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1. Emissão de Guia
A emissão da guia de depósito judicial é proveniente da ordem do juiz, independente de requerimento (de
ofício), ou através de solicitação de interessado. Essa guia de depósito judicial poderá ser realizada por
qualquer tipo de usuário. Atendendo a resolução nº 65 do Conselho Nacional de
d Justiça o número do
processo para emitir uma guia deverá seguir o padrão CNJ: NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO
DD.AAAA.J.TR.OOOO.
O acesso à funcionalidade é público. Incialmente, acesse à página inicial do SISCONDJ

Figura 1 – Tela Inicial do SISCONDJ

1.

Após acessar o SISCONDJ, selecione
selec
o ícone

.

Figura 2 – Tela Inicial da Emissão de Guia
2.

O sistema retorna a tela conforme a figura 2.

3.

Informe o número do processo no campo “Número
“
do Processo”” no formato CNJ.
3.1 Caso o número informado não esteja no formato CNJ selecione o link “ Gerar Número
Único do Processo. ”, informe os campos solicitados e selecione o botão “Gerar Número
Único”.
Obs.: Para homologação do sistema o número do processo e o CPF/CNPJ do Depositante deverão estar cadastrados na base
de dados do Banco do Brasil.
Brasil. Se for necessário realizar testes com novos dados por favor entrar em contato com a DIGOV.

4.

Selecione o botão “Buscar”.

5.

Preencha as informações do formulário e selecione o botão “Emitir Guia”
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Figura 3 – Formulário Emissão de Guia

6.

Após selecionar o botão “Emitir Guia” o sistema irá disponibilizar um link para visualização

e impressão do boleto, conforme figura abaixo.

Figura 4 – Visualizar Boleto
7.

Para visualizar o boleto selecione o link “clique aqui”.
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Figura 3 – Guia Gerada
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2. Administração
O módulo Administração tem por objetivo realizar atividades de manutenção do sistema como: gerenciar
código da receita, visualizar o log de exceção do sistema, acessar o log de auditoria de dados, acessar o
monitoramento dos webservices, etc.
Esse serviço é acessado através da página principal do SisconDJ selecionando o botão “Entrar no Sistema”.
Informe o PIN e em seguida selecione o menu Administração.Apenas usuários autorizados poderão ter
acesso a esse módulo.

2.1 Cadastro
O cadastro de Códigos da Receita tem por finalidade possibilitar ao TRTSP incluir, alterar, ativar e desativar
códigos para atender os tipos de levantamento que são destinados a cobrança de tributos, como DARF,
GPS, GRU.
O cadastroTipo de Beneficiário, já estão cadastrados, e,tem as ações de Ativar ou Desativar beneficiário.

2.2 Cadastrode Códigos: DARF, GPS e GRU
Para realizar o cadastro de uma finalidade, desativar ou editar selecione o menu Administração > Cadastro
de Códigos (Para exemplificar será utilizada a finalidade do tipo GPS). O sistema retorna a tela conforme
abaixo:

Figura 1 - Cadastro de Códigos
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1.

Para incluir um novo código informe os campos Código do Pagamento e Descrição e selecione o botão
salvar.

2.

Para desativar um código já cadastrado pesquise pelos campos “Código do Pagamento” ou “Descrição”
e em seguida selecione o botão “Buscar”. Selecione o botão

3.

Para ativar pesquise pelos campos “Código do Pagamento” ou “Descrição” e em seguida selecione o
botão “Buscar”. Selecione o botão

4.

.

.

Para editar um código pesquise pelos campos “Código do Pagamento” ou “Descrição” e em seguida
selecione o botão “Buscar”. Selecione o botão

informe a alteração e clique em salvar.

2.3 Tipo de Beneficiário
Para ativar ou desativar algum tipo de beneficiário selecione o menu Administração > Cadastro > Tipo de
Beneficiário. O sistema retorna a seguinte tela:

Imagem 2 – Tipo de Beneficiário

1.

Para ativar um tipo de beneficiário selecione o botão

2.

Para desativar selecione o botão

.

.
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2.4 Sistema
O objetivo do menu sistema é permitir a visualização de logs do sistema que com isso ajuda identificar
ocorrência de erros, falhas assim como toda a ação que foi realizada no sistema. Por exemplo a inclusão de
um usuário ou até mesmo a alocação dele em outra Vara entre outros exemplos.

2.5 Log de Exceções
Esse serviço é acessado através da página principal do SisconDJ acionando o botão “Entrar no Sistema”, e
selecionando no menu Administração >> Sistema >> Log de Exceções. Somente pessoas devidamente
cadastradas e autorizadas tem acesso a esse serviço.
Existem duas maneiras de pesquisar erros gerados pelo Portal TJSP: sendo pelo código ou por período.
1. Para realizar a pesquisa pelo código de exceção informe o código no campo “Código da Exceção” e
em seguida selecione o botão “Buscar”.
2. Para realizar a busca por um determinado período informe os campos “Data Inicial e Data Final” e
selecione o botão “Buscar”.

2.6 Log de Auditoria de Dados
Essa funcionalidade possibilita o Tribunal rastrear quem incluiu ou alterou uma informação no SisconDJ.
Esse serviço é acessado através da página principal do SisconDJ “Entrar no Sistema”, menu Administração
>> Sistema >> Log de Auditoria de Dados. Somente pessoas devidamente cadastradas e autorizadas tem
acesso a esse serviço.
1 – Selecione um Domínio e opcionalmente: o usuário e o período;
2 – Selecione o botão “Buscar”

2.7 Monitoramento
Essa funcionalidade permite que o Tribunal monitore os serviços (WebService) que o sistema utiliza em
algumas funcionalidades, por exemplo, consultar CPF/CNPJ, Buscar Processo, Listar Comarcas e Serventias,
entre outros.
Esse serviço é acessado através da página principal do SisconDJ botão “Entrar no Sistema”, menu
Administração >> Sistema >>Monitoramento. Somente pessoas autorizadas tem acesso a esse serviço.
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1. Informe o Serviço/Tipo de Acesso que deseja monitorar e uma data em seguida selecione o botão
“Buscar”.

3. Depósito Judicial
Deposito Judicial trata-se
se de uma intenção de depósito de um valor em um processo. A guia é gerada e
enviada ao BB para geração e devolução de um boleto a ser pago em qualquer agência bancária, contendo
o valor e depositante informado (Consultar Manual do Usuário - Emissão de Guia).

3.1
.1 Acompanhamentos de Guias
Acompanhamento
companhamento de Guias tem por objetivo realizar pesquisa de todas as guias que são retornadas do
Banco do Brasil.
Por ser uma funcionalidade de uso restrito ao TRT2-SP
TRT2 SP é necessária autenticação no SISCONDJ.
Selecionando o botão “Entrar no Sistema”.
1. Para ter
er acesso à funcionalidade de “Acompanhamento
“
de Guias”,selecione
,selecione o menu Depósito
Judicial > Guias > Acompanhamento de Guias.

Figura 1 – Tela Acompanhamento de Guias
2. Informe os campos para a pesquisa e selecione o botão “Buscar”.
3. O sistema retorna o resultado da pesquisa de acordo com os parâmetros informados.
4. O sistema permite exportar o resultado da pesquisa nos formatos PDF e XLS.
5. Para exportar a página, selecione o botão de

ou

, o

sistema irá disponibilizar um arquivo no formato selecionado.
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Figura 2 – Resultado da Pesquisa

3.2
.2 Movimentações de Contas Judiciais
Esta funcionalidade tem por objetivo possibilitar ao usuário alterar dados cadastrais de um processo.

3.3
.3 Mandado de Alteração
1. Para ter acesso à funcionalidade de “Movimentação
“
de Contas Judiciais”,selecione
,selecione o menu
Depósito Judicial > Conta Judicial>Movimentação
Judicial
de Contas Judiciais.

Figura 1 – Tela Movimentação de Contas Judiciais
2. Informe o Número do Processo ou Conta Judicial e selecione o botão “Buscar”.
3. O sistema retorna o resultado da pesquisa de acordo com o parâmetro informado.
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Figura 2 – Resultado da busca
4. Na coluna “Ações” selecione o botão “Alterar Processo da Conta Judicial”

.

5. O sistema redireciona para a seguinte tela.

Figura 3 – Processo Origem/Processo Destino
6. Informe o número do processo destino e selecione o botão “Buscar”.
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Figura 4 – Processo Origem/Processo Destino 2

7. Informe o motivo da alteração no campo “Motivo da Alteração*” e selecione o botão “Solicitar
Alteração” e selecione o botão “Solicitar Alteração”.
8. O sistema retorna a tela abaixo.

Figura 5 – Confirmar Alteração
9. Após confirmar alteração o sistema retorna o mandado eletrônico. O magistrado/servidor deverá
assinar o mandado eletrônico (Certificado A3) com sua assinatura digital (PIN).
10. A situação da conta do processo é alterada para “Pendente de Autorização”.
11. Para finalizar a solicitação o magistrado/servidor com permissão de autorização seleciona o botão
“Assinar” localizado na coluna ações. O sistema retoma o mandado eletrônico conforme o item 9
detalhando toda a alteração. O magistrado/servidor assina e a alteração é concluída.

3.3.1 Mandado de Alteração: Finalizar Solicitação
1. Para finalizar a solicitação o magistrado/servidor com permissão de autorização deverá seguir
os passos 1 e do 2 do item 2.3 Mandado de Alteração,selecionar o botão
“Autorizar
Vínculo” localizado na coluna ações. O sistema irá retomar o mandado eletrônico detalhando a
13
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alteração. O magistrado/servidor deverá assinar o mandado eletrônico (Certificado A3) com
sua assinatura digital (PIN) e o vínculo será concluído.
2. Nessa mesma tela é possível visualizar o detalhe da solicitação selecionando a imagem
cancelar o vínculo selecionando o botão

ou

.

3.3.2 Mandado de Alteração: Funcionalidades dos Botões
1. Na figura 2 do item 2.3 é possível detalhar a conta judicial. Para isso, basta selecionar a conta e o
sistema retorna a seguinte tela com os detalhes: número de parcela, data do depósito etc.

Figura 1 –Detalhes Contas Judiciais
2. Nessa mesma tela é possível também verificar o extrato da conta informando um período inicial
e final. Essa solicitação pode ser realizada selecionando o botão

localizado na coluna ação.

3. No botão histórico de contas é possível visualizar todos os mandados de alteração queforam

realizados para aquela conta. Para visualizar selecione o botão

.

4. O botão imprimir permite a impressão dos detalhes do processo e suas respectivas contas.
Obs: As funcionalidades dos botões se repetem no módulo Vincular Conta.

3.4 Vincular Conta
Essa funcionalidade permite o vínculo entre uma conta a um determinado processo.
1. Para realizar o vínculo de uma contaselecione o menu Depósito Judicial > Conta
Judicial>Movimentação de Contas Judiciais.
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Figura 1 – Tela Movimentação de Contas Judiciais
2. Informe o Número do Processo ou Conta Judicial e selecione o botão “Buscar”.
3. O sistema retorna o resultado da pesquisa de acordo com o parâmetro informado.

Figura 2 – Resultado da busca

4. Selecione o botão “Vincular Contas”

.

5. O sistema redireciona para a seguinte tela.

Figura 3 –Vincular Conta
6. Informe o número da conta ou CPF/CNPJ Depositante do processo de origem e selecione o botão
“Buscar”.
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7. O sistema retorna a seguinte tela. Informe o “Motivo de Vínculo*” e selecione o botão “Solicitar
Vínculo”.

Figura 4 – Vincular Conta 2
8. Ao solicitar o vínculo o sistema retorna a seguinte tela.

Figura 5 – Confirmação de Vínculo da Conta.
9. Selecione o botão “Sim”.
10. O sistema retorna para tela da Figura 2 e o status da conta é alterado para “Pendente de
Autorização”.

3.4.1 Vincular Conta: Finalizar Solicitação
A solicitação de vínculo de conta pode ser realizada de duas formas:
1. Para finalizar a solicitação o magistrado/servidor com permissão de autorização deverá seguir
os passos 1 e do 2 do item 2.4 Vincular Conta,seleciona o botão
“Autorizar Vínculo”
localizado na coluna ações. O sistema irá retomar o mandado eletrônico detalhando a
alteração. O magistrado/servidor deverá assinar o mandado eletrônico (Certificado A3) com
sua assinatura digital (PIN) e o vínculo será concluído.
Ou
2. Após entrar no sistema o magistrado/servidor lotado na vara que está sendo solicitado o
vínculo, será informado pelo sistema que existe(m) pendência(s) em relação a alguma conta.
Conforme imagem abaixo.
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Figura 1 – Acompanhamento de Movimentação de Contas Judiciais.
3. Ao selecionar o ícone
o sistema redireciona para a página “Acompanhamento de
Movimentação de Contas Judiciais.”

Figura 2 – Acompanhamento de Movimentação de Contas Judicias.
1. Para permitir o vínculo selecione o ícone “Autorizar Vínculo”. O sistema irá retomar o mandado
eletrônico detalhando a alteração. O magistrado/servidor deverá assinar o mandado eletrônico
(Certificado A3) com sua assinatura digital (PIN) e o vínculo será concluído.
2. Nessa mesma tela é possível visualizar o detalhe da solicitação selecionando a imagem
cancelar o vínculo selecionando o botão

ou

.

3.5 Alvará
Essa funcionalidade tem por objetivo proporcionar ao tribunal a emissão de alvarás eletrônico e os
mesmos serem encaminhados ao Banco do Brasil para processamento eletrônico de acordo com a
finalidade escolhida.
Para realizar um alvará realize uma busca pelo processo/conta judicial através do menu Depósito
Judicial > Movimentação de Contas Judiciais.
Obs:O alvará só poderá ser realizado caso a conta pesquisada esteja com a situação de “Ativa”.

1. Selecione o botão “Novo Alvará”.
2. O sistema apresenta a seguinte tela.

Figura 1 – Conta Judicial
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3. Selecione a conta e em seguida informe o tipo de finalidade que será realizado o Alvará.
A seguir será explicado a forma de preenchimento de cada finalidade de Alvará.

3.5.1 Comparecer ao Banco
1. Ao selecionar a finalidade Comparecer ao Banco o sistema apresenta a seguinte tela.

Figura 1- Comparecer ao Banco
2. Se o beneficiário for do tipo “Terceiro“, “Perito”.., o sistema exibirá os campos “CPF/CNPJ do
Beneficiário” e “Nome Beneficiário” que deverão ser preenchidos.
3. Se o representante legal for “Procurador-Advogado” ou “Representante Legal” o sistema
exibirá campos no formulário para serem preenchidos de acordo com a opção selecionada.
4. Informe os campos necessários para solicitação do Alvará e selecione o botão “Adicionar”.

Figura 2 – Comparecer ao Banco
5. A solicitação é adicionada e enviada ao Banco do Brasil.
6. Na coluna “Ações” os botões permitem visualizar o resumo da solicitação e/ou cancelar a
solicitação.
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Figura 3 – Detalhes do Alvará Comparecer ao Banco
7. Para finalizar a solicitação selecione o botão “Finalizar Solicitação”.
8. O sistema exibirá a mensagem: “Ao confirmar essa ação não será possível adicionar novas
solicitações ao mandado. Deseja continuar?”
9. Confirme a solicitação. A solicitação do alvará é alterada para “Finalizada”, ou seja, ela está
pronta para ser concluída.
10. Para cancelar a solicitação selecione o botão “Cancelar Alvará”, o sistema exibirá a mensagem:
“Ao confirmar essa ação, o mandado e todas as suas solicitações serão canceladas. Deseja
continuar?”
11. Para assinar o alvará selecione o botão “Assinar Alvará”. O sistema emite o alvará eletrônico.
12. O magistrado/funcionário com permissão de assinar o alvará informa o PIN e seleciona o botão
“Assinar Documento(s)”. Ao assinar, o benefício está disponível para ser resgatado
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Figura 4 – Alvará Eletrônico

3.5.2 Crédito em Conta no Banco do Brasil
1. Ao selecionar a finalidade “Crédito em Conta do Banco do Brasil” o sistema apresenta a
seguinte tela.
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Figura 1 – Crédito em Conta no Banco do Brasil.
2. Se o beneficiário for do tipo “Terceiro“, “Perito”.., o sistema exibirá os campos “CPF/CNPJ do
Beneficiário” e “Nome Beneficiário” que deverão ser preenchidos.
3. Se o representante legal for “Procurador-Advogado” ou “Representante Legal” o sistema
exibirá campos no formulário para serem preenchidos de acordo com a opção selecionada.
4. Informe os campos necessários para solicitação do Alvará e selecione o botão “Adicionar”.

Figura 2 – Conta Corrente no Banco do Brasil
5. A solicitação é adicionada e enviada ao Banco do Brasil.
6. Na coluna “Ações” os botões permitem visualizar o resumo da solicitação e/ou cancelar a
solicitação.
7. Para finalizar a solicitação selecione o botão “Finalizar Solicitação”.
8. O sistema exibirá a mensagem:“Ao confirmar essa ação não será possível adicionar novas
solicitações ao mandado. Deseja continuar?”
9. Confirme a solicitação. A solicitação do alvará é alterada para “Finalizada”, ou seja, ela está
pronta para ser finalizada.
10. Para cancelar a solicitação selecione o botão “Cancelar Alvará”, o sistema exibirá a mensagem:
“Ao confirmar essa ação, o mandado e todas as suas solicitações serão canceladas. Deseja
continuar?”
11. Para assinar o alvará selecione o botão “Assinar Alvará”. O sistema emite o alvará eletrônico.
12. O magistrado/funcionário com permissão de assinar o alvará informa o PIN e seleciona o botão
“Assinar Documento(s)”. Ao assinar, o benefício está disponível para ser resgatado.
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3.5.3 Crédito em Conta outros Bancos
1. Ao selecionar a finalidade “Crédito em Conta outros Bancos” o sistema apresenta a seguinte
tela.

Figura 1 – Créditos em Outros Bancos
2. Se o beneficiário for do tipo “Terceiro“, “Perito”.., o sistema exibirá os campos “CPF/CNPJ do
Beneficiário” e “Nome Beneficiário” que deverão ser preenchidos.
3. Se o representante legal for “Procurador-Advogado” ou “Representante Legal” o sistema
exibirá campos no formulário para serem preenchidos de acordo com a opção selecionada.
4. Informe os campos necessários para solicitação do Alvará e selecione o botão “Adicionar”.
5. A solicitação é adicionada e enviada ao Banco do Brasil.
6. Na coluna “Ações” os botões permitem visualizar o resumo da solicitação e/ou cancelar a
solicitação.
7. Para finalizar a solicitação selecione o botão “Finalizar Solicitação”.
8. O sistema exibirá a mensagem:“Ao confirmar essa ação não será possível adicionar novas
solicitações ao mandado. Deseja continuar?”
9. Confirme a solicitação. A solicitação do alvará é alterada para “Finalizada”, ou seja, ela está
pronta para ser finalizada.
10. Para cancelar a solicitação selecione o botão “Cancelar Alvará”, o sistema exibirá a mensagem:
“Ao confirmar essa ação, o mandado e todas as suas solicitações serão canceladas. Deseja
continuar?”
11. Para assinar o alvará selecione o botão “Assinar Alvará”. O sistema emite o alvará eletrônico.
12. O magistrado/funcionário com permissão de assinar o alvará informa o PIN e seleciona o botão
“Assinar Documento(s)”. Ao assinar, o benefício está disponível para ser resgatado
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3.5.4 Pagamento de DARF
1. Ao selecionar a finalidade “Pagamento de DARF” o sistema apresenta a seguinte tela.

Figura 1 – Pagamento de DARF

2. Informe os campos necessários para solicitação do Alvará e selecione o botão “Adicionar”.
3. A solicitação é adicionada e enviada ao Banco do Brasil.
4. Na coluna “Ações” os botões permitem visualizar o resumo da solicitação e/ou cancelar a
solicitação.
5. Para finalizar a solicitação selecione o botão “Finalizar Solicitação”.
6. O sistema exibirá a mensagem:“Ao confirmar essa ação não será possível adicionar novas
solicitações ao mandado. Deseja continuar?”
7. Confirme a solicitação. A solicitação do alvará é alterada para “Finalizada”, ou seja, ela está
pronta para ser finalizada. A solicitação com situação “Finalizada” pode ser cancelada.
8. Para cancelar a solicitação selecione o botão “Cancelar Alvará”, o sistema exibirá a mensagem:
“Ao confirmar essa ação, o mandado e todas as suas solicitações serão canceladas. Deseja
continuar?”
9. Para assinar o alvará selecione o botão “Assinar Alvará”. O sistema emite o alvará eletrônico.
10. O magistrado/funcionário com permissão de assinar o alvará informa o PIN e seleciona o botão
“Assinar Documento(s)”. Ao assinar, o benefício está disponível para ser resgatado

3.5.5 Pagamento de GRU
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1. Ao selecionar a finalidade “Pagamento de GRU” o sistema apresenta a seguinte tela.

Figura 1 – Pagamento de GRU

2. Informe os campos necessários para solicitação do Alvará e selecione o botão “Adicionar”.
3. A solicitação é adicionada e enviada ao Banco do Brasil.
4. Na coluna “Ações” os botões permitem visualizar o resumo da solicitação e/ou cancelar a
solicitação.
5. Para finalizar a solicitação selecione o botão “Finalizar Solicitação”.
6. O sistema exibirá a mensagem:“Ao confirmar essa ação não será possível adicionar novas
solicitações ao mandado. Deseja continuar?”
7. Confirme a solicitação. A solicitação do alvará é alterada para “Finalizada”, ou seja, ela está
pronta para ser concluída.
8. A solicitação com situação “Finalizada” pode ser cancelada. Para isso, selecione o botão
“Cancelar Alvará”, o sistema exibirá a mensagem: “Ao confirmar essa ação, o mandado e
todas as suas solicitações serão canceladas. Deseja continuar?”
9. Para assinar o alvará selecione o botão “Assinar Alvará”. O sistema emite o alvará eletrônico.
10. O magistrado/funcionário com permissão de assinar o alvará informa o PIN e seleciona o botão
“Assinar Documento(s)”. Ao assinar, o benefício está disponível para ser resgatado

3.5.6 Pagamento de GPS
1. Ao selecionar a finalidade “Pagamento de GPS” o sistema apresenta a seguinte tela.
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Figura 1 – Pagamento de GPS
2. Informe os campos necessários para solicitação do Alvará e selecione o botão “Adicionar”.
3. A solicitação é adicionada e enviada ao Banco do Brasil.
4. Na coluna “Ações” os botões permitem visualizar o resumo da solicitação e/ou cancelar a
solicitação.
5. Para finalizar a solicitação selecione o botão “Finalizar Solicitação”.
6. O sistema exibirá a mensagem:“Ao confirmar essa ação não será possível adicionar novas
solicitações ao mandado. Deseja continuar?”
7. Confirme a solicitação. A solicitação do alvará é alterada para “Finalizada”, ou seja, ela está
pronta para ser concluída. Ao finalizar, o benefício será disponibilizado para ser resgatado pelo
responsável.
8. A solicitação com situação “Finalizada” pode ser cancelada. Para isso, selecione o botão
“Cancelar Alvará”, o sistema exibirá a mensagem: “Ao confirmar essa ação, o mandado e
todas as suas solicitações serão canceladas. Deseja continuar?”
9. Para assinar o alvará selecione o botão “Assinar Alvará”. O sistema emite o alvará eletrônico.
10. O magistrado/funcionário com permissão de assinar o alvará informa o PIN e seleciona o botão
“Assinar Documento(s)”. Ao assinar, o benefício está disponível para ser resgatado

3.5.7 Novo Depósito Judicial
1. Ao selecionar a finalidade “Novo Depósito Judicial” o sistema apresenta a seguinte tela.

25

Projeto Integração de Tribunais

Figura 1 – Novo Depósito Judicial

2. Se o beneficiário for do tipo “Terceiro“, “Perito”.., o sistema exibirá os campos “CPF/CNPJ do
Beneficiário” e “Nome Beneficiário” que deverão ser preenchidos.
3. Se o representante legal for “Procurador-Advogado” ou “Representante Legal” o sistema
exibirá campos no formulário para serem preenchidos de acordo com a opção selecionada.
4. Informe os campos necessários para solicitação do Alvará e selecione o botão “Adicionar”.
5. A solicitação é adicionada e enviada ao Banco do Brasil.
6. Na coluna “Ações” os botões permitem visualizar o resumo da solicitação e/ou cancelar a
solicitação.
7. Para finalizar a solicitação selecione o botão “Finalizar Solicitação”.
8. O sistema exibirá a mensagem:“Ao confirmar essa ação não será possível adicionar novas
solicitações ao mandado. Deseja continuar?”
9. Confirme a solicitação. A solicitação do alvará é alterada para “Finalizada”, ou seja, ela está
pronta para ser concluída.
10. A solicitação com situação “Finalizada” pode ser cancelada. Para isso, selecione o botão
“Cancelar Alvará”, o sistema exibirá a mensagem: “Ao confirmar essa ação, o mandado e
todas as suas solicitações serão canceladas. Deseja continuar?”
11. Para assinar o alvará selecione o botão “Assinar Alvará”. O sistema emite o alvará eletrônico.
12. O magistrado/funcionário com permissão de assinar o alvará informa o PIN e seleciona o botão
“Assinar Documento(s)”. Ao assinar, o benefício está disponível para ser resgatado.

3.6 Acompanhamento de Alvará
A funcionalidade tem por objetivo proporcionar ao tribunal o acompanhamento do alvará judicial.
Essa funcionalidade não será de acesso público e proporciona as seguintes funcionalidades ao serventuário
do tribunal:
1. Realizar pesquisa por alvará através dos campos: Número do Processo, Conta Judicial,
CPF/CNPJ do Beneficiário, Número do Alvará e Situação do Alvará.
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2. O resultado da pesquisa retorna uma tabela com as informações: Número do Processo,
Jurisdição, Foro, Órgão/Vara, Número do Alvará, Valor do Alvará, Situação do Alvará, Usuário
da Ação, Data da Ação e PDF do Alvará conforme Figura 2.
3. Realizar a seleção do alvará retornado de uma pesquisa e ao selecionar o alvará o sistema
redireciona para tela da figura1.

Figura 1 – Tela de Acompanhamento de Alvará

Figura 2 – Tela do Resultado da Pesquisa do Acompanhamento de Alvará
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Figura 3 – Alvará

Figura 4 – Pdf do Alvará
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Figura 5 – Alvará Judicial Eletrônico

3.7 Relatório Gerencial
O relatório gerencial retorna informações como saldos iniciais, rendimentos, saques e outros
débitos. Selecione o menu Depósito Judicial >> Relatório Judicial.
1. O sistema retorna a tela conforme a figura 1.

Figura 1 – Página Principal Relatório Gerencial
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2. Informe os parâmetros para a pesquisa e selecione o botão “Buscar”.
3. O sistema retorna a tela para inserir o PIN.

Figura 2- PIN

4. O sistema valida as informações e retorna o resultado da pesquisa.

Figura 3 – Confirmação da Assinatura

5. O sistema retorna o resultado de acordo com as informações preenchidas no formulário. O
resultado pode ser exportado para os formatos .pdf e .xls.

Figura 4 – Resultado da Pesquisa
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4.0Usuários
O módulo “Usuários” são as pessoas que utilizarão o sistema através da autenticação por meio de
um certificado digital.
Cada usuário deverá possuir um Perfil e estar Alocado em uma Unidade (Órgão/Vara) do Tribunal,
para poder realizar alguma tarefa/atividade no sistema.

4.1 Cadastro
1. Para realizar o cadastro de um usuário selecione o menu Usuário > Cadastro.
2. Informe os campos CPF/CNPJ , Nome, Matrícula, etc.
3. Se o usuário que está sendo cadastrado possuir permissão para assinar alvará, o administrador
deverá selecionar a opção “Pode Enviar A3”.
4. A opção “Inativo” bloqueia o acesso do usuário ao sistema.
5. Informe o “Perfil” e selecione o botão “Salvar”.
6. Ao incluir o novo usuário no sistema o usuário/administrador deverá realizar o cadastro do
certificado A3 “(Item 3.2 Cadastrar A3”). Após inclusão, o usuário poderá usar a aplicação de
acordo com as permissões atribuídas para o perfil dele.

Figura 1 - Tela de Cadastro de Usuário

4.2 Cadastrar Certificado A3
Para ter acesso ao sistema conforme a(s) permissão(ões) concedidas pelo administrador no item
“3.1 Cadastro”, o usuário deverá cadastrar o seu certificado A3.

1. Acesse o portal SisconDJ, informe o CPF e selecione o botão “Entrar no Sistema”.
2. O sistema retorna a tela com a informação: “Caso ainda não tenha cadastrado um
certificado, clique aqui para logar com seu login e senha.”
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Figura 1 – Cadastrar Certificado
3. Selecione o menu “Usuário >> Cadastrar Certificado”.
4. Selecione o botão “Adicionar”. O sistema retorna a seguinte tela.

Figura 2 – Adicionar Certificado
5. Informe o PIN e selecione o botão “Salvar”.
6. O SISCONDJinternaliza a informação do certificado e retorna a tela .

Figura 3 – Leitura do Certificado
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7. Selecione o botão “Salvar”.
8. O sistema retorna a seguinte tela

Figura 4 – Informações do Certificado A3.

4.3 Perfil
Para que os usuários possam navegar no SisconDJ, será necessário cadastrar perfis que permita o
acesso para cada área ou unidade do Tribunal, conforme a necessidade identificada.
Esse módulo é acessado através da página principal do SISCONDJ botão “Entrar no Sistema”, menu
Usuários>> Perfil. Somente perfil autorizado (administrador) tem acesso a esse módulo.

Figura 1 – Tela Perfil
1. Para incluir um novo perfil informe o nome e selecione o botão salvar.
2. Para editar selecione o perfil que será alterado em “Selecione o perfil para Editar”. Nessa tela é
possível alterar o nome do perfil assim como remover um Módulo/Funcionalidade referente a esse
perfil.
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3. Ao selecionar o campo “Permissões de Módulos” o sistema retorna as funcionalidades para módulo
informado. Por exemplo, se o módulo informado for “Guias”
“
” o sistema retornará as seguintes
segu
opções.

Figura 2 – Edição de Perfil
4. Selecione o botão “Salvar” e o sistema inclui o novo perfil. Caso o perfil já tenha alguma permissão
de módulo cadastrado o sistema irá listar os “Módulos” e “Funcionalidades” deste perfil.

4.4 Alocar Usuário
A funcionalidade de alocar usuários permite definir o vínculo do usuário do sistema com uma
determinada unidade (Jurisdição, Comarca/Vara) para realização de alguma tarefa no sistema.
Após logar no sistema selecione o menu Usuário>>Alocar
Usuário
Usuário. Somente perfil autorizado
(administrador) tem acesso a esse módulo.
módulo

Figura 1 – Tela Alocar Usuário
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1. Selecione o usuário que será alocado e informe os dados necessários: Grau, Jurisdição, Órgão/Vara.
2. Selecione o botão “Alocar”.
3. O sistema valida as informações e retorna a mensagem “Alocação
“Alocação de usuário realizada com
sucesso.”
4. Para excluir um perfil já cadastrado escolha o perfil e em seguida selecione o botão “Excluir”
conforme imagem abaixo.

Figura 2 – Excluir

4.5 Editar Cadastro
Nesse módulo o Administrador do Sistema poderá alterar dados do cadastro de um usuário e/ou cadastrar
o certificado A3 se, no pré cadastro do usuário a opção,
opção “Pode Enviar A3”” estiver selecionada (Conforme
passo 3 do item 3.1).

1. Para editar selecione o menu Usuário > Cadastro informe o nome do usuário através do campo
“Selecione
Selecione o usuário para Editar”
Editar e após a edição selecione o botão salvar.
2. Para cadastrar o A3 selecione o botão “Cadastrar
“
Certificado A3”.
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Figura 1 – Edição de Cadastro

4.6 Relatório de Usuário
Essa funcionalidade tem por objetivo informar o(s) usuário(s) inseridos no sistema assim como as
permissões que foram concedidas para ele. O acesso ao relatóriodar-se
relatóriodar se através da página principal do
SISCONDJ botão “Entrar no Sistema”,
a”, menu Usuários>> Perfil. Somente usuário com permissão terá acesso
a esse serviço.
1. Informe um determinado período e selecione o botão buscar.
2. O sistema retorna o resultado da pesquisa.
3. O resultado da pesquisa pode ser exportado para os formatos .pdf ou .xls.

Figura 1 – Relatório Usuários
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