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desenvolvimento  do 
manual



Objetivo

O presente manual tem como objetivo apresentar informações sobre o preenchimento de 
dados  para  emissão  de  certiões  negativa  a  partir  do  sistema  proejto  e  desenvolvido  para  tal 
propósito. 

O  manual  encontra-se  dividido  em seções  com  explicações  detalhadas  sobre  campos  e 
procedimento para a solicitação.

O que é

A Certidão Negativa é emissão e autenticação gratuita de documentos que atesta a INEXISTÊNCIA 
DE PROCESSOS de competências CÍVEL, CRIMINAL e MILITAR , contra determinadas pessoas 
Físicas ou Jurídicas, ou seja, não tem valor de Certidão Positiva. As certidões emitidas possuem 
validade em TODAS as Comarcas da Justiça Estadual.

É de responsabilidade a conferência dos dados digitados por parte de quem solicita,  devendo a 
titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário. 

Regulamentação

Portaria nº 0493, do dia 09 de abril de 2014 (DJE 5249) disponível em http://diario.tjrr.jus.br .

Acesso ao sistema

O acesso ao sistema poderá ser feito através dos seguintes endereços eletrônicos:

Opção # 1- http://certidao.tjrr.jus.br/certidao/pages/certidao/certidao-negativa

Opção # 2- http://www.tjrr.jus.br/

Figura 1 – Segunda opção de acesso

http://www.tjrr.jus.br/
http://certidao.tjrr.jus.br/certidao/pages/certidao/certidao-negativa
http://diario.tjrr.jus.br/


Após acessar o sistema por qualquer das opções informadas anteriormete, serão apresentadas os 
seguintes menus:

Figura 2 – Menu de opção

Área de Emissão

Na tela da imagem abaixo, ficam as informações destinadas a emissão de certidão negativa.

Figura 3 - Área para emissão de certidões negativas (Cível, Criminal, Militar e Concordância-Falência) – Pessoa física

Abaixo a descrição dos campos. Obs.: todos os campos que estão marcados com (*) estão 
são de preenchimento obrigatório.

Tipo de Certidão*

Destinado ao tipo de certidão desejada. Podendo ser: Cível, Criminal, Militar, Concordata e 
Falência. 

Tipo de Pessoa*

Natureza da pessoa para a qual será emitida a certidão negativa. Sendo Pessoa Física (CPF) 
ou Pessoa Jurídica (CNPJ).

Nesta opção será possível acessar a tela para a 
emissão da certidão negativa



Quando a opção tipo de pessoa selecionada for pessoa jurídica, haverá uma alteração em 
relação aos campos a serem preenchidos, como mostrado na figura abaixo:

Figura 4 - Área para emissão de certidões negativas 
(Cível, Criminal, Militar e Concordância-Falência) – Pessoa Jurídica

Após o preechimento das informações será necessário clicar no botão Emitir Certidão

Figura 5 - Área para emissão de certidões negativas (Cível, Criminal, Militar e Concordância-Falência) – Pessoa física

Impressão da Certidão

Após  clicar  no  botão  Emitir  Certidão  a  solicitação  será  processada,  e  em  seguida  um 
documento PDF será apresentado para a opção de download ou impressão.



Figura 6 – Certidão emitida para Pessoa Física

Validação Certidão

Todas  as  certidões  podem ser  validadas  através  do  número  de  autencidade,  que  vem 
informado no corpo da certidão emitida. A validação, poderá ser acessada em um dos endereços já 
mencionados no presente manual.

Figura 7 – Validação da certidão 



Abaixo a tela de validação da certidão:

Figura 8 – Confirmação de validação da certidão 

FAC – Ficha de antecedentes criminais

Para os usuários cadastrados no sistema, é possível emitir FAC após autenticar no sistema. 
Para isso, acesse a página de login e informe usuário e senha. Obs.: Os mesmos dados de usuário e 
senha utilizados para acessar a rede interna/internet.

Suporte ao usuário

Para dúvidas, esclarecimentos e suporte ao usuário final: (95) 3198 - 4141
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