Orientações para acesso às declarações DIPJ e PJ Simplificada no Infojud
Nas solicitações de declarações de imposto de renda da pessoa jurídica (DIPJ ou PJ
Simplificada), o Infojud retorna o arquivo texto da declaração, que precisa do PGD
(Programa Gerador de Declarações) para ser visualizado. De uma forma resumida, o
procedimento a ser utilizado é o seguinte:
-

-

Obtenção do Arquivo Texto contendo a Declaração – Ação realizada a partir do
sistema Infojud
Instalação do Programa Gerador de Declarações - Instalação do PGD (Programa
Gerador de Declarações) correspondente ao exercício da declaração (caso já não
esteja instalado) – Ação realizada a partir da página principal do site da Receita
Federal do Brasil, opção Dowload > Programas > Programas Pessoa Jurídica > DIPJ
ou DSPJ
Importação e visualização do arquivo texto no PGD – Ação realizada a partir do
PGD da DIPJ ou PJ Simplificada

Para facilitar o entendimento do procedimento, mostraremos um exemplo das etapas que
devem ser executadas, desde a solicitação da declaração até a sua visualização no PGD.

Obtenção do Arquivo Texto contendo a Declaração
No primeiro passo, a declaração de DIPJ é solicitada na opção Registrar Solicitação do
sistema Infojud:

Para consultar uma solicitação feita, deve-se utilizar a Caixa Postal do magistrado. Na tela
de consulta, ao lado da linha onde consta a declaração, aparecem dois botões: o primeiro
botão para efetuar o download da declaração e o outro com o link para a instalação do
programa que permitirá a visualização da declaração (PGD – Programa Gerador de
Declarações). A seguir, mostramos as telas com a visualização do explicativo sobre os dois
botões:

O usuário deverá clicar no botão Download de Declaração para salvar o arquivo que
contém a declaração desejada:

Após clicar no botão Salvar, será mostrada uma tela para a escolha do diretório onde o
arquivo deverá ser salvo:

Instalação do Programa Gerador de Declarações
Caso o usuário ainda não tenha o PGD (Programa Gerador de Declarações) correspondente
ao ano da declaração, deverá clicar no botão INICIAR > PROGRAMAS > PROGRAMAS
SRF 2007 > DIPJ2007 > DIPJ2007 , existente na tela de consulta do Infojud, para efetuar
a instalação do mesmo. Uma forma alternativa é acessar a página principal da Receita
Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br) , opção Dowload > Programas >
Programas Pessoa Jurídica > DIPJ ou DSPJ.
Em seguida aparecerá a seguinte tela:

Escolha a Opção de arquivo único, para cópia no disco rígido.

Clicar no programa executável (DIPJ2007v1.2.EXE) para realizar a instalação do PGD.

Clicar no botão Executar.

Clicar depois nos botões Avançar até que a instalação seja concluída.

Leitura do arquivo da declaração no PGD
Abrir o PGD (Programa Gerador de Declarações) correspondente ao ano da declaração a
ser lida, clicando no ícone correspondente na área de seu desktop. No nosso exemplo, clicar
no ícone DIPJ 2007.
Aparecerá a seguinte tela:

A declaração deverá ser importada clicando-se no Menu Declaração, na opção Importar...
Selecione o diretório e o arquivo a ser importado:

Para abrir a declaração, escolha no Menu Declaração, a opção Abrir:

A partir deste ponto, a declaração poderá ser consultada e impressa.

