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Tela principal onde o estagiário, bacharel ou advogado deve preencher o CPF para 
iniciar o cadastramento. Se já for um usuário do sistema será habilitado o campo 
senha, caso contrário será criada no seu primeiro acesso.
 

Tela onde será escolhido o tipo de pedido 
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Tela onde serão inseridos os dados.
Os campos que possuem destaque vermelho no lado esquerdo são campos 
obrigatórios de preenchimento. Após o preenchimento clicar em Avançar.

Tela de documentos que devem ser encaminhados.
Essa tela é divida em três partes:
1 - documentos que serão ser gerados através do site e que devem ser assinados e 
anexados,  
2 - relação de documentos a serem anexados. Na segunda coluna consta se o 
documento é obrigatório ou não.
3 – documentos adicionais, caso seja necessário o envio de algum outro documento 
não relacionado no item acima. 
Após o preenchimento clicar em Avançar.
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Tela geração de boleto. 
Nesse momento será criado um protocolo para o requerimento e a geração da taxa 
necessária para o pedido.
Não haverá o andamento do processo sem que ocorra a baixa bancária da taxa pela 
Tesouraria, normalmente ocorre em no máximo 48 horas.
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