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Controle de Versões

Data Alteração

26/01/2017 Versão 1.

28/09/2017 Versão 2.
1. Na Guia de Depósito Judicial foi acrescido no campo natureza da guia a opção

“Pagamento de Precatório”;
2. 2. Na elaboração do Alvará de levantamento eletrônico foi modificada a

página de cadastro de nova ordem de pagamento para excluir os campos
“Valor Depositado” e “Capital Disponível”;

3. Ainda na elaboração do Alvará o campo Capital Corrigido passou a sempre
mostrar o valor depositado na conta judicial, com suas devidas atualizações;

4. Atualização do campo Assinatura, passando a constar que a efetiva assinatura
do Alvará será realizada pelo aplicativo do “Assinador Digital”;

5. Em Consultar Alvarás foi acrescida a opção de pesquisa por Data Inicial e Data
Final;

6. Ao Consultar Contas Pendentes, foi habilitada a ferramenta de alterar o
processo e a competência vinculados a uma conta judicial. Além de permitir a
consulta por contas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal;

7. No campo Consultar Depósitos por data foi acrescida na origem do depósito
as opções “Importação BB” e “Importação CEF”.

27/07/2020 Versão 3.
8. Transferência entre contas;
9. Movimentação processual quando da transferência da conta ente processos;
10. Impossibilidade de transferência de conta sem saldo;
11. Impossibilidade de transferência de conta quando já existe alvará expedido no

processo origem;
12. 5. Impossibilidade de realizar depósito judicial em processo do 2º grau ou

Turma Recursal com situação arquivado ou de retorno ao cartório de origem.

13-08-2021 Versão 4
13. Alterações no sistema para possibilitar que o usuário informe em qual das

contas judiciais do processo deseja realizar o depósito;
14. No caso de criação de uma conta judicial, houve alterações no sistema para

possibilitar que o usuário informe quem é o beneficiário daquele depósito.

As mudanças acima facilitarão o gerenciamento dos acréscimos legais gerados
na conta judicial de forma que no fim não reste saldo em nenhuma conta.
Além disso, ao permitir que o usuário escolha a conta judicial para depósito,
as entidades devedoras de precatórios poderão fazer os depósitos
diretamente com a emissão da guia de depósito, não demandando mais que o
BANESE os faça através de ofício.

SEI: 0004964-40.2021.8.25.8825

12-01-2022 Versão 5
15. Permissão para o magistrado efetuar a transferência de valores de contas

judiciais vinculadas à processo do Juízo Declinante em processos
redistribuídos.

16. Autorização do magistrado para o Escrivão/Diretor de Secretaria realizar
alterações em contas judiciais.
SEIs: 0005624-34.2021.8.25.8825 e 0019611-40.2021.8.25.8825.

15-09-2022 17. Alteração da figura da pag. 14
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Introdução

A presente cartilha tem por objetivo traçar as primeiras orientações e apresentações de

uma grande ferramenta que ajudará nos trabalhos executados pelas serventias judiciais. Trata-se do

sistema de Gestão de Depósitos Judiciais.

Com o objetivo de garantir à parte vencedora o seu devido pagamento, efetivando assim a

decisão judicial, os juízes podem determinar que o valor discutido em um processo seja depositado em

uma conta bancária à disposição do Juízo. Em outras palavras, Depósito Judicial é a prestação pecuniária

colocada à disposição do Poder Judiciário através de instituição bancária. Ele é efetuado, a título de

exemplo: quando do cumprimento de obrigação de pagar a quantia certa; garantia do juízo, para fins de

impugnação ao cumprimento de uma sentença ou a caução; pagamento de valor remanescente nos

casos de adjudicação; pagamento de honorários de perito; pagamento de acordos firmados; fiança; e

etc.

Nos moldes da Lei Complementar nº 151/2015: “Art. 2º Os depósitos judiciais e

administrativos em dinheiro, referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não

tributários, nos quais o Estado, o Distrito Federal ou os Municípios sejam parte, deverão ser efetuados

em instituição financeira oficial federal, estadual ou distrital.”. Ou seja, o depósito deve ser feito

necessariamente em instituição financeira oficial federal, estadual ou distrital (bancos públicos), em uma

conta específica que fica sob custódia da Justiça. Imprescindível mencionar que, feito o depósito judicial,

os recursos só podem ser resgatados através de ordem judicial, por meio de um alvará expedido pelo

juiz.

O Sistema de Gestão de Depósitos Judiciais – GDJ foi criado para dinamizar todo o

procedimento iniciado com a expedição da guia de depósito até a confecção do alvará, gerenciando de

forma centralizada os depósitos à disposição da Justiça em geral no âmbito do Poder Judiciário do Estado

de Sergipe, auxiliando sobremaneira, não só o trabalho das serventias, como das partes envolvidas e

respectivos causídicos, que poderão ter contato com essa praticidade e rapidez, inclusive podendo

acompanhar o andamento através da consulta processual. Cada menu foi desenvolvido para ser utilizado

de maneira rápida, eficiente e eficaz, com manuseio extremamente fácil e intuitivo, e o seu acesso se dá

através da intranet do TJ/SE.

Com o novo sistema de Gestão de Depósito Judicial, diferentemente do anterior, não há que

se falar em papel, o beneficiário deverá tão somente informar na hora da confecção a finalidade do

alvará (saque, novo depósito ou crédito em conta) e caso seja saque, basta se dirigir ao Banco portando

documento oficial com foto e a ordem já estará no sistema da Instituição Bancária.

A partir da versão 2 desta cartilha, a remuneração dos depósitos judiciais passa a ser diária,

de acordo com os índices de poupança, de modo que, diariamente, os valores depositados são

atualizados. Assim, as novas configurações das telas em que se visualizam os depósitos e valores

permitem a identificação dos valores atualizados, por padrão.

Diante das breves explicações, traremos abaixo o passo a passo para manuseio do Sistema

de Gestão de Depósitos Judiciais.

1. Emissão da Guia de Depósito Judicial

As Guias de Depósitos Judiciais são emitidas pelo próprio usuário no Portal do TJ/SE ou pelo

servidor na intranet. Trata-se de um boleto bancário, do tipo “Ficha de Compensação”, pagável em

qualquer instituição financeira.

Para expedição da guia de depósito judicial, através do portal do Tribunal de Justiça
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(www.tjse.jus.br), o interessado deverá seguir o caminho: “Serviços” >> “Judiciais” >> “Depósitos

Judiciais” >> “Emissão de Guia” e preencher os campos com os dados necessários (maiores explicações

sobre o preenchimento será mostrado mais adiante).

A guia também poderá ser gerada no Sistema de Controle Processual Virtual. Nesse caso, o

servidor deverá acessar a intranet (acesso interno utilizado por servidor do TJSE), por meio do menu

“Secretaria” >> “Integração Bancária” >> “Guias” >> “Emissão”:

A partir daí, a sequência será a mesma tanto pelo portal como pela intranet. Passemos ao

preenchimento dos campos.

1.1. Como preencher os campos da Guia de Depósito Judicial

Na página de emissão de guia, o usuário deverá informar o número do processo para o qual

deseja expedir a guia.

Ao clicar em o usuário visualizará a seguinte tela:
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Aqui, primeiramente, tem-se que conferir os dados do processo: número e a sua

competência. Após, as partes do feito deverão ser selecionadas.

ATENÇÃO!!! É necessário marcar sempre, no campo dados do processo, a parte requerente

e requerida, sem o qual a expedição da guia não prosseguirá. Isso serve para fins de cadastro para a

criação da conta judicial.

Caso o processo tenha várias partes (litisconsórcio) seja como requerente (polo ativo) seja

como requerido (polo passivo), o usuário deverá selecionar uma delas. Isso não significa que aquela

selecionada será quem pagará a guia ou resgatará o valor depositado, servindo apenas de informação

quando do envio das informações ao Banco.

Ato contínuo, o usuário deverá passar a preencher os campos:

a) Banco: aparecerá sempre e somente a opção BANESE, tendo em vista ter sido essa a

instituição bancária vencedora da licitação ocorrida para essa finalidade;

b) Natureza: aqui deverá ser informada qual a natureza do depósito a ser realizado, qual
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seja:

● Pagamento do Débito;

● Pagamento de Parte do Débito;

● Pagamento de Parcela de Acordo;

● Garantia do Juízo;

● Valor Excedente Penhora;

● Honorários Periciais;

● Fiança;

● Honorários Advocatícios;

● Valor Apreendido;

● Requisição de Pequeno Valor;

● Caução;

● Prestação Pecuniária;

● Pagamento de Precatório.

ATENÇÃO!!! Caso haja dúvida em qual natureza o depósito se encaixa, o usuário deverá

consultar o Diretor de Secretaria/Escrivão ou o Magistrado.

c) Beneficiário: Conforme se observa nas figuras acima, na tela de emissão de Guia de

Depósito o usuário pode optar por selecionar uma das contas judiciais já existentes no processo para

fazer o depósito. Caso não selecione nenhuma das contas judiciais, há a possibilidade de informar o

beneficiário para a nova conta judicial que será criada. Não é obrigatório informar o beneficiário da

conta judicial e as unidades podem informar o beneficiário em qualquer momento depois que a conta

for criada.

d) Depositante: nesse campo deverá ser selecionado quem será o responsável pelo

depósito judicial. Aparecerá as partes clicadas em Dados do Processo (desde que tenha CPF/CNPJ

vinculado). Caso não esteja no rol apresentado, ou seja, caso seja um terceiro, o usuário deverá

selecionar 'Informar CPF/CNPJ' e inserir um número de documento válido no campo 'CPF/CNPJ:'.

e) Tipo de Pessoa: informar se é pessoa física ou

f) jurídica. Essa opção aparecerá disponível quando for selecionado no campo

'Depositante' a opção 'Informar CPF/CNPJ'.

g) CPF/CNPJ: aqui deverá ser inserido o número do CPF (para pessoa física) ou o CNPJ (para

pessoa jurídica). Após a inserção, o sistema fará a validação do mesmo e sendo um número válido o

procedimento seguirá. Caso não se trate de documento válido oportunizará a inserção de outro número.

h) Tipo de Depositante: aqui deverá ser informado quem está sendo o responsável pelo

depósito, se é o autor ou o réu ou até mesmo um terceiro (outros).

i) Valor R$: no último campo deverá ser informado o valor do depósito a ser realizado.

Preenchidos todos os campos, clica-se em Aparecerá a tela:

8



É a mesma tela das inserções dos dados com a seguinte complementação:

Isso, para, caso haja necessidade, antes de ser gerada a guia, que seja alterado algum
campo. Tudo corrigido e verificado, basta clicar em

Aparecerá a janela abaixo com a guia expedida, que poderá ser paga em qualquer

instituição financeira até o vencimento.

Exemplo de guia gerada:
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Após o pagamento e respectiva compensação, automaticamente, aparecerá na

movimentação processual a seguinte informação:

ATENÇÃO! O simples fato de emitir a guia não gerará nenhum movimento na resenha do

processo, somente quando essa guia expedida for paga, conforme imagem supra.

1.2. Reimpressão de Guia de Depósito Judicial

O usuário poderá reimprimir a guia, em caso de necessidade, por dois caminhos:

“Secretaria” >> “Integração bancária” >> “Guias” >> “Reimpressão” ou “Serviços” >> “Judiciais” >>

“Depósitos Judiciais” >> “Reimpressão de Guia”.

Nesse caso, deve-se digitar o número do processo e clicar em . Assim, serão

visualizadas as guias expedidas no referido processo:

Escolhe-se a guia que se queira imprimir e é só clicar em
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1.3. Impossibilidade de emissão de guia de depósito judicial

Não será permitida a emissão de guia de depósito judicial em processo do 2º Grau ou da

Turma Recursal quando o mesmo estiver com a situação de arquivado definitivo ou baixado ao

cartório de origem.

Caso o usuário indique um número de processo do 2º Grau ou da Turma Recursal, no

momento da emissão da guia será exibido aviso informando que não é permitida a emissão, pois o

referido já se encontra arquivado ou baixado ao cartório de origem, devendo ser informado o número

do processo de primeiro grau.

2. Alvará Eletrônico

Após a confecção da guia e seu pagamento, conclui-se o depósito judicial, cujos valores

serão movimentados posteriormente, por determinação judicial, mediante a expedição de um alvará,

o qual autoriza a instituição financeira a realizar ordens de pagamento, as quais podem ser saque,

transferência bancária via TED ou pagamento de uma nova guia de depósito para abertura de uma

nova conta de depósito judicial.

Atenção! O Tribunal de Justiça está trabalhando para disponibilizar novas ordens de
pagamento, a exemplo do pagamento de boleto bancário de custas processuais, dentre outros.

A confecção do alvará é dividida em três etapas:

1 - Elaboração – realizada geralmente pelo técnico judiciário;
2 - Conferência – realizada pelo Diretor de Secretaria ou Escrivão;
3 - Assinatura – realizada pelo Magistrado da competência.

A seguir serão explicadas as 03 etapas.

3.1. Elaboração

Para iniciarmos a confecção, deverá o usuário seguir o caminho: “Secretaria” >>
“Integração Bancária” >> “Alvará” >> “Elaboração”.

Ao clicar em “Elaboração” será visualizada a tela abaixo:
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OBS: Nessa tela também pode-se consultar os alvarás já gravados ou já elaborados que

foram devolvidos para correção pelo escrivão/diretor de secretaria, conforme explicaremos mais

adiante.

Para a confecção de um novo alvará o usuário deverá clicar em .

O usuário deverá digitar o número do processo no campo 'Processo' e clicar em

Nessa tela podemos observar duas abas: “Informações Iniciais” e “Compor Ordens”.

Na aba “Informações Iniciais” é preciso informar o Juiz Responsável (aquele que assinará
o

alvará) e o Banco da conta vinculada ao processo (atualmente apenas o BANESE):

Preenchidos esses campos, é necessário passar para a segunda aba 'Compor Ordens'.

Para isso clica-se em

Interessante informar que dentro do mesmo processo, podemos expedir vários alvarás e ordens

de pagamento a depender da situação e necessidade. Em outras palavras, numa situação que o

magistrado libera uma quantia para vários beneficiários num mesmo momento, o técnico expedirá um
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único alvará com várias ordens de pagamento. Por isso é que se tem a necessidade de preencher as

duas abas acima mencionadas, sendo a primeira o corpo do alvará com as informações relativas ao

processo e Juízo e a segunda com as informações de valor(es) e beneficiário(s). Deverá ser expedida

uma ordem para cada beneficiário.

Para a expedição de uma nova ordem, basta clicar em Aparecerá a  seguinte tela:

Atenção! Na versão 2 desta cartilha, a tela acima foi modificada para excluir as colunas
“Valor Depositado” e “Capital Disponível”, passando a constar, apenas“Capital Corrigido”.

Aqui é necessário o preenchimento dos seguintes campos:

a) Descrição: Seleciona a conta que será objeto do alvará judicial. O campo: “Capital

Corrigido” mostrará o valor corrigido, com suas devidas atualizações até a data atual.

Ao clicar na seta, ao lado do número da conta judicial, serão visualizados todos os

depósitos realizados na mesma.

Clicando em Atualizar Saldo o usuário visualiza o valor corrigido de cada depósito
judicial.

b) Finalidade: a elaboração de alvará envolve as seguintes finalidades:

b.1) Saque – é o levantamento da quantia em espécie;
○ Crédito em conta – nesta finalidade, o beneficiário informa os dados de uma

conta bancária para a qual o valor a ser recebido será transferido após a assinatura do

magistrado.

○ Novo Depósito Judicial – é a possibilidade de pagamento de uma guia de

depósito judicial relativa a outro processo, no qual o beneficiário deste primeiro é

devedor do segundo, e tem interesse em utilizar a quantia que vai levantar para realizar o

pagamento. Tudo isso de forma eletrônica, bastando para isso, informar no processo o ID

do boleto, abaixo do número do processo no cabeçalho do boleto.

Observações:

■ Para a finalidade ‘Novo Depósito Judicial’, o usuário deverá antes expedir a GUIA DE

DEPÓSITO referente ao processo de origem, registrando o nome do depositante como sendo a parte

devedora deste processo, citada na decisão do magistrado. Expedida a guia, o usuário expedirá o

Alvará Judicial no processo de destino, inserindo o nº da ID da guia de depósito e o nome do

beneficiário.
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Figura: Procedimento definido no SEI nº 0026545-19.2018.8.25.8825

■ O passo a passo para a expedição da Guia de Depósito foi explicado no tópico I deste

manual;

■ Com relação aos depósitos e alvarás judiciais relativos à prestação pecuniária, a

Secretaria deverá seguir o procedimento definido no Ofício Circular nº 363/2019 da Corregedoria

Geral da Justiça.

c) Qualificador: logo após a Finalidade, passemos à Definição do Resgate. O primeiro

campo a ser preenchido nessa segunda parte chama-se Qualificador. Aqui o usuário deverá informar

se se trata de:

c.1) Resgate Total – opção em que o valor total existente na conta ou depósito

especificado será utilizado na ordem de pagamento e, nesta situação, o próprio sistema entende

que o valor a ser transferido ou liberado é “COM ACRÉSCIMOS”, ou seja, remunerado até o dia

da efetiva transação;

c.2) Valor Real Informado – o beneficiário fará jus ao valor especificado no campo que

é de preenchimento livre;

c.3) Percentual – aqui ao invés de ser informado o valor real, informa-se um

percentual do que está depositado, exemplo: se existirem dois beneficiários e a cada um corresponder

50% (cinquenta por cento).

ATENÇÃO! Em relação aos campos “Valor Real Informado” e “Percentual”, o usuário, ao
selecionar qualquer deles, deverá, ato contínuo, informar o valor correspondente ou percentual e
informar se tem acréscimo ou não.

d) Beneficiário: o usuário deverá selecionar entre as opções disponíveis (partes e

procuradores cadastrados) ou, caso não esteja no rol, selecionar a opção “Informar CPF/CNPJ”

digitando o número do documento. Em qualquer hipótese, será necessário validar o CPF/CNPJ através
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do botão

e) Tipo de Beneficiário Pessoa: se é Pessoa Física ou Jurídica;

f) Procurador: são visualizados os advogados cadastrados no processo. Caso o advogado

não esteja cadastrado, o usuário poderá informar o “CPF/CNPJ” digitando o número. É necessário

validar o CPF/CNPJ do procurador, no botão

g) Tipo de Pessoa Procurador: se é Pessoa Física ou Jurídica (sociedade por exemplo);

h) Representante: caso seja a parte beneficiária representada por outrem, deverá ser

informado aqui se se trata de Pessoa Física ou Jurídica e digitar o número do documento

correspondente. Em qualquer hipótese, será necessário validar o CPF/CNPJ no botão

i) Tipo de Pessoa Representante: Se é Pessoa Física ou Jurídica (sociedade por

exemplo);

ATENÇÃO!! Sempre que se tratar de CPF ou CNPJ, será necessário validar o documento,

ainda que sejam partes já cadastradas no processo. Essa validação é feita em virtude da

interoperabilidade dos sistemas informatizados do TJSE e da Instituição bancária.

Preenchidos todos os campos, basta clicar em que a ordem será devidamente

gravada e o usuário será levado para a tela inicial de elaboração:

Se todos os dados informados estiverem em conformidade, aparecerá a informação:

Mesmo com a informação de que a ordem de pagamento foi enviada a instituição

financeira, ela fica pendente de conferência pelo Diretor de Secretaria/Escrivão e da respectiva

assinatura pelo magistrado. Enquanto não ocorrer esses dois passos, a ordem enviada de forma

imediata não será apta a liberar a quantia. Trata-se de uma previsão de "pagamento", mas repetimos,

o valor ainda não foi autorizado para ser pago.

Caso seja necessário, poderá ser criada uma nova ordem de pagamento no mesmo
alvará.

Poderão ser observados três ícones na coluna “Operações”, da página de Elaboração do
Alvará Judicial, conforme tela abaixo:
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A permite que o usuário visualize a ordem recém gerada, conforme tela abaixo:

O botão será utilizado para cancelar a ordem de pagamento. Nesse caso, uma caixa
de confirmação solicitará a ratificação pelo usuário.

Caso a ordem de pagamento já tenha sido enviada a instituição bancária o cancelamento

se dará também nela, liberando o valor anteriormente reservado.

Quando, em razão de falha de comunicação, a ordem de pagamento não foi enviada ao

banco no momento da gravação deverá ser utilizado o botão . Sem isso, ela não poderá ser enviada
para conferência pelo escrivão/diretor de secretaria.

Na tela a seguir, basta clicar no botão 'Enviar para conferência' e a ordem de pagamento
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será enviada ao Escrivão/Diretor de Secretaria para conferência:

Aparecerá uma janela solicitando confirmação e ao clicar em 'ok', já aparecerá na tela do

Diretor de Secretaria:

3.2. Conferência

Passemos à segunda etapa da elaboração de um alvará que é a conferência pelo Diretor

de Secretaria/Escrivão, que será acessada pelo caminho 'Secretaria' >> Integração Bancária' >>

'Alvará' >> Conferência:

Ao clicar em “conferência” será visualizada a seguinte tela:
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Aqui constam os alvarás que estão para a fase de conferência pelo Diretor de Secretaria

ou que foram devolvidos pelo Magistrado.

Ao se deparar com um alvará pendente de conferência, o diretor de secretaria/escrivão

poderá realizar três operações:

a) O primeiro ícone permite a visualização do histórico de movimentos do
alvará:

b) O segundo ícone tem como finalidade a realização da conferência. Ao clicar

neste ícone, o Diretor de Secretaria/Escrivão é levado para a seguinte tela semelhante à do início da

elaboração do alvará:

Nesta tela, como já é sabido, existem duas abas. A primeira é “Informações Iniciais” para

a conferência dos dados. Ao clicar em próximo, o usuário visualiza a aba “Compor Ordens”:

Nesta tela, também já explicada, o diretor de secretaria/escrivão poderá clicar em
para consultar e conferir as informações inseridas pelo técnico judiciário.
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Atenção!! Quando a ordem de pagamento já tiver sido enviada para a instituição bancária, não
será possível editá-la. O usuário só poderá cancelar a referida ordem, através do botão . Em razão disso,
conforme tela acima, o botão “X” salvar ficará desabilitado.

Finalizado, este procedimento de análise, basta clicar no botão “Gerar Documento” que
aparecerá uma janela solicitando confirmação quanto à geração do alvará eletrônico:

Confirmando clicando em 'OK', aparece a seguinte tela com a confirmação da geração do

alvará:

Clicando em “visualizar documento” o diretor de secretaria/escrivão visualiza o alvará
que foi enviado à instituição financeira.

Após isso, o usuário deverá clicar em “enviar para assinatura”. Uma janela é aberta
solicitando confirmação. Após clicar em 'ok' aparecerá a tela com a confirmação do envio:
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c) O terceiro ícone tem o condão de devolver o alvará para correção. Ao clicar neste

ícone, uma janela é aberta para que seja declinado o motivo da devolução.

Ao clicar em “salvar”, após ter preenchido o campo “Justificativa”, de forma obrigatória, o

alvará será devolvido para a correção e sai da tela inicial do menu “Alvará para Conferência”

visualizada pelo Diretor de Secretaria/Escrivão.

2.2.1. Alvará devolvido para Correção

Para o técnico, no menu “elaboração”, aparecerá o alvará com a situação de “Devolvido”:

Na coluna de operações podem ser observados 3 (três) ícones:

a) Lupa: aqui é exibido o alvará para análise:

A operação indicada pelo ícone “Conferência de Ordem Judicial número 1” leva a
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uma

janela com as informações do alvará devolvido para correção:

Já o ícone permite visualizar o comprovante de resgate da ordem judicial, quando

do seu levantamento.

Conferido, basta fechar a janela (xis canto superior direito) e depois clicar no botão
“voltar”.

b) Histórico de Movimentos do Alvará – aqui é aberta uma janela com os movimentos

já realizados no presente alvará:

Verificado, basta fechar a janela.

c) Alterar – simbolizado por um lápis, leva o usuário à tela já conhecida de
elaboração.

Finalizada a alteração, basta clicar em “Enviar para Conferência” e confirmar clicando no

botão 'OK' que surge na janela aberta, que será novamente enviado ao Diretor de Secretaria/Escrivão

para a devida conferência e geração do alvará para posterior assinatura do magistrado.

3.3. Assinatura do Alvará

Essa é a terceira e a última etapa da confecção do alvará e é de responsabilidade do juiz,

que através do caminho “Secretaria” >> “Integração Bancária” >> “Alvará” >> “Assinatura” terá acesso

aos alvarás judiciais que estão pendentes de conferência para assinatura.
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Após clicar em “Assinatura” será visualizada a seguinte tela:

Aqui consta todos os alvarás que estejam aguardando assinatura. Quatro operações a

partir daí podem ser realizadas:

a) - visualizar as ordens de pagamento do alvará.

b) - histórico de movimentos do alvará

c) - permite que o alvará seja devolvido para alguma correção. Ele será

automaticamente devolvido ao Diretor de Secretaria/Escrivão, que poderá editá-lo ou encaminhar

para o técnico para que o faça.

d) - inabilitar o alvará para assinatura quando o magistrado entender que o referido

alvará carece de maior análise.

Atenção! O Magistrado assinará, efetivamente, o Alvará de Depósito Judicial na intranet
por meio da Ferramenta ‘ASSINADOR DIGITAL’, disponível para download na Intranet (figura abaixo).
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3. Consultas

Conforme a tela acima temos quatro opções de consulta:

a) Consultar Alvarás

b) Consultar Contas Pendentes

c) Consultar Contas

d) Consultar Depósitos por Data

2.1. Consultar Alvarás

Nesse campo o usuário pode realizar a pesquisa por: número do processo, número do

alvará, situação do Alvará, pelo banco (Banese ou Banco do Brasil) ou, ainda, pela data inicial/final que

elaborou o Alvará.
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Ao encontrar o alvará desejado, o usuário poderá realizar as seguintes operações:

a) Visualizar o Alvará:

É possível visualizar todas as informações relativas ao Alvará

Ao clicar no botão de conferência de ordem judicial, mostrará a tela abaixo:

Já clicando em o usuário visualiza o comprovante de resgate da ordem judicial,

quando do pagamento do Alvará.

b) Histórico de movimentos do Alvará:
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Mostrará toda a tramitação do referido Alvará

c) Alterar Juiz Responsável:

Neste caso mostrará todos os Magistrados vinculados à competência do processo.

d) Cancelar Alvará:

Ao clicar em cancelar Alvará, o usuário deverá informar o motivo do cancelamento. A

justificativa do cancelamento é um campo obrigatório.

Quando é realizado o cancelamento do alvará, automaticamente, será gerado um
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movimento processual com a justificativa do cancelamento.

2.2. Consultar Contas Pendentes

Nesse campo o servidor poderá consultar as contas que necessitam de atualização,

como, por exemplo, por falha em razão da migração do Banco do Brasil para o Banese ou, ainda, por

vinculação errada do processo, no momento do pagamento da guia judicial.

A consulta de contas pendentes poderá ser realizada pelo número do processo, da conta

do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal ou ainda pelo processo que foi vinculado ao expedir

a guia.

A alteração da conta pendente poderá ser realizada clicando em .

Deverá ser informado o novo processo e a nova competência, aos quais a conta judicial

ficará vinculada.

Somente o Magistrado poderá realizar as alterações supra, utilizando-se de login e senha

da Intranet, podendo a atividade ser delegada ao Escrivão/Diretor de Secretaria, mediante

autorização expressa do Juiz em SEI aberto para este fim. Vide Ofício Circular da Corregedoria nº

4/2022 (1482339),  SEI nº 0005624-34.2021.8.25.8825.
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A alteração do beneficiário na conta judicial também gera informação na resenha
processual.

2.3. Consultar Contas

O usuário poderá consultar a conta bancária vinculada a um processo judicial, pelo

número.

Ao informar o número do processo carregará a seguinte página:
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Nessa situação existem duas operações possíveis:

a) Depósitos da Conta: Mostrará a seguinte página:

Neste caso o usuário poderá:

Visualizar o depósito judicial:

Visualizar o extrato da Conta Judicial
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Existe a opção de impressão do extrato.

b) Atualizar Saldo:

Será mostrado o capital disponível na conta

2.4. Consultar depósitos por data

A pesquisa poderá ser realizada por data inicial, data final, situação ou origem.

A situação do depósito pode ser: disponível, bloqueado, cancelado ou liquidado.
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Já a origem do depósito pode ser: Interligação, Bacenjud, convênio, papel, Importação BB

ou Importação CEF.

O servidor poderá realizar duas operações:

a) Visualizar o depósito judicial:

b) Visualizar o extrato da Conta:
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3. Transferência de créditos

A alteração da conta poderá ser realizada clicando no menu: ‘Consulta>>‘Consultar Contas

Pendentes', onde serão exibidas: contas judiciais do próprio processo, dos processos relacionados por

fato e dos processos redistribuídos.

Procedimento: Clicar na figura do lápis

O magistrado poderá realizar a transferência de contas para o processo em que está sendo

expedido o Alvará Judicial. Ao realizar a transferência será gerado movimentação processual nos dois

processos.

Deverá ser informado o novo processo e a nova competência, aos quais a conta judicial

ficará vinculada.
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Processos relacionados por fato: referem-se às contas judiciais vinculadas ao “fato” do

processos que, no caso dos cíveis, é a distribuição do processo de origem. Assim, ao

realizar a consulta de contas de um processo, no módulo Integração Bancária, seriam

visualizadas as contas dos processos vinculados ao mesmo fato, sendo oportunizada a

possibilidade de transferências da conta para o processo em que está sendo expedido o

Alvará.

Ao consultar o número de um processo de conhecimento, por exemplo, o sistema

mostrará todos as contas vinculadas ao fato, como, por exemplo, na imagem acima, os

processos de recurso inominado e de cumprimento de sentença.

Processos redistribuídos: no sistema são exibidas as contas judiciais vinculadas ao

processo redistribuído. Assim, o Juízo Declinado visualiza as contas judiciais vinculadas

à numeração inicial do processo do Juízo Declinante, podendo alterar o número do

processo da conta judicial, não necessitando, para isto, oficiar este último Juízo para

realizar uma “transferência de valores” (SEI: 0019611-40.2021.8.25.8825).

Somente o Magistrado poderá realizar as alterações supra, utilizando-se de login e senha da

Intranet, podendo a atividade ser delegada ao Escrivão/Diretor de Secretaria, mediante autorização

expressa do Juiz em SEI aberto para este fim. Vide Ofício Circular da Corregedoria nº 4/2022 (1482339),

SEI nº 0005624-34.2021.8.25.8825.

3.1. Movimentação Processual quando da Transferência de Conta

O Sistema de Gestão de Depósito Judicial permite, mediante ação de Magistrado, a

transferência de contas entre processos.

O Magistrado, pode, muitas das vezes, ao realizar a transferência vincular à conta ao

processo de conhecimento, quando já cadastrado o cumprimento de sentença, errar o número do

processo destino ou a competência do mesmo. Isso provoca atraso na prestação jurisdicional.

Assim, quando da transferência de conta entre processo será realizado um movimento

processual, conforme imagem abaixo:

Não será permitida a transferência de contas sem saldo. O Sistema exibirá um aviso

relatando a impossibilidade.
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Não será permitida a transferência de contas quando já exista um Alvará expedido no

processo de origem. Neste caso será exibido aviso relatando a impossibilidade de realizar tal

movimentação.
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