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1
Para a emissão de guias do tipo diversos, o usuário deverá acessar o sistema com 
suas credenciais e na tela de início do sistema, irá acessar a opção DIVERSOS e em 
seguida, clica em EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO.
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2
O sistema irá para a tela de emissão de guia onde será possível informar os dados 
referente a guia desejada. 

3
Existem 3 grupos de serviço onde a partir deles será possível selecionar o serviço 
que corresponde a guia a ser gerada. Os grupos são os seguintes:

Administrativo: Ao selecionar esse grupo, o sistema carregará uma lista de serviços 
correspondentes ao mesmo.

OBS.: Os campos que possuem um (*) são de preenchimento obrigatório.
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Após selecionar um serviço, será habilitado um campo no sistema para informar o 
número do processo.
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O preenchimento do campo de INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES será obrigatório 
dependendo serviço  selecionado.

Nos campos seguintes, é necessário informar os dados pessoais do credor, CPF ou 
CNPJ, e-mail e valor:
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Após o preenchimento dos campos obrigatórios, o usuário deve clicar em EMITIR 
GUIA/PIX, onde será levado para a seguinte tela:

O usuário terá a opção de apenas copiar o código de barras ou fazer o download da 
guia. Ao realizar o download da guia, um arquivo no formato PDF será baixado para o 
computador. Segue na próxima página o modelo da guia.
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OBS.: Para emissão de guias do grupo de serviço JUDICIAL, deve-se seguir os mesmos 
passos demonstrados na emissão de guia do grupo de serviço ADMINISTRATIVO, 
onde ao selecionar o serviço, será habilitado o campo para preenchimento do número 
do processo, e dependendo do serviço, o campo de informações complementares 
será de preenchimento obrigatório.

OBS².: Para emissão de guias do grupo de serviço SEM VÍNCULO PROCESSUAL, ao 
selecionar o serviço, não será necessário informar número de processo. O campo de 
informações complementares é de preenchimento obrigatório para qualquer serviço 
selecionado.
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