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1. Introdução 

Será disponibilizado, a partir da versão 3.0.43 do sistema Cartosoft, uma forma de 
consultar o processamento de remessas de selos enviadas pelo sistema e emitir um 
recibo desta remessa. Este manual tem como objetivo demonstrar e orientar os usuários 
do sistema sobre esta nova funcionalidade. 
 
Atenção: Para o correto funcionamento é necessário que todos as máquinas da serventia 
(servidor e estações) estejam atualizados. 

2. Realizando Envio de Selos 

O processo de envio da remessa de selos não sofreu nenhuma alteração, sendo os passos 
para envio os mesmos: 
 

1. Acesse o menu Selo Eletrônico > Gerenciamento 

 
1. Acesso à tela Gerenciamento de Selos Eletrônicos 

2. Selecione a aba Exportação de Selo Digital, informe o período e clique em 
"Gerar remessa de Selos UTILIZADOS" 



 
 

 

2. Informando os dados da remessa para envio

3. Remessa gerada 

3. Clique no botão "Abrir Arquivo" e selecione

. Informando os dados da remessa para envio 

Abrir Arquivo" e selecione o arquivo gerado 
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4. Botão "Abrir Arquivo" 

5. Selecionando o arquivo de remessa

4. Selecione o certificado digital e informe

. Selecionando o arquivo de remessa 

Selecione o certificado digital e informe a senha 
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6. Selecionando o certificado para assinatura 

 
7. Informando a senha do certificado 

5. Clique no botão "Enviar arquivo pelo WebService - TJMG" 



 
 

 

8. Botão "Enviar arquivo pelo WebService 

6. Informe o usuário e senha para acesso ao SISNOR

9. Informando usuário e senha de acesso ao SISNOR

. Botão "Enviar arquivo pelo WebService - TJMG" 

io e senha para acesso ao SISNOR 

. Informando usuário e senha de acesso ao SISNOR 
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7. Clique no botão "Abrir Arquivo" 

10. Botão "Abrir Arquivo" 

11. Selecionando arquivo de remessa assinado para envio

tão "Abrir Arquivo" e selecione o arquivo para envio

. Selecionando arquivo de remessa assinado para envio 
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o arquivo para envio 
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8. Clique no botão "Enviar Arquivo XML Via WebService" 

 
12. Botão "Enviar Arquivo XML Via WebService" 

Em caso de sucesso será exibida uma mensagem como a seguinte: 

 
13. Mensagem de envio com sucesso 



 
 

 

3. Verificando Situação do Protocolo

Ao termino do envio da remessa de selos, é exibida uma mensag
"Aguardando processamento" seguida de um número de protocolo. Isto significa que a 
remessa foi recebida pelo SISNOR mas ainda não foi processada, ou seja, os selos ainda 
não constam na base do SISNOR. Com o número de protocolo é possível con
situação da remessa pelo Cartosoft, 
3.0.43 ou superior. Para isto basta seguir os passos seguintes:

 
1. Acesse o menu Selo Eletrônico > Consulta Envio ao TJMG

14. Acesso à tela Consulta Envio de Selos Digitais para o TJMG

2. Digite o número do protocolo no campo correspondente
"Localizar" (também é possível realizar a busca pela data do envio com a opção 
"Período") 

Verificando Situação do Protocolo 

Ao termino do envio da remessa de selos, é exibida uma mensagem com o texto 
"Aguardando processamento" seguida de um número de protocolo. Isto significa que a 
remessa foi recebida pelo SISNOR mas ainda não foi processada, ou seja, os selos ainda 
não constam na base do SISNOR. Com o número de protocolo é possível con
situação da remessa pelo Cartosoft, desde que o ENVIO tenha sido feit

. Para isto basta seguir os passos seguintes: 

Acesse o menu Selo Eletrônico > Consulta Envio ao TJMG 

Consulta Envio de Selos Digitais para o TJMG 

igite o número do protocolo no campo correspondente e clique no botão 
"Localizar" (também é possível realizar a busca pela data do envio com a opção 
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em com o texto 
"Aguardando processamento" seguida de um número de protocolo. Isto significa que a 
remessa foi recebida pelo SISNOR mas ainda não foi processada, ou seja, os selos ainda 
não constam na base do SISNOR. Com o número de protocolo é possível consultar a 

tenha sido feito na versão 

 

e clique no botão 
"Localizar" (também é possível realizar a busca pela data do envio com a opção 
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15. Informando o protocolo para busca 

 
16. Exibindo resultados da busca 
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17. Realizando busca por período 

3. Selecione a linha correspondente ao protocolo e clique duas vezes para verificar 
a situação do processamento 
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18. Selecionando o protocolo desejado 

4. Informe o usuário e senha para acesso ao SISNOR e clique no botão "OK" 

 
19. Informando usuário e senha de acesso ao SISNOR 
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A situação do protocolo será atualizada, apresentando as situações "Processado com 
Sucesso" ou "Processado com Erro". 

 
20. Situação do protocolo atualizada 

4. Visualizando Mensagens de Erro 

Para visualizar os erros ocorridos no processamento do SISNOR siga o seguintes 
passos: 

1. Selecione a linha e clique duas vezes para visualizar as mensagens de erro no 
processamento 
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21. Visualizando mensagens do processamento 

2. Para correção basta acessar a tela Manutenção de Selos Digitais e corrigir os 
dados dos selos informados 
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22. Corrigindo os erros informados 

3. Em seguida realize o envio novamente selecionando a opção "Gerado para o 
TJMG ou Gerado para Enviar". 
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23. Realizando novo envio 

5. Imprimindo Recibo 

Caso o protocolo esteja com a situação "Processado com Sucesso" já é possível realizar 
a impressão do recibo. 
Atenção: O recibo é disponibilizado pelo SISNOR em até 24 horas após o envio! 
Para realizar a impressão, siga os seguintes passos: 

1. Acesse o menu Selo Eletrônico > Consulta Envio ao TJMG 



 
 

 

24. Acesso à tela Consulta Envio de Selos Digitais para o TJMG

2. Digite o número do protocolo no campo correspondente e clique no botão 
"Localizar" 

25. Realizando busca pelo protocolo

3. Selecione a linha correspondente ao protocolo e clique duas vezes

. Acesso à tela Consulta Envio de Selos Digitais para o TJMG 

Digite o número do protocolo no campo correspondente e clique no botão 

protocolo 

Selecione a linha correspondente ao protocolo e clique duas vezes
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Digite o número do protocolo no campo correspondente e clique no botão 

 

Selecione a linha correspondente ao protocolo e clique duas vezes 
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26. Selecionando protocolo desejado 

4. Clique no botão "Imprimir Recibo" 

 
27. Solicitando impressão do recibo 
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5. Informe o usuário e senha para acesso ao SISNOR e clique no botão "OK" 

 
28. Informando usuário e senha de acesso ao SISNOR 

O recibo será exibido semelhante ao mostrado abaixo: 

 
29. Recibo de Envio de Selos Enviados 


