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IMPLANTAÇÃO VERSÃO SIF 2.2.3 - TRT2 SP

seg, 05 de jul de 2021 10:10

1 anexo

E-mail classificado como #PUBLICO

À
Corregedoria do Tribunal Trabalhista 2ª Região SP
c/c Dr Marcelo Barbosa

Prezados:

1 É com grande satisfação, que informamos a atualização do sistema SIF versão 2.2.3 junto ao ambiente do TRT2 no dia
03/07/2021 (sábado), com testes e acompanhamento conjunto Caixa/ TRT.

1.1 A versão 2.2.3 do SIF traz compatibilidades com relação ao PJe e engloba as novidades, melhorias e novas funcionalidades da
versão 2.2.2 do SIF, cujos destaques elencamos abaixo:

· Melhoria: Nova tela de Consulta de Saldo/Extrato, com
apresentação mais simples e intuitiva;

· Correção: Apresentação da data bancária corrigida na tela
detalhe do Alvará, representando a data do envio para a CAIXA;

Novas Funcionalidades:
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Prestação de contas de depósito – Permite ao usuário solicitar a
prestação de contas dos depósitos,  inclusive os anteriores ao SIF,
conferindo maior autonomia aos Juízes e Servidores da Justiça,
viabilizando inclusive a emissão de alvarás para essas contas;
Comprovante do depósito realizado – passa a disponibilizar
automaticamente na timeline do processo no PJe;
Comprovante de alvará emitido – passa a disponibilizar
automaticamente na timeline do processo no PJe;
Recuperar documentos de alvará-  permite gerar em PDF de um
alvará emitido, por meio da ação “Visualizar Alvará”;

1.2      Considerando que as entregas da nova versão trarão maior
autonomia e  comodidade aos usuários , especialmente a nova
funcionalidade que gera comprovantes para depósito realizado e
alvará emitido,  o que impactará positivamente,  reduzindo o
tempo de atendimento das agências e das Varas, solicitamos
ampla divulgação as Varas de abrangência deste Tribunal.

Atenciosamente,

Veruschka Seyssel
Gerente Geral
Agência Forum Ruy Barbosa

Gilson Souza dos Anjos
Superintendente de Varejo - Judiciário
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