ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

CIRCULAR N. 336 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021
Processo n.: 0019365-69.2021.8.24.0710
Unidade: Núcleo II - Estudos, Planejamento e Projetos

FORO JUDICIAL. ACORDO DE COOPERAÇÃO N.
85/2021, FIRMADO COM O SERVIÇO NACIONAL DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
SPC
BRASIL.
DISPONIBILIZAÇÃO
DO
SISTEMA
SPC
JUD.
CONSULTA A DADOS CADASTRAIS, REGISTROS DE
INADIMPLÊNCIA
E
INCLUSÃO/EXCLUSÃO
DE
ANOTAÇÕES. ESCLARECIMENTOS.
Divulga a disponibilização do Sistema SPC Jud, que
confere acesso à base de dados do Serviço Nacional de
Proteção ao Crédito - SPC Brasil, e permite a consulta a
dados cadastrais e a registros de inadimplência, bem
como a inclusão ou exclusão de anotações em nome dos
devedores.
CIRCULAR DE DIVULGAÇÃO.
69.2021.8.24.0710

Autos

n.

0019365-

Nos termos do parecer (documento n. 6001203) e da decisão
(documento
n. 6003287) que acompanham esta Circular, comunico aos(às)
Magistrados(as) e aos(às) Chefes de Cartório de Primeiro Grau de Jurisdição, como
resultado do Acordo de Cooperação n. 85/2021, ﬁrmado entre o Poder Judiciário de
Santa Catarina e o Serviço Nacional de Proteção ao Crédito - SPC Brasil, a
disponibilização do Sistema SPC Jud, que permitirá aos(às) magistrados(as) e
servidores(as) previamente cadastrados(as) acessar a base de dados nacional
daquela instituição, com o intuito de: ( a ) consultar dados cadastrais de pessoas
físicas e jurídicas; (b) pesquisar registros de inadimplência em seus nomes (não
apenas na base do SPC Brasil, mas também, no que tange aos registros ativos, do
Serasa); (c) inserir anotações de inadimplência em nome dos devedores;
e (d) excluir as anotações que tiverem sido inseridas por determinação judicial.
Informações detalhadas sobre cada uma dessas funcionalidades
podem ser consultadas no manual encaminhado em anexo (documento n. 6001199),
que contém, igualmente, informações para acesso ao Sistema.
Ressalto, entretanto, que o link a ser utilizado não é o que consta do
referido
manual,
mas
sim
aquele
disponível
no
e n d e r e ç o https://sistema.spc.org.br/spc/controleacesso/autenticacao/entry.action,
que será posteriormente inserido em página própria a ser publicada para o sistema
no portal eletrônico da Corregedoria-Geral da Justiça (seção de Serviços Externos).
Destaco que, por ora, o Sistema não será acessado pelos robôs de
pesquisa de endereço manejados pelo Órgão Correicional por intermédio da Central
de Auxílio à Movimentação Processual (Camp), porquanto, para que isso ocorra,
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adaptações técnicas ainda terão de ser feitas.
Saliento, por ﬁm, que os(as) magistrados(as) do primeiro grau de
jurisdição já foram cadastrados no Sistema pelo SPC Brasil e que seus dados de
acesso serão encaminhados pela Corregedoria-Geral da Justiça via e-mail.
A utilização do sistema por servidores autorizados, por outro lado,
dependerá do preenchimento de formulário a ser disponibilizado na referida página
da internet, de acordo com as regras incorporadas ao Código de Normas (Apêndice
XXVI) pelo Provimento CGJ n. 57/2021 (documento n. 6006954).
Documento assinado eletronicamente por Soraya Nunes Lins, CORREGEDORGERAL DA JUSTIÇA, em 16/12/2021, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código verificador 6007071 e o
código CRC 1E1F442A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
Rua Álvaro Millen da Silveira, n. 208, Torre I, 11ª andar - Bairro Centro - Florianópolis - SC - CEP
88020-901 - E-mail: cgj@tjsc.jus.br
0019365-69.2021.8.24.0710

Circular CGJ 336 (6007071)

6007071v5

SEI 0019365-69.2021.8.24.0710 / pg. 2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

DECISÃO
Processo n. 0019365-69.2021.8.24.0710
Unidade: Núcleo II - Estudos, Planejamento e Projetos
Assunto: Acordo de Cooperação n. 85/2021. Implementação do Sistema SPC Jud
1. Acolho os fundamentos e a conclusão do parecer do Juiz-Corregedor
Silvio José Franco (Núcleo II).
2. Por consequência:
a ) emita-se provimento para incorporação do Sistema SPC Jud ao
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, mediante o acréscimo de um
Apêndice XXVI, nos termos da manifestação;
b ) promovam-se as alterações pertinentes nas versões digitais (em
PDF e HTML) do ato normativo; e
c ) expeça-se circular aos(às) magistrados(as) e aos(às) chefes de
cartório do primeiro grau de jurisdição, a ﬁm de divulgar a disponibilização da
ferramenta, com cópias do parecer (documento n. 6001203), desta decisão, do
provimento a ser elaborado e do manual juntado sob o protocolo n. 6001199.
3. Por ﬁm, encaminhem-se os autos ao Núcleo de Comunicação
Institucional (NCI), para publicação de página especíﬁca para o Sistema na seção de
Serviços Externos do portal da CGJ.
Documento assinado eletronicamente por Soraya Nunes Lins, CORREGEDORGERAL DA JUSTIÇA, em 16/12/2021, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código verificador 6003287 e o
código CRC 9A0539B1.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

PARECER
Processo n. 0019365-69.2021.8.24.0710
Unidade: Núcleo II - Estudos, Planejamento e Projetos
Assunto: Acordo de Cooperação n. 85/2021. Implementação do sistema SPC Jud.
Excelentíssima Sra. Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça,
Trata-se de procedimento administrativo instaurado, inicialmente, com
o objetivo de perfectibilizar convênio entre este Poder Judiciário e o Serviço Nacional
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) para implementação, no âmbito do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, do sistema SPC Jud, ferramenta eletrônica que possibilita
a pesquisa de dados cadastrais da parte do processo e a inclusão ou exclusão de
anotações em seu nome.
Após os trâmites negociais pertinentes, devidamente documentados
nestes autos, restou formalizado o Acordo de Cooperação n. 85/2021 (doc.
5756393), com o efeito de "possibilitar, aos Juízes e Servidores previamente
autorizados e cadastrados, o acesso ao sistema SPCJUD mantido pelo SPC BRASIL,
com a ﬁnalidade exclusiva de instrução processual", na dicção de sua cláusula 1.1.
Em especíﬁco, o sistema disponibiliza ao usuário quatro soluções distintas, descritas
pela subsequente cláusula 1.2, que reproduzo abaixo:
1.2. No sistema SPCJUD o PJSC terá acesso às seguintes soluções:
a) Consulta cadastral
b) Consulta de inadimplência nas bases SPC Brasil e parceira
c) Inclusão de inadimplência (art. 782, §3º CPC)
d) Exclusão das inadimplências incluídas nos termos da alínea “c”

Nessa toada, à semelhança de outras ferramentas já conveniadas com
este Tribunal de Justiça (como o Renajud, Serasajud ou Infojud), o SPC Jud concederá
aos juízos de direito pesquisar dados e endereços atualizados dos sujeitos
processuais que tenham de ser achados para determinada comunicação. Irá,
contudo, mais além, permitindo a consulta do histórico de inadimplência e a
inclusão de anotações em nome dos devedores, bem como a baixa daquelas que
houverem sido inseridas dessa forma, dispensando meios outros como o envio de
ofícios. Nesse sentido, aliás, há semelhança com o Sistema da Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL), que igualmente viabiliza
consultas cadastrais e anotações de inadimplência, mas com a diferença essencial
de que este novo dá acesso a uma base de dados nacional, muito mais abrangente,
ao passo que aquele se encontra vinculado às informações do SPC Santa Catarina,
apenas (sobre isso, vejam-se as informações da seguinte página da Corregedoria e o
Apêndice XVII do Código de Normas).
Parecer 6001203
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A propósito, o manual do sistema, colacionado sob o
protocolo 6001199 destes autos, minudencia o conteúdo acessado por cada uma
dessas funções. No documento, lê-se, por exemplo, que a consulta cadastral
recuperará as seguintes informações do consultado, conforme se trate de pessoa
física ou jurídica:
Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Nome Completo

Razão Social

Número do documento
Data de Nascimento

Nome Comercial
Número do documento

Nome da mãe

Atividade econômica principal

Endereço

Endereço

Endereços e Telefone informados
anteriormente

Endereços e Telefone informados
anteriormente

Nesse sentido, já se percebe a relevância do novo sistema para o
serviço centralizado de pesquisa de endereços desenvolvido pela Central de Auxílio
à Movimentação Processual (CAMP) com o uso de robôs, nos termos proclamados
pelo Provimento CGJ n. 44/2021 (arts. 2º e 3º). Destaca-se, todavia, que, por ora,
aquela solução automatizada não terá acesso ao SPC Jud, uma vez que, para tanto,
adaptações técnicas serão necessárias. Futuramente, por outro lado, é certo que
essa evolução será levada a cabo, pelo evidente interesse.
Ademais, ﬁca esclarecido, lá, que a consulta de inadimplência a partir
da base SPC Brasil trará tanto os registros ativos - quanto aos quais alcançará
também o banco de dados do Serasa - quanto o histórico dos vencidos nos últimos
cinco anos, com as respectivas especiﬁcações e origem. Outrossim, ﬁguram no
manual esclarecimentos sobre a inclusão e exclusão de anotações - aclarando,
inclusive, que apenas aquelas efetivadas por ordem judicial poderão ser removidas
pela ferramenta -, bem como sobre outros recursos, a exemplo da extração de
relatórios. De resto, o documento contém orientações técnicas sobre acesso e
funcionamento do sistema, que podem ser seguidas pelo usuário para operar sem
dificuldades.
Ao todo, portanto, o novo sistema disponibilizado pelo Serviço
Nacional de Proteção ao Crédito constitui valorosa ferramenta para a instrução de
ações judiciais, seja com o escopo de individualizar e encontrar um dos sujeitos da
relação processual ou de incluir restrições que sirvam como meio coercitivo apto a
induzir a satisfação dos créditos reclamados em juízo. Sobre este último ponto, aliás,
não se ignora que grande parcela dos juízes veem nas anotações de inadimplência
uma medida que está ao alcance do exequente providenciar, sem necessidade de
atuação do Judiciário. Nesse sentido, o SPC Jud não veio para modiﬁcar essa
hermenêutica e transferir a atribuição para os órgãos judicantes deﬁnitivamente;
apenas servirá como facilitador para os magistrados que optem por deferir os
requerimentos formulados nesse sentido.
Pela importância, então, creio útil divulgar a disponibilização do
sistema a magistrados e servidores do primeiro grau de jurisdição, por intermédio de
circular, como é hábito. Destaco que o acesso poderá ser feito mediante o
l i n k https://sistema.spc.org.br/spc/controleacesso/autenticacao/entry.action, que
deverá, posteriormente, ser incluído em página própria do portal da Corregedoria, na
seção de Serviços Externos, para a qual o texto e o layout já foram preparados,
inclusive, estando apenas pendente de publicação pelo Núcleo de Comunicação
Institucional (NCI) do TJSC. A circular poderá ser acompanhada, inclusive, do manual
Parecer 6001203
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juntados aos autos, que traz importantes informações complementares às expostas
neste parecer. Cumprirá esclarecer, na ocasião, que o cadastramento de todos os
magistrados no sistema está sendo providenciado e que, tão logo possível, eles
receberão por e-mail suas senhas para o primeiro acesso (ocasião em que as
poderão modiﬁcar pra os códigos de preferência, pelos procedimentos que também
são descritos pelo manual, aliás).
De resto, para que o sistema possa ser utilizado adequadamente,
acredito que, do ponto de vista normativo, em que pese a existência do instrumento
negocial, a melhor alternativa seria, complementarmente, acrescer a especiﬁcação
de seu objeto, das funcionalidades, das condições de acesso e de demais regras ao
Código de Normas da Corregedoria, à semelhança do que foi feito com relação a
todos os sistemas externos conveniados com o Poder Judiciário. Para tanto, o
caminho clássico é a edição de um provimento, pelo que, desde já, me manifesto.
Assim, tendo em vista o exposto, sugiro, s.m.j.:
a) a emissão de provimento alterador do Código de Normas da CGJSC, com o intuito de acrescer-lhe um apêndice XXVI tratando do sistema SPC Jud,
com suas regras operacionais;
b) a alteração das versões digitais do diploma, em PDF e HTML;
c) para difundir o conhecimento da ferramenta entre o primeiro grau,
a expedição de circular a magistrados e chefes de cartório, acompanhada deste
parecer, da decisão vindoura, do provimento e do manual do sistema
(doc. 6001199); e
d ) por ﬁm, o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Comunicação
Institucional (NCI), para criação de página especíﬁca na seção de Serviços
Externos do portal da Corregedoria.
É o parecer que se submete à apreciação de Vossa Excelência.
Documento assinado eletronicamente por Silvio Jose Franco, JUIZCORREGEDOR, em 15/12/2021, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código verificador 6001203 e o
código CRC 4538B284.
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1.

O QUE É SPC JUD?

É da plataforma que integrará todo o Poder Judiciário ao SPC Brasil, a qual viabiliza que seus
operadores tenham acesso direto a informações e funcionalidades tais como:
•

Consulta Cadastral;

•

Consulta de Inadimplência;

•

Histórico de Registros vencidos nos últimos 5 anos;

•

Incluir e excluir insumos por ordem judicial.

Desta forma, iremos otimizar e agilizar a tramitação das demandas por Ordens Judiciais entre o Poder
Judiciário e o SPC Brasil.

2.

ACESSANDO O SISTEMA SPC JUD

1º passo: O acesso é feito pelo link http://spcjud.spc.org.br

2º passo: Digite o operador e senha e clique em <Avançar>. O sistema solicitará que seja criada a
palavra secreta.
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3º passo: Crie uma palavra secreta.
Importante: A palavra secreta é uma segunda senha de acesso ao sistema, para cadastrar, informe
entre 8 e 32 caracteres, se atentando aos acentos e espaçamentos inseridos.

Alterar Senha
A senha recebida deverá ser alterada no primeiro acesso para uma senha pessoal e de conhecimento
apenas do usuário responsável pelo operador.

1º Passo: Para alterar a senha, acesse o sistema e no painel de controle, clique no ícone: ALTERAR
SENHA.

2º Passo: Informe a “Senha Atual” recebida para o primeiro acesso, em seguida informe a “Nova
Senha” e depois “Confirme a Nova Senha”. Clique em <Atualizar>.
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Redefinir senha
No caso de esquecimento da senha é possível redefinir uma nova senha por meio da palavra secreta.
1º passo: Para redefinir clique em “Esqueceu a senha?”;

2º Passo: Informe o operador e a palavra secreta. Clique em “Avançar”;

3º Passo: Insira uma nova senha, confirme-a e acesse o sistema com o operador e a nova senha de
acesso.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL | Este documento foi classificado pela Área de Capacitação e o acesso está autorizado exclusivamente para Colaboradores do
Manual SPC Jud (6001199)
SEI 0019365-69.2021.8.24.0710
/ pg. 11
SPC Brasil e Colaboradores
do Poder Judiciário.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Importante: Caso o acesso seja realizado indevidamente, com 3 tentativas de operador e/ou senha
inválidos, o sistema realizará o bloqueio automático do operador. Evite o bloqueio, redefinindo uma
nova senha.

Minhas Informações
Acesse “SPC JUD”> “MINHAS INFORMAÇÕES”. Neste campo é possível atualizar as informações
cadastrais do usuário responsável pelo operador, como nome do operador, informações pessoais e a
palavra secreta.

Palavra Secreta – Permite a alteração da Palavra Secreta cadastrada no primeiro acesso, ou a
atualização desta informação sempre que necessário.
Para Alterar a Palavra Secreta:
1º Passo: Selecione o link: “Clique aqui para alterar a Palavra Secreta”;

2º Passo: Informe a nova Palavra Secreta com no mínimo 8 e no máximo 32 caracteres;
3º Passo: Confirme a nova Palavra Secreta;
4º Passo: Informe a senha do operador. Clique em <Atualizar>.
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Há a possibilidade ainda de alterar o nome do operador em uso.

Troca Periódica de Senha
A Troca Periódica de Senha consiste na atualização de até 90 dias da senha utilizada para acesso do
usuário ao sistema.
Este procedimento será solicitado apenas para o meio de acesso internet e tem como objetivo, à
segurança e a utilização consciente do sistema SPC Brasil, assim como, minimizar o risco de fraudes.

Entenda como funciona:
1º Passo: Ao atingir o prazo máximo estabelecido para realizar a troca periódica de senhas, o sistema
passará a emitir um aviso informando que a senha atual irá expirar.
Clique no link para alterá-la.

2º Passo: Preencha as informações necessárias para realizar a troca.
1. Informe a senha atual;
2. Informe a nova senha (Mínimo 8, máximo 32 caracteres);
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3. Confirme a nova senha;

A nova senha deverá ser diferente das três últimas senhas cadastradas, respeitando a política de
segurança estabelecida pelo SPC Brasil.

Se ao final do período de aviso o usuário não realizar a troca da senha, o
sistema ficará bloqueado para que uma nova senha seja cadastrada
obrigatoriamente.

3

CONSULTAS

Neste campo, o usuário poderá acessar as informações de consulta cadastral, consulta de
inadimplência e histórico.

Consulta Cadastral

A Consulta Cadastral apresentará exclusivamente informações provenientes da base SPC Brasil.
1º Passo: Para realizar a consulta cadastral, no painel de controle do sistema, clique no ícone: SPC
JUD > Consultas > Consulta Cadastral.
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2º Passo: Selecione o tipo de documento (Pessoa Física/Pessoa Jurídica), informe o documento e o
número do processo e clique em “Consultar”.

Ao executar uma consulta serão apresentadas as seguintes informações:

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

✓ Nome Completo

✓ Razão Social

✓ Número do documento

✓ Nome Comercial

✓ Data de Nascimento

✓ Número do documento

✓ Nome da mãe

✓ Atividade econômica principal

✓ Endereço

✓ Endereço

✓ Endereços e Telefone informados

✓ Endereços e Telefone informados

anteriormente

anteriormente
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Consulta de Inadimplência
A consulta de inadimplência apresentará informações provenientes da base SPC Brasil e registros
ativos do banco de dados do Serasa.
1º Passo: Para realizar a consulta de inadimplência, no painel de controle do sistema, clique no
ícone: SPC JUD > Consultas > Consulta de inadimplência.

2º Passo: Selecione o tipo de documento (Pessoa Física/Pessoa Jurídica), informe o documento e o
número do processo e clique em “Consultar”.
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Ao executar uma consulta serão apresentadas as seguintes informações:
✓ Dados cadastrais do consultado
✓ Registro de SPC/Serasa
✓ Registro de Cheque Lojista
✓ Registro de informações do Poder Judiciário

Registro (os) de SPC e Serasa contido (os) no documento consultado, com:
✓ Nome do Credor (empresa que incluiu o débito);
✓ Título (código do débito);
✓ Tipo de Inadimplente (Comprador/Fiador/Avalista);
✓ Data Vencimento;
✓ Fonte/SPC de Origem/Serasa;
✓ Valor;
✓ Data Inclusão.

Informação do poder judiciário contido (os) no documento consultado, com:
✓

Número do Processo;

✓

Valor;

✓

Vara;

✓

Comarca;

✓

Unidade Federativa;

✓

Data Ordem Judicial;

✓

Fonte/SPC de Origem da inclusão.
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Registro (os) de Cheque Lojista contido (os) no documento consultado, com:
✓

Credor (Associado que realizou a inclusão);

✓

Banco;

✓

Agência;

✓

Número Cheque Inicial/Final;

✓

Data Emissão;

✓

Fonte/SPC de Origem da Inclusão;

✓

Valor;

✓

Data Inclusão.

Dados da origem da (s) inclusão (ões):
✓ Entidade Origem (SPC/Entidade/Serasa);
✓ Endereço completo.

Caso não haja informações para o documento consultado o sistema apresentará uma tela de nada
consta.

Informação do Poder Judiciário
Este campo é direcionado as Varas e Comarcas, a fim de que seus operadores possam realizar a
inclusão e exclusão de inadimplência determinada por Ordem Judicial.

3.3.1 Incluir
1º Passo: Para incluir, acesse: SPC JUD > Informação do Poder Judiciário > Incluir > Novo;
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2º Passo: Informe os dados necessários para inclusão por ordem judicial, como: Dados do consumidor
e dados da ordem judicial.

✓ Número de documento (CPF/CNPJ)
✓ Número do processo
✓ Vara/Juizado Especial
✓ Estado e comarca
✓ Valor
✓ Data do documento (data indicada na Ordem Judicial)

3º Passo: Clique em “Incluir”. Será apresentada a informação de que a inclusão foi realizada com
sucesso.

3.3.1.1

Excluir

1º Passo: Para excluir um registro efetivado por determinação de ordem Judicial, acesse: SPC JUD >
Informação do Poder Judiciário> Excluir > Manutenção.
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2º Passo: Informe o número do documento (CPF/CNPJ) para exclusão e o número do processo, clique
em “Pesquisar”;

3º Passo: Clique em “Excluir”.

A data da baixa será automatizada, ou seja, a data da exclusão será a do efetivo dia em que ela ocorrer.

Histórico
A consulta “Histórico” apresentará a nível nacional as informações de inadimplência da base privada
do SPC Brasil.
1º Passo: Para realizar a consulta ao histórico, clique no ícone: SPC JUD > Consultas > Histórico.
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2º Passo: Informe o número do documento (CPF/CNPJ), clique em “Pesquisar”.

Na consulta Histórico é possível visualizar os seguintes insumos a nível nacional:
✓

Registro de SPC;

✓

Registro de Cheque Lojista;

✓

Informações do Poder Judiciário (Ordem Judicial).

Abaixo serão exibidas as informações históricas contidas no documento, vencidos nos últimos 05 anos.
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Lembrando que para melhor visualização das informações é possível expandir a tela clicando na figura
da “lupa”.

Nesta tela serão apresentadas as seguintes informações:

✓

Serviço – Insumo gerador da informação (Registro de SPC, Cheque Lojista, e Informações do Poder
Judiciário (Ordem Judicial);

✓

Origem – Associado ou Vara responsável pela inclusão;

✓

Juízo – Código e nome da Vara/Associado responsável pelo registro;

✓ Contrato – Código do registro;
✓ Valor – Valor do registro;
✓ Última operação – Inclusão/Exclusão
✓ Data vencimento – Vencimento do registro
✓ Data Ordem (em caso de inclusão por determinação judicial) – Data de expedição da Ordem;
✓ Data inclusão – Inclusão do registro na base;
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✓ Data suspensão vigente – Em caso de suspensão por ordem judicial;
✓ Data Cancelamento – Data de cancelamento do registro ou da Ordem Judicial.
Caso não haja nenhum registro histórico na base SPC Brasil para o documento consultado, o sistema
apresentará uma mensagem de nada consta para a pesquisa realizada, conforme tela abaixo.

4

RELATÓRIO

Nesta opção são disponibilizados os relatórios de consultas realizadas e registros que se subdivide em
Informação do Poder Judiciário e Log Histórico Auditoria e Histórico.

Tipos de Relatórios
Os relatórios disponíveis para gestão das informações pelo Poder Judiciário, são:
1) Consulta Realizada;
2) Registro;
A extração dos relatórios poderá ser feita em três formatos:
✓

.txt – em formato de texto;

✓

.csv – em formato de planilha, serão suportadas planilhas com até 65000 linhas;

✓

.pdf – em formato de arquivo para visualização.

Solicitando Um Relatório
1º passo: No Painel de Controle, selecione a opção “Novo Relatório”.
2º Passo: Será apresentado no “Novo Relatório” todas as possibilidades de gerenciamento da
solicitação.
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Conheça os ícones e para que serve cada um deles:

Clique no relatório à sua escolha para fazer a solicitação e ao posicionar o mouse sob o relatório.
Ao solicitar um relatório selecione os filtros de acordo com sua necessidade e clique em “Próximo”.
Vale frisar, que na solicitação de relatório o sistema se divide em 5 passos, sendo eles:
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1.

Filtros: Informe os valores para o filtro e clique em “Próximo”. Os filtros são específicos, de

acordo com o relatório solicitado.

2.

Colunas: Selecione o tipo e as informações que serão apresentadas no relatório.

a. Tipo do Arquivo: Os relatórios poderão ser gerados nos formatos PDF e Excel.
b. Colunas: Apresentará opções para customizar o relatório definindo quais informações deverão
ser apresentadas. Caso a Entidade não faça esta parametrização, o relatório será gerado no layout
padrão estabelecido pelo SPC Brasil.
c. Setas: Permite gerenciar as colunas que serão exibidas no relatório.
d. Espaço Página Utilizado: Indica o espaço utilizado na página para exibição de informações,
considerando as colunas selecionadas.
e. Orientação da Página: Indica o layout da página que o relatório será gerado (Retrato/Paisagem).
Clique em “Próximo” para das sequência a solicitação.
3.

Ordenação: Selecione as colunas de acordo com a ordem que deseja que seja apresentada

no relatório. Selecione a coluna e utilize as seta para fazer o gerenciamento da ordem que as
informações serão apresentas.

4.

Configurações Opcionais: permitem customizar a aparência do relatório.

a. Subtítulo: O subtítulo ajuda a identificar o relatório, o filtro e a solicitação. Quando disponível faz
parte do cabeçalho dos relatórios emitidos no formato PDF e facilita a localização de filtros na
página de solicitação e solicitações na página de histórico.
b. Exibir Legendas: As legendas são inseridas na última página do relatório e contêm as descrições
para as colunas que possuem valores codificados.
Clique em “Próximo”.

5.

Solicitar: Para concluir com a solicitação do relatório:

1º Passo: Clique em “Não sou um robô”. E depois em solicitar relatório.
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2º Passo: Informe a ação de segurança solicitada. Clique em “Confirmar”.

3º Passo: Clique em “Solicitar Relatório”.

-Status: Permite acompanhar o andamento da solicitação, conforme exemplo abaixo.

Exemplo de solicitação finalizada.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL | Este documento foi classificado pela Área de Capacitação e o acesso está autorizado exclusivamente para Colaboradores do
Manual SPC Jud (6001199)
SEI 0019365-69.2021.8.24.0710
/ pg. 26
SPC Brasil e Colaboradores
do Poder Judiciário.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Após finalizada a execução do relatório, ficarão disponíveis as seguintes opções:

- Fazer o Download do relatório: Opção disponível para baixar o arquivo do relatório
gerado.

- Enviar o Relatório por E-mail: Permite enviar o relatório gerado por e-mail. Basta informar
o e-mail desejado e clicar em “Alterar”.

- Nova Solicitação do Relatório: Esta opção direciona o operador novamente para tela inicial
de solicitação de relatórios.
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- Repetir a Solicitação: Permite repetir a geração do relatório, conforme as informações
inseridas no filtro.

- Visualizar o Filtro desta Solicitação: Permite visualizar o filtro informado para a solicitação.

- Solicitar Outro Relatório: Direciona para a tela inicial de solicitação de relatórios.

Histórico de Solicitações
Esta opção armazenará o histórico de solicitações realizadas. Clique para visualizar.

Clique na solicitação desejada para visualizar detalhes, fazer o download, enviar por e-mail ou repetir
a solicitação.

Acessar a Última Solicitação
Esta opção fará o direcionamento para a última solicitação de relatório realizada. Clique para visualizar.
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Defina a ação que deseja realizar com a última solicitação realizada.

Retornar para o Sistema Administrativo
Esta opção fará o direcionamento para o sistema administrativo do SPC Brasil.

Download de Relatórios
Todas as solicitações de relatórios realizadas que estão disponíveis para download ficarão disponíveis
na opção “Pronto”. Basta selecionar a opção desejada e baixar o arquivo.

Se a solicitação que você procura não estiver sendo apresentada, utilize o “Histórico de solicitações”.
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Informações Adicionais
Em informações adicionais será possível acompanhar as solicitações de relatórios em andamento e o
limite mensal de solicitações.

- Solicitações em Andamento: Permite acompanhar as solicitações de relatórios efetuadas,
que ainda não foram concluídas.

- Limite Mensal de Solicitações: As barras do gráfico desta página exibem a quantidade
de solicitações realizadas para cada relatório no período selecionado.
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Importante: O limite de solicitações é um parâmetro de segurança para proteger seus dados. O SPC
Brasil não limita o uso do sistema de relatórios, no entanto há um gráfico de controle, caso seja
necessário.

Funcionalidade Pagina Inicial

A página inicial apresenta ícones de navegação rápida, para facilitar a utilização do novo Sistema de
Relatórios.
- Busca: Permite a localização rápida de um relatório pelo nome. A partir da digitação de 3 caracteres
é realizada a pesquisa automática.

- Incones de navegação rápida

Pagina Inicial: Direciona o usuário para a Página Inicial do Sistema;

- Solicitar Relatório: Direciona o usuário para a solicitação de relatórios;
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- Favoritos: Exibe os relatórios favoritos, mais solicitados e os últimos solicitados.

- Pesquisar Solicitações: Clique na solicitação para obter mais detalhes, fazer o download do
relatório, enviar por e-mail ou repetir a solicitação.

Em caso de dúvidas operacionais, entre em contato
com o Jurídico SPC Brasil.
aline.todero@spcbrasil.org.br
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