
IMPRESSÃO ETIQUETA DE RECONHECIMENTO 

1. Para impressão de etiqueta de Reconhecimento de Firma entrar no menu 'Notas > 

Reconhecimento de Firma > Etiqueta de reconhecimento' ou botão 'Etiqueta de Rec. 

Firma' no menu principal do sistema: 

 

 

 

2. Buscar ou cadastrar cliente pelo botão Adicionar: 

 

  



3. Caso for novo cliente clique em Incluir ou informe o nome e botão Selecionar: 

 

 



 

4. Informe o Tipo de reconhecimento: 

 

  



5. Botão Registrar Ato para fazer a selagem: 

 

 



Nome da Pessoa (obrigatório): Nome completo da pessoa cuja assinatura é objeto do 

reconhecimento; 

CPF (obrigatório): CPF da pessoa cuja assinatura é objeto do reconhecimento; 

Nome do Solititante (obrigatório). 

Responsável Ato (obrigatório): Nome do responsável pela prática do ato . 

Qualificação (obrigatório): Qualificação do responsável pela prática do ato. 

Descrição Documento: Texto livre de até 200 caracteres. 

 EX: CRV do veículo Tal, marca Tal, modelo 2000/2000, placa AAA-0000, comprado por Fulano 

de Tal e vendido por Beltrano de Tal. 

Tipo Doc.: Tipo do Documento

 

 

6. Imprimir etiqueta de reconhecimento: 

 



Exemplo Etiqueta 

 

 

 

IMPRESSÃO ETIQUETA DE AUTENTICAÇÃO 

1. Para impressão de etiqueta de Autenticação entrar no menu 'Notas > Autenticação > 

Emitir etiqueta de autenticação' ou botão 'Etiqueta de Autenticação' no menu 

principal do sistema: 

 

 

2. Informe o tipo de autenticação e clique no botão Registrar Ato: 



 

 

  



CPF (obrigatório): CPF da pessoa cuja assinatura é objeto do reconhecimento; 

Qtde Total de Folhas: (obrigatório): Quantidade de Folhas. 

Responsável Ato (obrigatório): Nome do responsável pela prática do ato . 

Qualificação (obrigatório): Qualificação do responsável pela prática do ato. 

Nome do Solititante (obrigatório). 

Descrição Documento: Texto livre de até 200 caracteres. 

 EX: CRV do veículo Tal, marca Tal, modelo 2000/2000, placa AAA-0000, comprado por Fulano 

de Tal e vendido por Beltrano de Tal. 

Tipo Doc.: Selecionar tipo de documento, quando houver. 

 

3. Imprimir Etiqueta de Autenticação: 

 

Exempro Etiqueta 



 

 

REIMPRESSÃO DOS ATOS PELA MANUTENÇÃO 

 



CADASTRO DE ESCREVENTE 

 

 


