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1. Emitir Guia de Depósitos Judiciais
O depósito é realizado em nome do juízo vinculado ao processo, com o objetivo de preservar incólume o objeto do
litígio, até que se dê a decisão da causa principal.
Essa funcionalidade permite a emissão de guias com e sem processo judicial através do menu “Depósito Judicial”
e tem acesso público, ou seja, não é necessário realizar login para utilização.
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1.1. Depósito Judicial
Essa funcionalidade permite a emissão de guias de Depósito de Judicial. A funcionalidade pode ser acessada através
do menu Depósito Judicial >> Depósito Judicial.
1- Informe o número do processo;
2- Selecione o botão “Buscar”;

3-

Preencha os campos solicitados na figura abaixo; os campos que possuem um asterisco (*) à direita são de
preenchimento obrigatório;
4- Ao informar o CPF/CNPJ do Depositante poderá selecionar o botão “Validar”, ou clicar fora do campo
CPF/CNPJ do Depositante;
5- O sistema irá recuperar o nome do depositante;
6- Selecione o botão “Emitir Guia”;
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78-

O sistema irá disponibilizar no topo da figura acima, um link para gerar o PDF da guia, conforme a figura
abaixo;
Clique no link “Clique Aqui’, conforme figura abaixo.

9-

O sistema irá disponibilizar o PDF da guia, conforme figura abaixo.
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1.2. Pena de Prestação Pecuniária
Esta funcionalidade possibilita ao usuário emitir guia de depósito para Pena de Prestação Pecuniária.
1234-

Selecione o menu “Depósito Judicial”;
Selecione o submenu “Pena de Prestação Pecuniária”, o sistema apresenta a tela abaixo;
Informe o número de processo;
Selecione o botão “Buscar”;
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5- O sistema irá exibir os dados do processo conforme a tela da figura abaixo;
6- Selecione e preencha os campos da figura abaixo; os campos que possuem um asterisco (*) à direita são de
preenchimento obrigatório.
7- Ao informar o CPF/CNPJ do Depositante poderá clicar no botão “Validar”, ou clicar fora do campo CPF/CNPJ do
Depositante;
8- O sistema irá recuperar o nome do depositante;
9- Selecione o botão “Emitir Guia”.
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10-O sistema irá disponibilizar no topo da figura acima, um link para gerar o PDF da guia, conforme a figura abaixo;
11-Clique no link “Clique Aqui’, conforme figura abaixo.

12-O sistema irá disponibilizar o PDF da guia, conforme figura abaixo.
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1.3. Fiança Criminal Sem Processo
Esta funcionalidade possibilita ao usuário emitir guia de depósito para Fiança Criminal Sem Processo. Esta
funcionalidade deve estar disponível no período de recesso do Tribuinal. Por meio de uma configuração disponível
no menu “Administração”, o Tribunal poderá definir em qual período esse depósito será exibido.
1- Selecione o menu “Depósito Judicial”;
2- Selecione o submenu “Fiança Criminal sem Processo”, o sistema apresenta a tela abaixo;

3- O sistema preenche o campo “Nome Autor/Recorrente” com um valor padrão, mas pode ser alterado;
4- Os campos com asteriscos (*) são de preenchimento obrigatório;
5- Ao preencher o campo “CPF/CNPJ Réu/Recorrido” clique no botão “Validar”, ou clicar fora do campo;
6- O sistema irá recuperar e preencher o campo “Nome Réu/Recorrido”;
7- Ao preencher o campo “CPF/CNPJ Depositante” e clicar fora do campo, o sistema irá recuperar e preencher o
campo “CPF/CNPJ Depositante”;
8- Ao clicar no botão “Limpar” o sistema irá remover o conteudo dos campos que foram preenchidos;
9- Selecione o botão “Emitir Guia”;
10-O sistema irá disponibilizar no topo da figura acima, um link para gerar o PDF da guia, conforme a figura abaixo;
11-Clique no link “Clique Aqui’, conforme figura abaixo.

12-O sistema irá disponibilizar o PDF com a guia, conforme a figura abaixo.
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1.4. Fiança Criminal Com Processo
Esta funcionalidade possibilita ao usuário emitir guia de depósito para Fiança Criminal Com Processo.
1- Selecione o menu “Depósito Judicial”;
2- Selecione o submenu “Fiança Criminal com Processo”, o sistema apresenta a tela abaixo;
3- Informe o número de processo;
4- Selecione o botão “Buscar”;
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5- Selecione e preencha os campos da figura abaixo; os campos que possuem um asterisco (*) à direita são de
preenchimento obrigatório;
6- Ao informar o CPF/CNPJ do Depositante poderá clicar no botão “Validar”, ou clicar fora do campo CPF/CNPJ do
Depositante;
7- O sistema irá recuperar o nome do depositante;
8- Selecione o botão “Emitir Guia”
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9- O sistema irá disponibilizar no topo da figura acima, um link para gerar o PDF da guia, conforme a figura abaixo;
10-Clique no link “Clique Aqui”, conforme figura abaixo.

11-O sistema irá disponibilizar o PDF da guia, conforme a figura abaixo.
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1.5. Ação Rescisória
Esta funcionalidade possibilita ao usuário emitir guia de depósito para Ação Rescisória.
1- Selecione o menu “Depósito Judicial”;
2- Selecione o submenu “Ação Rescisória”, o sistema apresenta a tela abaixo;
3- Informe o número de processo;
4- Selecione o botão “Buscar”;

5- O sistema irá exibir os dados do processo;
6- Preencha os campos da figura abaixo; os campos que possuem um asterisco (*) a direita são de preenchimento
obrigatório;
7- Ao informar o CPF/CNPJ do Depositante poderá clicar no botão “Validar”, ou clicar fora do campo CPF/CNPJ do
Depositante;
8- O sistema irá recuperar e preencher o nome do depositante;
9- Selecione o botão “Emitir Guia”;
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10-O sistema irá disponibilizar no topo da figura acima, um link para gerar o PDF da guia, conforme a figura abaixo;
11-Clique no link “Clique Aqui’, conforme figura abaixo.

12-O sistema irá disponibilizar o PDF da guia conforme a figura abaixo.
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