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DEVOLUÇÃO DE MANDADOS

O acesso ao sistema é feito através do CPF e senha pessoal definida pelo usuário na sua primeira utilização.

Após informar o CPF no campo usuário, a senha no campo senha e clicar em OK, teremos acesso ao sistema.

Acesso ao sistema

Tela inicial do sistema
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Para um oficial ter acesso aos mandados distribuídos para ele, deve acessar o Fluxo de Trabalho.

Ao acessar o fluxo de trabalho, o oficial deve selecionar o fluxo Todos (1), logo em seguida clicar na fila “Ag. 
Cumprimento” (2), onde verá todos os mandados entregues para ele.

Acesso ao fluxo de trabalho

Acesso ao fluxo de trabalho
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Para o oficial informar o cumprimento do mandado ao sistema, ele deve acessar o menu MANDADOS > 
CADASTRO DE ATOS/DILIGÊNCIAS E REMESSA PARA O CARTÓRIO.

No campo destacado, deve ser informado o número do mandado que deseja devolver.

Acesso a tela de Devolução

Acesso a tela de Devolução

Acesso ao fluxo de trabalho
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No campo situação (2), clicando na lupa  teremos a lista com as possíveis situações do mandado: Cumprido 
– ato positivo; Cumprido – ato negativo; Não cumprido ou Parcialmente cumprido. Dessa lista, o oficial vai 
escolher uma das situações e clicar no botão  .

Para efeitos da contabilização da indenização de transportes, só o preenchimento da situação já é suficiente. 
Mas nessa mesma tela o oficial pode cadastrar os atos cumpridos (ex. Citação, Intimação etc.); Diligências e 
Endereços.

Para validar as informações cadastradas, basta clicar em  .

Se o Oficial de Justiça não tiver certificado digital, o procedimento termina nesse ponto. Caso possua 
certificado digital e deseje emitir a certidão dentro do sistema, ele deve seguir os passos a seguir:

Acesso ao fluxo de trabalho



Manual do usuário | saJ - dEVoluÇÃo dE Mandados

6

PROCEDIMENTO PARA QUEM TEM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DESEJA GERAR CERTIDÃO NO 
SISTEMA:

Após SALVAR, clicando no botão , teremos acesso a tela de emissão de documentos. Nessa tela, 
clique na lupa referente ao campo modelo.

Emissão de certidão
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Verifique se os tipos de modelos apresentados (1) está marcado como “Todos os modelos”, em seguida 
selecione o modelo de certidão do Oficial de Justiça (2), em seguida clique em selecionar (3).

Clique em 

Emissão de certidão

Emissão de certidão
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Clique em 

Clicando em editar, teremos acesso a tela de edição do documento. É nela que o oficial vai digitar o conteúdo 
da sua certidão. 

Emissão de Certidão

Emissão de Certidão



Manual do usuário | saJ - dEVoluÇÃo dE Mandados

9

Terminada a certidão, o Oficial vai liberar e assinar o documento digitalmente. Para isso o Oficial vai clicar no 
botão finalizar.

O Oficial vai verificar se o seu nome aparece no local do certificado (1), depois vai marcar a opção “Assinar e 
Liberar nos autos digitais” (2) e depois em Confirmar (3).

Ao realizar esse procedimento o mandado sairá da fila “Ag. Cumprimento” e irá automaticamente para fila “Ag. 
Análise do cartório”. 

Finalização de Certidão

Finalização de Certidão




