exibida na parte inferior da tela a relação de todas as Declarações de apuração do ano 

selecionado. Para cada DAP/TFJ, são exibidas as seguintes informações:
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• Mês – o mês de referência da DAP/TFJ

• Emolum./Total – a arrecadação total de emolumentos de uma determinada DAP/TFJ

• TFJ/Total – o valor total da TFJ de uma determinada DAP/TFJ

• TFJ paga – o valor da TFJ que foi pago no respectivo mês

• Retificadora – indicação se a DAP/TFJ é ou não retificadora

• Transmissão – data de transmissão de uma DAP/TFJ, caso já tenha sido transmitida

• Exibir  –  Ao  clicá-lo,  exibe  a  tela  Gestão  de  declaração  de  apuração  para  a  respectiva 

DAP/TFJ. Estará habilitado para os meses anteriores ou iguais ao atual.

• Histórico – Ao clicá-lo, exibe as DAPs já transmitidas ao TJMG para o período selecionado, 

permitindo imprimi-las.  Estará habilitado somente  se  houver  DAP(s)  transmitidas.  (Para 

mais detalhes, veja a seção 2.5 Impressão da DAP)

É  importante  destacar  que,  a  partir  desta  tela,  é  possível  pesquisar  todas  as  DAP/TFJ 

transmitidas por  uma Serventia  a partir  do ano de '2005',  para os  Selos de Fiscalização Físico 

(Figura 1),  e a partir  do ano de início da utilização dos Selos de Fiscalização Eletrônicos pela 

Serventia,  para os Selos de Fiscalização Eletrônico.
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2. Gestão de Declaração de Apuração

A partir  da  tela  Gestão  de  declaração  de  apuração  (Figura  2)  o  usuário  poderá  ver  e 

preencher as informações de uma determinada DAP/TFJ. As diferentes funcionalidades dessa tela 

são detalhadas nas seções a seguir.

2.1. Preencher DAP

A forma de preenchimento da DAP através do sistema DAP WEB depende do tipo de SELO 

que está sendo utilizado pela serventia. São 3 os casos possíveis, que são detalhados nas subseções 

2.1.1,  2.1.2 e  2.1.3. Na subseção  2.1.4, são apresentadas informações gerais a todos os cartórios 

extrajudiciais.

2.1.1. Cartório extrajudicial que utiliza somente Selos de fiscalização físicos

Nos casos em que o cartório extrajudicial utiliza apenas selos físicos, o usuário tem a opção 

de digitar os dados da DAP ou importar o arquivo XML gerado pelo sistema da própria serventia, 

caso o mesmo tenha disponível esse recurso. 

Figura 2 – DAP/TFJ para um cartório que utiliza somente selos físicos
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Ao importar os dados da DAP (Figura 3), as informações são preenchidas automaticamente. 

Nenhuma alteração nos dados será permitida após a importação, sendo somente possível descartar 

os dados e realizar uma nova importação ou o preenchimento manual. Caso seja necessário realizar 

alguma alteração nos dados importados, será necessário modificar os dados no sistema da serventia 

e realizar uma nova importação. 

Caso seja escolhida a opção para inserção manual, os dados serão salvos automaticamente à 

medida em que forem inseridos, a fim de evitar retrabalho.

Figura 3 – Importação de Atos Praticados

Abas de Períodos 1 a 4

Nas abas referentes aos Períodos 1 a 4, o usuário deverá preencher os campos "Tabela de 

emolumentos", "Código ato", "Tipo tributação" e "Quantidade". Para auxiliar no preenchimento do 

campo "Código ato", o usuário pode acionar o comando "Pesquisar código fiscal do ato", o que fará  

com que uma janela  seja  exibida  na  qual  o  usuário  poderá  visualizar  todos os  códigos  de ato 

existentes.

Uma vez preenchidos esses 4 campos, o usuário deverá acionar o comando "Inserir registro" 

(destacado ao centro na Figura 2). Isso fará com que o registro informado seja exibido na tabela do 

respectivo período no qual foi inserido. A tabela conta com os seguintes campos:
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• Tab. Emol.

• Cód. Ato

• Tipo tributação

• Qtde

• TFJ/Unit.

• TFJ/Total

• Emolum./Unit

• Emolum./Total

Caso o usuário deseje excluir o ato informado, basta acionar na tabela o comando "Excluir" 

(destacado à esquerda da Figura 4) referente a esse ato. 

Aba Selos de Fiscalização

Na aba Selos de Fiscalização o usuário também terá de informar manualmente os dados 

sobre  os  selos  por  ele  utilizados.  Para  isso,  basta  preencher  os  campos "Selo  de  fiscalização", 

"Inicial",  "Adquiridos",  "Utilizados"  e  "Cancelados",  e  acionar  o  comando  "Inserir  registro" 

(destacado à direita na Figura 4).

É importante ressaltar que, ao preencher esses dados, a soma dos valores informados nos 

campos "Inicial" e "Adquiridos" deverá ser maior que a soma dos valores informados nos campos 

"Utilizados" e "Cancelados", uma vez que o "Saldo final" de selos não pode ser negativo. O "Saldo 

final" é calculado através da seguinte fórmula:

"Saldo final" = ("Inicial" + "Adquiridos") - ("Utilizados" + "Cancelados")

Após acionado o comando "Inserir registro", o registro informado passará a ser exibido na 

tabela de selos. A tabela conta com os seguintes campos:

• Tipo selo

• Saldo inicial

• (+) Adquiridos

8



• (-) Utilizados

• (-) Cancelados

• (=) Saldo final

Figura 4 – Tela Selos de Fiscalização para um cartório que utiliza somente selos físicos

Caso o usuário deseje  excluir  o(s)  dado(s) do selo informado,  basta acionar na tabela  o 

comando "Excluir registro" (destacado à esquerda na Figura 4) referente a esse selo. 

Caso  deseje  alterar  algum dado  do  selo,  deverá  acionar  na  tabela  o  comando  "Alterar 

registro" (primeiro botão destacado à esquerda na Figura 4) referente a esse selo. Isso fará com que 

a Tela de alteração de dados do selo seja exibida (ao centro da Figura 5), na qual os valores dos 

campos "Inicial", "Adquiridos", "Utilizados" e "Cancelados" poderão ser alterados. Para efetivar a 

alteração, o usuário deverá acionar o comando "Salvar". Caso desista de modificar os valores, o 

usuário deverá acionar o comando "Cancelar".
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Figura 5 – Tela Alteração de dados do selo

Para cada tipo de selo informado, o usuário deverá também informar os intervalos de selos 

de fiscalização que ainda não foram utilizados, de forma que o somatório da quantidade de selos 

nesses intervalos seja igual ao “saldo final” dessa espécie de selo. Assim a quantidade total de selos 

não utilizados deverá corresponder ao saldo final (estoque final) de selos informados, o que poderá 

ser verificado na parte inferior da tela (Figura 6).  Para isso, o usuário deverá acionar o comando 

“Informar estoque final  de selos  de fiscalização (ainda  não utilizados)” (destacado à direita  na 

Figura 5).  Isso fará  com que a  tela Estoque final  de selos de fiscalização (não utilizados) seja 

exibida pelo sistema (Figura 6).

Nessa tela, para informar um intervalo, o usuário deverá preencher os campos “Inicial” e 

“Final” com os identificadores inicial e final, respectivamente, do intervalo de selos. O identificador 

informado no campo “Final” deve ser posterior ao indicado no campo “Inicial”, e ambos devem 

estar no formato “AAA00000”. Atentar para o fato de que em uma série de Selos de Fiscalização 

Físicos, por exemplo, o identificador inicial é “AAB00001” e o final é “AAB00000”.

Após  preenchidos  os  campos,  o  usuário  deverá  acionar  o  comando  “Inserir 

registro”(destacado ao centro na Figura 6). Isso fará com que o intervalo informado seja exibido na 

tabela de intervalos, que conta com as seguintes colunas:
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• Inicial – identificador do selo inicial do intervalo

• Final – identificador do selo final do intervalo

• Qtde – quantidade de selos existentes no intervalo, calculada pelo sistema com base nos 

identificadores informados para “Inicial” e “Final”

Para excluir um intervalo, o usuário deverá acionar na tabela o comando “Excluir registro” 

referente a esse intervalo .

Para sair da tela, basta ao usuário acionar o comando “Ok” (destacado na parte inferior na 

Figura 6).

Figura 6 – Tela Estoque final de selos de fiscalização (não utilizados)

Se necessário, o usuário poderá excluir todas as informações preenchidas na DAP, bastando 

para isso clicar no botão “Descartar”. (destacado na parte superior da Figura 7). 

Após informar os dados, e assegurando-se que todas as informações estão corretas, basta 

clicar  no botão  “Transmitir”  (destacado  à  direita  da  figura  7)  para  enviar  a  DAP-TFJ Selo  de 

Fiscalização  Físico  ao  TJMG.  A  DAP  também  poderá  ser  impressa  através  do  comando 

“Imprimir”(destacado à esquerda da figura 7).
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Figura 7 – DAP-TFJ pronta para Transmissão

2.1.2. Cartório extrajudicial que utiliza somente Selos de fiscalização eletrônicos

Para o caso em que o cartório extrajudicial utiliza somente Selos de fiscalização eletrônicos, 

ou seja, já não utiliza mais os Selos de Fiscalização Físicos, a entrada de dados se dará através da 

importação dos dados previamente transmitidos ao TJMG por meio das funcionalidades do módulo 

Selo de Fiscalização Eletrônico. 

Para  importar  os  dados,  basta  clicar  no  botão  “Importar  Selo  Eletrônico”  (Destacado  à 

esquerda da figura 8).
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Figura 8 – Tela para  importação

 Não será permitido ao usuário inserir, alterar ou excluir atos, exceto para algumas serventias 

específicas  conforme descrito  ao  final  da  seção.  Caso  seja  necessário  realizar  modificações,  o 

usuário  deverá  realizá-las  diretamente  no  sistema  do  Selo  de  Fiscalização  Eletrônico,  e 

posteriormente importar novamente os dados para a DAP.

Após realizada a importação, o sistema apresentará a tela preenchida com todos os dados 

importados (conforme visualizado na figura 9). 

Uma vez preenchida a DAP, via importação de dados do selo de Fiscalização Eletrônico já 

transmitidos ao TJMG basta clicar no comando “Transmitir” (destacado ao centro da figura 9) para 

enviar  a  DAP-TFJ  Selo  Eletrônico  ao  TJMG. A DAP também poderá  ser  impressa  através  do 

comando “Imprimir” (destacado à esquerda da figura 9).
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Figura 9 – DAP-TFJ pronta para Transmissão

Nos casos excepcionais em que as serventias necessitem utilizar atos exclusivamente de selo 

físico, como por exemplo os atos 1301(autenticação de cópia) e 1501(reconhecimento de firma), 

ficarão disponíveis os campos para lançamento dos  atos,  bem como a aba para lançamento do 

estoque de selos físicos. (conforme  exibido na Figura 10)

Figura 10 – DAP-TFJ para Serventias que ainda praticam Atos com Selos Físicos

14



2.1.3. Cartório extrajudicial que utiliza Selos de fiscalização físicos e eletrônicos   

Para o caso em que o cartório já participa do Selo de fiscalização eletrônicos mas ainda se 

encontra em um período de transição, ou seja, também utiliza Selos de fiscalização físicos, será 

necessário informar a DAP TFJ - Selo Físico e a DAP TFJ - Selo Eletrônico. 

O preenchimento das DAPs deve seguir os passos orientados nas seções 2.1.1 e 2.1.2.

2.1.4. Todos os cartórios extrajudiciais

Independentemente do cartório extrajudicial utilizar selos de fiscalização físicos, eletrônicos 

ou ambos,  é obrigatório o preenchimento manual dos campos “TFJ paga”,  “Recompe” e “Data 

Depósito”. Caso a DAP seja retificadora, o campo “observação” também será de preenchimento 

obrigatório, para esclarecer o que foi retificado naquela DAP.

Figura 11 – Campos que devem ser preenchidos manualmente e comando “Transmitir”
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2.2.Descartar DAP 

Para os casos em que o usuário realiza a importação da DAP  a partir do módulo de Selos de 

Fiscalização Eletrônicos, ou importa a DAP de Selos Físicos a partir do sistema próprio de sua 

serventia, o sistema possui a opção de descartar os dados importados, para que possa posteriormente 

realizar uma nova importação. Para isso, basta acionar o comando “Descartar” (destacado na parte 

superior na Figura 12) e, na sequência, acione o comando “Sim” na mensagem de confirmação 

exibida pelo sistema (destacado na parte inferior na Figura 12).

É importante ressaltar que o acionamento do comando “Descartar” não fará com que uma 

DAP já transmitida ao TJMG seja apagada, mas sim com que uma DAP que está sendo preenchida 

(seja pela primeira vez, ou seja uma retificação) fique vazia, sem nenhuma informação preenchida.

Essa opção só pode ser utilizada enquanto ainda não houver sido realizada a transmissão da 

DAP. Após a transmissão, eventuais alterações na DAP devem ser efetuadas através da Retificação 

da DAP (item 2.4).

Figura 12 – Descartar DAP
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2.3.Transmitir DAP

Após  preencher  todos  os  dados,  de  forma manual  ou por  importação,  o  usuário  deverá 

realizar a transmissão da DAP para o TJMG. Para isso, ele deve acionar o comando “Transmitir” 

(destacado na parte superior da Figura 13). Na sequência, ele deve acionar o comando “Sim” na 

mensagem de  confirmação  exibida  pelo  sistema (destacado  na  Figura  13).  Uma mensagem de 

sucesso será emitida pelo sistema.

Figura 13 – Transmitir DAP

Após a transmissão, essa opção será desabilitada, deixando habilitada a opção de se gerar 

DAP Retificadora, onde haverá nova opção de transmitir. 

2.4. Retificar DAP

Após transmitir uma DAP, o usuário somente conseguirá descartar ou alterar os dados nela 

informados após gerar  DAP Retificadora.  Para isso,  ele  deverá acionar  o comando “Retificar” 

(destacado na Figura 14). Antes de gerar a retificação, a DAP é exibida com o valor do campo 

“Retificadora” igual a “Não”. 
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Figura 14 – Retificar DAP

Após acionar o comando “Retificar”, o usuário deverá acionar o comando “Sim” (destacado 

na Figura 15) na mensagem de confirmação exibida pelo sistema. 

Figura 15 – Confirmação da retificação da DAP
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 Uma mensagem de sucesso será emitida pelo sistema, e o valor de “Retificadora” passará a 

ser igual a “Sim” (Figura 16).

Figura 16 – Retificação da DAP realizada com sucesso

Após realizado esse procedimento, a DAP voltará a ser exibida editável pelo sistema, de 

forma que o usuário possa modificar os valores previamente informados. Importante destacar que, 

ao  retificar  uma  DAP,  o  usuário  deverá  esclarecer  o  motivo  da  retificação,  sempre  mediante 

apresentação de justificativa fundamentada informada através do campo “Observação”.

Além disso, o comando “Transmitir” também voltará a estar habilitado, de forma que, após 

realizadas todas as modificações desejadas, o usuário deverá acioná-lo novamente para transmitir as 

alterações para o TJMG.

2.5.Impressão da DAP

O usuário possui a opção de imprimir uma DAP a qualquer momento. A impressão segue o 

layout do formulário próprio definido pela Corregedoria-Geral de Justiça. 

Para realizar a impressão, basta acionar o comando “Imprimir” na tela Gestão de declaração 

de apuração. Isso fará com que a DAP em formato PDF seja gerada pelo sistema (Figura 17).
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Figura 17 – Versão para impressão da DAP 

O usuário também possui a opção de visualizar e imprimir qualquer DAP já transmitida ao 

TJMG através  do botão  Histórico  apresentado na seção 2.  Ao clicar  no botão,  todas  as  DAPs 

transmitidas para o período selecionado serão exibidas na tela conforme a figura 18. 

Para visualizar os dados da DAP, basta clicar no botão imprimir, indicados a direita  da tela 

de histórico de DAPs transmitidas.

Figura 18 – Versão para impressão da DAP
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2.5.1. Recibo de transmissão da DAP

A informação de recibo só será exibida após o usuário realizar a transmissão da DAP ao 

TJMG. Ela estará presente na versão para impressão da DAP, onde constará o código de segurança 

do recibo e a data de transmissão (em destaque na Figura 19).

Figura 19 – Versão para impressão da DAP com código de recibo e data de transmissão

2.6.Relatório Comparativo das DAPs

Após transmitir as DAPs, os usuários que utilizam Selo Físico e Selo Eletrônico poderão 

emitir o Relatório Comparativo de DAPs dos Selos de Fiscalização Físico e Eletrônico e comparar 

os valores informados nas respectivas DAPs. Para acessar o recurso, o usuário deverá escolher no 

menu DAP-TFJ a opção Relatórios (destacado a esquerda na figura 20). 

Figura 20 – Acesso ao Relatório Comparativo
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Após a escolha, basta informar Ano e Mês desejados (destacados a esquerda na figura 21) e 

clicar no botão Gerar relatório. 

Figura 21 – Seleção do Ano e Mês

O resultado será apresentado na tela permitindo a comparação das informações das DAPs, 

Selo Físico e Selo Eletrônico. (Figura 22)

Figura 22 –  Relatório Comparativo de DAPs dos Selos de Fiscalização Físico e Eletrônico
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Para facilitar a leitura do relatório, as linhas com valores divergentes são apresentadas na cor 

cinza conforme destacado na figura anterior. 

2.7. Impacto do Cancelamento de Selos de Fiscalização Eletrônicos na DAP

É importante o usuário do SISNOR atentar para o fato de que o cancelamento de Selos de 

Fiscalização Eletrônicos, detalhado no Manual do Usuário do Selo de Fiscalização Eletrônico, gera 

efeito  na  DAP-TFJ.  Assim,  após  a  realização  do  cancelamento,  deverá  ser  realizada  nova 

importação dos Selos de Fiscalização Eletrônicos na(s) DAP-TFJ que tenha(m) sido impactada(s) 

em relação ao estoque de selos ou atos praticados.

Farão parte da composição da DAP todos os atos com data de prática compreendida no mês 

da respectiva DAP, desde que não tenham sido cancelados, ou tenham sido cancelados pela CGJ 

com motivo “Anulação do ato por ordem judicial”.

Além disso, na composição do estoque de selos da respectiva DAP, o cálculo da quantidade 

de  selos  cancelados  considerará  todos  os  selos  que  tenham  sido  cancelados,  excetuando  os 

cancelados pela CGJ com motivo “Anulação do ato por ordem judicial”.

Por fim, o cálculo da quantidade de selos utilizados considerará todos os selos em que o 

respectivo ato tenha data de prática compreendida no mês da DAP, desde que não tenham sido 

cancelados, ou tenham sido cancelados pela CGJ com motivo “Anulação do ato por ordem 

judicial”.
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3. Anexo I - Destaques da Portaria-Conjunta 03/2005/TJMG/CGJ/SEF-MG

3.1. Sobre a DAP/TFJ

Art. 8º - Para fins do disposto no parágrafo único do art. 26 da Lei n º 15.424, de 30 de dezembro de 

2004, fica instituída a Declaração de Apuração e Informação da Taxa de Fiscalização Judiciária 

(DAP/TFJ), conforme modelo e instrução de preenchimento constantes do Anexo III desta Portaria 

Conjunta, destinada a informar, mensalmente:

I - os atos praticados pelos serviços notariais e de registro, codificados conforme Anexo II desta 

Portaria Conjunta;

II - o valor da TFJ recolhida ao Estado;

III - os depósitos destinados a compensar os atos gratuitos;

IV - a movimentação do Selo de Fiscalização

Art. 9º - A Declaração de Apuração e Informação da Taxa de Fiscalização Judiciária (DAP/TFJ) será 

emitida pelo Notário e pelo Registrador, devendo ser entregue, obrigatoriamente ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, via transmissão pela rede mundial de computadores - internet, 

através  do endereço eletrônico  www.tjmg.jus.br,  até  o  dia  5 (cinco)  do mês subsequente ao da 

prática dos atos.

3.2. Sobre o GRCTJ

Art. 4 § 2º - O notário e o registrador deverão emitir uma única Guia de Recolhimento de Custas e  

Taxas Judiciárias (GRCTJ), para cada período a que se refere o caput do art. 2º, abrangendo todos 

os atos praticados nesse período, fazendo constar a quantidade de cada tipo de ato notarial e de 

registro  praticado no período,  acompanhada dos  respectivos  códigos,  conforme Anexo II  desta 

Portaria Conjunta.

A guia GRCTJ poderá ser gerada no site do TJMG na área destinada aos cartórios, ou diretamente 

pelo endereço: http://selos.tjmg.jus.br/sisnor/guias/emissaoGuiaServentia.jsf

Os  prazos  para  recolhimento  da  TFJ  devem  observar  o  disposto  na  Portaria  Conjunta nº 

03/2005/TJMG/CGJ/SEF-MG.
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Assim, de acordo com a redação vigente até 31 de dezembro de 2013 o recolhimento da TFJ 

deve observar os seguintes prazos:

Art.  2º  -  A apuração e  o recolhimento  da  TFJ serão efetuados  pelo  notário e  pelo  registrador, 

devendo obedecer, relativamente aos atos praticados em cada serventia, à seguinte escala:

I - do dia 1º ao dia 7 do mês, o recolhimento será até o dia 10 do mesmo mês;

II - do dia 8 ao dia 14 do mês, o recolhimento será até o dia 17 do mesmo mês;

III - do dia 15 ao dia 21 do mês, o recolhimento será até o dia 24 do mesmo mês;

IV - do dia 22 até o final do mês, o recolhimento será até o dia 3 do mês subsequente.

Art. 6º - O titular da serventia localizada em município ou distrito desprovido de estabelecimento 

bancário autorizado a receber tributos estaduais poderá recolher a TFJ, mensalmente, até o dia 3 do 

mês subsequente ao dos atos praticados.

A  partir  de  1º  de  janeiro  de  2014,  em  razão  do  disposto  na   Portaria  Conjunta  Nº 

13/2013/TJMG/CGJ/SEF-MG, os prazos a serem observados são os seguintes:

Art. 2º (...)

I - do dia 1º ao dia 7 do mês, o recolhimento será até o dia 14 do mesmo mês;

II -do dia 8 ao dia 14 do mês, o recolhimento será até o dia 21 do mesmo mês;

III - do dia 15 ao dia 21 do mês, o recolhimento será até o dia 28 do mesmo mês;

IV- do dia 22 até o final do mês, o recolhimento será até o dia 7 do mês subsequente.

Art. 6º - O titular da serventia localizada em município ou distrito desprovido de estabelecimento 

bancário autorizado a receber tributos estaduais poderá recolher a  TFJ, mensalmente, até o dia 7 do 

mês subsequente ao dos atos praticados.
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4.  Anexo II – Layout do XML para importação de dados para a DAP – 

Versão 1

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<DAP>
    <VersaoXML>...</VersaoXML>
    <OrigemSistema>...</OrigemSistema>
    <VersaoSistema>...</VersaoSistema>
    <CodigoServentia>...</CodigoServentia>
    <Mes>...</Mes>
    <Ano>...</Ano>
    <ValorTfjPaga>...</ValorTfjPaga>
    <DepositoCompensacao>...</DepositoCompensacao>
    <DataDeposito>...</DataDeposito>
    <Observacao>...</Observacao>
    <Atos>        
        <Ato>
            <CodigoFiscal>...</CodigoFiscal>
            <Quantidade>...</Quantidade>
            <LeiVigente>...</LeiVigente>
            <TipoTributacao>...</TipoTributacao>                        
            <Periodo>...</Periodo>
        </Ato>
    </Atos>    
    <Selos>
        <Selo>
            <TipoSelo>...</TipoSelo>
            <QtdeInicial>...</QtdeInicial>
            <QtdeAdquirida>...</QtdeAdquirida>
            <QtdeUtilizada>...</QtdeUtilizada>
            <QtdeCancelada>...</QtdeCancelada>
            <IntervalosFinais>
                <Intervalo>
                    <SeloInicial>...</SeloInicial>
                    <SeloFinal>...</SeloFinal>
                </Intervalo>
            </IntervalosFinais>
        </Selo>
    </Selos>
</DAP>

Estrutura XML

Nome da tagNome da tag DescriçãoDescrição ObrigatórioObrigatório ÚnicoÚnico TipoTipo
<DAP> Especifica  uma  Declaração  de 

apuração
Sim Sim -

Campos da tag <DAP>

<VersaoXML> Versão  da  especificação  XML. 
Deve ser informado valor '1'.

Sim Sim Inteiro

<OrigemSistema> Nome  do  sistema  gerador  do 
arquivo  XML.  Ex:  'Sistema 
Bacana'

Sim Sim Texto

<VersaoSistema> Versão  do  sistema  gerador  do 
arquivo XML. Ex: '1.5.43'

Sim Sim Texto
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<CodigoServentia> Código  da  serventia  da  DAP. 
Ex: '0024040444'

Sim Sim Inteiro, 10 
dígitos.

<Mes> Mês da DAP. Ex: '3' Sim Sim Inteiro (1 a 
12)

<Ano> Ano da DAP. Ex: '2015' Sim Sim Inteiro 4 
dígitos

<ValorTfjPaga/> O valor da TFJ paga. Ex: '35.00' Não Sim Decimal

<DepositoCompensac
ao/>

O  valor  do  depósito  de 
compensação  de  gratificação. 
Ex: '0.00'

Não Sim Decimal

<DataDeposito/> A data de realização do depósito 
no  formato  AAAA-MM-DD. 
Ex: '2012-05-15'

Não Sim Data

<Observacao/> Observações  referentes  à  DAP. 
Ex:  'Foi  necessário  o  envio  de 
uma DAP retificadora devido...'

Sim, caso a 
DAP seja 

retificadora ou 
haja ato de 

suscitação de 
dúvida

Não, caso 
contrário

Sim Texto

<Atos> Relação dos atos realizados. Sim Sim -

<Selos> Relação dos Selos utilizados. Sim Sim -

Campos da tag <Atos>

<Ato> Um ato realizado. Não Não, um <Atos> 
pode conter mais 

de um <Ato>

-

Campos  da  tag 
<Ato>

<CodigoFiscal/> Código  do  ato  praticado.  Ex: 
'4152' (para 'Averbação')

Sim Sim Texto

<Quantidade/> A quantidade de vezes que o ato 
foi praticado. Ex: '54'

Sim Sim Inteiro

<LeiVigente/> Código da lei vigente (tabela de 
emolumentos). Ex: '2015'

Sim Sim Inteiro

<TipoTributacao/> Código  do  tipo  de  tributação. 
Ex:  '26'  (para  'Decreto-Lei  nº 
167/1967')

Sim Sim Numeral

<Periodo/> Identificador do período:
'1' para o 1ª período
'2' para o 2ª período
'3' para o 3º período
'4' para o 4º período

Sim Sim Inteiro

Campos da tag <Selos>

<Selo> Um selo utilizado. Não Não, um <Selos> 
pode conter mais 

de um <Selo>

-

Campos da tag <Selo>

<TipoSelo/> Identificador  do  tipo  de  selo. 
Ex: '1' (para 'Padrão')

Sim Sim Inteiro

<QtdeInicial/> Quantidade inicial de selos. Ex: 
'10'

Sim Sim Inteiro
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<QtdeAdquirida/> Quantidade de selos adquiridos. 
Ex: '20'

Sim Sim Inteiro

<QtdeUtilizada/> Quantidade  de  selos  utilizados. 
Ex: '15'

Sim Sim Inteiro

<QtdeCancelada/> Quantidade de selos cancelados. 
Ex: '1'

Sim Sim Inteiro

<IntervalosFinais> Relação  de  intervalos  de  selos 
que  restaram  em  estoque  para 
um determinado tipo selo.

Sim Sim -

Campos da tag <IntervalosFinais>

<Intervalo> Um intervalo de selos. Sim, caso o 
saldo final de 

selos seja maior 
que 0.

Não, caso o 
saldo final de 

selos seja igual 
a 0.

Não, um 
<IntervaloFinal> 
pode conter mais 

de um 
<Intervalo>

-

Campos da tag <Intervalo>

<SeloInicial/> Selo  inicial  do  intervalo,  no 
formato  'AAA00000'.  Ex: 
'SDS00001'

Sim Sim Texto

<SeloFinal/> Selo  final  do  intervalo,  no 
formato  'AAA00000'.  Ex: 
'SDS00005'

Sim Sim Texto 
(XXX00000
3 caracteres, 

5 dígitos)

As informações  sobre  Tabelas  de  emolumentos  vigentes  poderão  ser  obtidas  através  no 

Portal  do  TJMG,  no  menu  Cartórios  Extrajudiciais  >  Serviços  para  o  Cidadão 

(http://www.tjmg.jus.br/portal/cartorios-extra-judiciais).
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