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Termo de Credenciamento

Selo Digital de Fiscalização



Termo de Credenciamento de Sistema

 Sistema:  Versão: 

 Data de Liberação para Credenciamento: _______/_______/______

 Empresa/Responsável:  CPF/CNPJ: 

 Responsável pelo credenciamento: Diretoria de Tecnologia da Informação -  DITEC

Lista de Requisitos ou Atividades

Segue abaixo a lista de requisitos mínimos que devem ser atendidos nesta versão: 

# Descrição do requisito ou solicitação
Consumos dos selos Deve-se buscar  o  consumo sequencial  dos  selos,  partindo  do  lote 

mais antigo.
Consumo dos lotes Deve-se esgotar o lote mais antigo antes de se iniciar o consumo dos 

selos do lote seguinte.
Layouts Obediência ao envio de atos de acordo com a cardinalidade de seus 

campos e tabelas.
Atos selados Envio de atos selados adequadamente, em acordo com mapeamentos 

selo-ato previamente determinados e os seus subtipos 
Comunicação Comunicação  adequada  com  o  serviço  de  fornecimento  de  selos, 

envio dos atos e redisponibilização de selos 
Impressão Selo  impresso  no  próprio  ato  e  plenamente  visível  e  legível  pelo 

usuário. 
Id da mensagem Fica  atribuído  a  empresa/responsável  gerenciar  a  unicidade  desse 

valor por serventia extrajudcial.
Envio de atos Os atos deverão ser enviados em até 1 hora após serem lavrados.

Reenvio de atos Em caso de falha no envio dos atos,   tentar reenvio com intervalo 
mínimo de 5 minutos.

Recebimento de selos O recebimento dos selos deverá se dá uma única vez ao dia. Já que a 
geração dos lotes de selos será apenas diária.

Falha no recebimento de 
selos

Em  caso  de  falha  no  recebimento  dos  selos,   aguardar  intervalo 
mínimo de 5 minutos para nova requisição.

Provimentos  da 
corregedoria

O sistema deverá está em conformidade com os provimentos emitidos 
pela Corregedoria.



Credenciamento

Data de liberação:  ____/____/_____
(   ) Conforme
(   ) Não Conforme

Status do credenciamento:
(   ) Credenciado
(   ) Parcialmente credenciado
(   ) Não Credenciado

João Pessoa - PB,  ____  de ________________ de 2014

______________________________________________________       

Empresa/Responsável

    ______________________________________________________

Diretoria de Tecnologia da Informação
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