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Ofício Circular nº 29/2022/GP                                                             

São Paulo, data da assinatura eletrônica. 

 

Assunto: Medidas preventivas adotadas para retomada de utilização dos sistemas de alvarás de 

pagamento. Referência: OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG Nº 107/2022. 

 

Senhores(as) Magistrados(as), 

 

Cumprimentando-os(as), informo que, conforme as informações do Gabinete de 

Gerenciamento de Crise do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a retomada de utilização dos 

sistemas de alvarás de pagamento, prevista a partir de 21 de novembro de 2022, seguirá as 

seguintes condições: 

1. O acesso aos sistemas SIF e SISCONDJ por usuários internos (Magistrados e 

Servidores) será realizado unicamente pela rede interna do Tribunal, mediante 

acesso presencial; 

2. O acesso por usuários externos será voltado unicamente à emissão de guias de 

depósito por endereços eletrônicos (URLs) específicos; 

3. As operações de confecção e assinatura de alvarás de pagamento por intermédio 

dos mesmos sistemas deverão ser realizadas de modo segregado, a partir dos 

perfis das unidades judiciárias, a saber: 

a. Para o SISCONDJ: 

i. Confecção: Servidora ou Servidor indicado pela Diretora ou 

Diretor e pela Juíza ou Juiz que responde pela titularidade da 

unidade judiciária correspondente; 

ii. Conferência: a Diretora ou o Diretor da respectiva unidade 

judiciária ou seu substituto; 
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iii. Assinatura: a Juíza ou o Juiz que esteja atuando na unidade 

judiciária. 

b. Para o SIF: 

i. Confecção/Conferência: Servidora/Servidor ou Diretora/Diretor 

indicadas pela Juíza ou Juiz que responde pela titularidade da 

unidade judiciária correspondente; 

ii. Assinatura: a Juíza ou o Juiz que esteja atuando na unidade 

judiciária. 

 

Registro que eventual ajuste nos perfis dos usuários poderá ser solicitado junto à Seção 

de Gestão da Certificação Digital e do Registro em Sistemas Eletrônicos mediante e-mail 

certificado@trt2.jus.br. 

Por fim, esclareço que problemas técnicos poderão ser dirimidos por meio do ícone 

“Assyst” na intranet ou o telefone: (11) 2898-3443. 

Cordialmente, 

 

BEATRIZ DE LIMA PEREIRA 
Desembargadora Presidente do Tribunal 
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