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PROCESSO: Análise e processamento de indenização de transporte

SUBPROCESSO: LANÇAR a quantidade de dias de diligências cumpridas no SIGEP-Online

RESULTADOS ESPERADOS: Informações devidamente lançadas, em tempo hábil para o correto 
pagamento da indenização de transporte aos Oficiais de Justiça e, se possível, sem retificações.

PROCEDIMENTOS

1. ENTRAR no SIGEP-Online;

2. INFORMAR login e senha e CLICAR no botão “Entrar”;

3. ACESSAR Acompanhamento     da     Unidade     →     Frequência     dos     Oficiais     de     Justiça;      

Há duas opções disponíveis para preenchimento da informação de dias de diligência 
cumpridas:

� Em lote;

� Individualmente – por servidor.

4. Lançamento     em     lote:      

a. CLICAR no menu lateral direito da tela, para abrir a tela de preenchimento em 
lote dos dias trabalhados pelos Oficiais de Justiça

b. PREENCHER o campo “Dias de diligência”;

c. CLICAR no botão Preencher;
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PROCESSO: Análise e processamento de indenização de transporte

SUBPROCESSO: LANÇAR a quantidade de dias de diligências cumpridas no SIGEP-Online

RESULTADOS ESPERADOS: Informações devidamente lançadas, em tempo hábil para o correto 
pagamento da indenização de transporte aos Oficiais de Justiça e, se possível, sem retificações.

Obs.: O sistema preencherá automaticamente os campos “Dias de diligência 
cumpridas” com o número de “Dias de Diligência” informado.

1. Lançamento     individual:      

a. CLICAR no campo “Dias de diligência cumpridas”, um a um, e digitar o valor.

2. CLICAR em “Gravar”, após o lançamento dos “Dias de diligências cumpridas” para cada 

Oficial de Justiça.

3. CLICAR no botão “GRAVAR”.

Importante:  A  ação  de  clicar  no  botão  “GRAVAR”,  executada  pelo  gestor  da  unidade,
representa o ATESTE para fins de pagamento da indenização de transporte a cada Oficial
de Justiça, a partir do número de dias de diligências cumpridas.

6  -  RETIFICAÇÃO  DE  LANÇAMENTO  DE  FREQUÊNCIA  DE  OFICIAIS  DE
JUSTIÇA
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O SIGEP-Online foi ajustado para permitir a inclusão ou alteração de diligências de oficiais de
justiça enquanto o período de lançamento estiver aberto.

Ressaltamos que as alterações/inclusões realizadas após a data de cálculo da Folha serão
consideradas para o cálculo da indenização de transporte para pagamento na Folha do mês
seguinte.

Para a realização da retificação, proceda aos passos para o lançamento individual (explicitado
acima) e clique no botão GRAVAR.

Ao selecionar outro mês de referência, caso a janela de lançamento de frequência ainda esteja
aberta,  é  possível  incluir  ou  alterar  os  valores  dos  campos  com  a  quantidade  de  dias
diligências dos oficiais de justiça, como mostrado a seguir:

Caso o prazo para o lançamento da frequência já tenha sido encerrado, aparecerá a seguinte
tela:


