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1. Introdução
O presente sistema eletrônico tem por objetivo auxiliar os usuários (magistrados,
advogados, servidores, entidades e cidadãos) nos procedimentos de Precatórios e RPV
administrados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
O sistema tem como visão a gestão dos Precatórios e RPV (Requisição de Pequenos
Valores) que através da atualização dos dados processuais, da individualização dos dados das
partes credoras e dos advogados que as representam, com composição de itens de valores,
juros e índices, será possível ao Tribunal elaborar as listas e efetuar os pagamentos,
contemplando inclusive as partes beneficiárias das preferências por idade ou portadoras de
doenças graves.

2. Definindo o Sistema
O sistema de GRV tem o objetivo de organizar e padronizar a gestão das dívidas judiciais
e maneira eficiente, moderna e transparente.

3. Utilizando o Sistema
O sistema GRV foi dividido em três módulos que são:


Módulo da lista unificada;



Módulo de cálculos judiciais;



Módulo de pagamento.

Para direcionar o uso adequado do Sistema GRV no módulo da Lista Unificada, a DSI (Diretoria
de Informática) disponibiliza aos usuários um manual com orientações para o seu manuseio,
apresentando as telas do sistema e as explicações a respeito dos links, botões e demais
funcionalidades para utilização do sistema.

3.1 Autenticação
Para gerenciar o uso do sistema é necessário realizar uma autenticação. Assim, o sistema
solicita a matrícula do usuário e a senha institucional. Na página visualizada na Figura 1, entre
com sua matrícula e a senha (senha institucional) usada para acessar o contracheque, e logo
após clique no botão Acessar.
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Figura 1 - Tela de Autenticação

3.2 Perfil Secretaria de Precatórios
Através da tela com o perfil da Secretaria de Precatórios é possível navegar entre:
 Menu Requisições;
 Menu Lista Unificada.

Figura 2 - Tela de Perfil da Secretária de Precatórios

3.2.1

Menu Requisições

Figura 3 - Menu Requisições
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3.2.1.1

Cadastrar do E-proc

O sistema de GRV foi desenvolvido interligado ao sistema E-proc, buscando assim a
integração das informações, bem como a modernização e aprimoramento dos serviços
prestados aos jurisdicionados.

Figura 4 - Cadastro Requisições E-proc

Ações da tela:
Para que as informações possam vim do E-proc é necessário que o usuário informe o
número do processo e clique no botão

(lupa).

O sistema redirecionara para uma tela contendo todos os dados do processo:












Número do Processo;
Ação Originária;
Unidade Requisitante;
Data do ajuizamento;
Data do trânsito em julgado;
Data do trânsito em julgado dos embargos à execução;
Espécie de requisição;
Natureza do Crédito;
Valor;
Entidade;
Data de Intimação: somente se for uma requisição do tipo RPV a entidade
tem 60 (sessenta) dias para pagar após a data da intimação. Caso ainda não
possua a data da intimação o processo não pode ser enviado à contadoria.
 Ano do Orçamento: somente para Espécie de requisição do tipo de
Precatório, uma vez que RPV a entidade tem 60 (sessenta) dias para pagar
após a data da intimação. O ano do orçamento deve ser
obrigatoriamente o ano do pagamento.

4

OBS: Os campos destacados em amarelo são necessários que a secretaria preencha os com
muito cuidado, pois os mesmos são extremamente importantes para o andamento correto das
informações no GRV. Podendo os mesmo, e somente estes, serem alterados pela secretaria.

Figura 5 - Requisição de Valor

Clique em

para realizar as alterações.

Para desconsiderar todas as informações digitadas, clique em

.

Se alguma das partes envolvidas no processo já estiver sido cadastrada em outro
processo anteriormente o sistema mostraram um alertar informando.

Figura 6 - Alerta de partes com mais de um processo cadastrado

Após salvar as alterações a requisição deverá ser encaminhada para a Contadoria Judicial,
para isso basta clicar no botão
inferior direito da tela.

, que fica no campo
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Figura 7 - Enviar Requisição à Contadoria Judicial

Após o envio à Contadoria Judicial a requisição está pronta para ser atualizada em relação a
valores.
3.2.1.2

Não Atualizadas

Mostra todas as requisições que foram cadastradas pela Secretaria de Precatórios,
mas que ainda não foram atualizados os valores pela Contadoria.

Figura 8 - Requisições não atualizadas

Ações da tela:
Poderá escolher a quantidade de registro a ser exibida por página. Para isso basta
alterar o número de resultados por página, campo Mostrar, localizado no canto superior
esquerdo da tela.
Pesquisas rápidas podem ser feitas através de o campo Buscar, localizado no canto
superior direito da tela.
Se a busca gerar muitos resultados, estes serões exibidos em várias páginas. Para
navegar entre as diferentes páginas da tabela, use a barra de navegação localizada no canto
inferior direito.
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A navegação poderá ser feita através dos ícones

.

Botões:

(mais)  cadastrar uma nova requisição clique no botão (campo direito
superior). Retornar a tela Cadastrar do E-proc.

(lápis)  editar dados da requisição cadastrados anteriormente no sistema
(Entidade Data de Intimação, Ano do Orçamento);

Clique em

para realizar as alterações.

Para desconsiderar todas as informações digitadas, clique em

3.2.1.3

.

Devolução

Caso a Contadoria Judicial solicita que seja devolvido um processo que já tenha sido realizado
um calculo a Secretária de Precatório.

Figura 9 - Devolver Requisições à Contadoria

Ações da tela:
Para que as devolver a requisição a Contadoria Judicial é necessária que o usuário
informe o número do processo e clique no botão

(lupa).
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Figura 10 - Devolver requisição à Contadoria

Clique em
para devolver a requisição à Contadoria
Judicial para que possam alterar dados em relação a cálculos.
Para desconsiderar todas as informações digitadas, clique em

3.2.2

.

Menu Lista Unificada

Através do menu Lista Unificada é possível verificar a lista unificada por entidades
e também será possível atualizar as prioridades das partes.

Figura 11 - Menu Lista Unificada
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3.2.2.1

Lista

Mostra uma relação de todas as entidades que foram cadastras no Sistema GRV.

Figura 12 - Lista Unificada

Após eleger a entidade clique no botão
unificada com todas as requisições da entidade elegida.

para que possa ser exibida a lista

Figura 13 - Lista Unificada por Entidade

A lista unificada será ordenada por:
1.

2.
3.

Prioridade:
1.1.
Doença grave e idade acima de 60 anos;
1.2.
Doença grave;
1.3.
Idade acima de 60 anos;
Ano orçamento;
Data Autuação/Validação;
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Todos os campos de ordenação estão contidos na tela da lista unificada (figura 13), onde as
colunas são:
 Ordem: numero da ordem da requisição dentro da entidade;
 Tipo: prioridades da requisição:
 PI: Prioridade idade
 PD: Prioridade doença
 N: Normal (sem prioridade)
 Tribunal: informa qual o tribunal pertence à requisição:
 TJ/TO: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
 TRT: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região;
 TRF: Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
 Natureza: informa se a natureza da requisição é Alimentar ou Comum;
 Ano Orç: informa qual foi o ano previsto para o pagamento no orçamento;
 Processo: número do processo;
 Atuação/Validação: Data da atuação/validação da requisição;
 Ação Originária: número da ação originária;
 Valor: valor da requisição;


: exibi o nome dos beneficiários da requisição.

3.2.2.2

Prioridades

As prioridades das partes podem sofrer alteração durante o desenrolar do processo,
para realizar essa atualização basta inserir o numero do processo e clicar no botão
(lupa).

Figura 14 – Pesquisar processo alterar prioridade

Serão exibidas informações referentes ao processo, localize a parte que deverá ser alterada a
prioridade e selecione o novo tipo de sua prioridade, conforme demonstrado na figura 15.
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Figura 15 - Alterar prioridade

3.2.3

Menu Relatórios

O sistema gera diversos tipos de relatório, permitindo que a Secretária de Precatórios possa
verificar e controlar os registros referentes aos cálculos.
O sistema GRV contém os seguintes relatórios no perfil da contadoria
judicial:


Cálculo:
o Cálculo realizado: mostra uma relação de todos os
processos que foram realizados cálculos;
o Consultar os cálculos realizados: mostra um conjunto de
cálculos realizados dentro do período selecionado.



Lista:
o
o
o

Lista Unificada por entidade: pode ser consultado processo
por entidade, numero do processo ou pelo nome da parte;
Lista Unificada de Precatório: mostra a relação de todas as
requisições de precatório por entidades;
Lista Unificada de RPV: mostra a relação de todas as
requisições de RPV por entidades;

3.3 Sair
Clique no botão

canto superior direito, para encerrar a seção.
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