
MANUAL DO USUÁRIO (PASSO A PASSO)



CADASTRANDO UM USUÁRIO (PASSO A PASSO)

Clique em “Entrar” e em seguida  
clique em “Cadastre-se”



Informe o nome completo do 
Usuário, CPF, celular e e-mail



Selecione um perfil para esse Usuário. Veja na 
tela a seguir a principal diferença entre eles. 



• Advogado: Com esse Perfil o Usuário pode cadastrar uma ou mais Habilitações de um ou mais 

Usuários.

• Defensor Público: Com esse Perfil o Usuário pode cadastrar uma ou mais Habilitações de um 

ou mais Usuários.

• Inventariante: Com esse Perfil o Usuário pode cadastrar uma ou mais habilitações relativas ao 

Poupador de quem ele é o Inventariante

• Poupador: Com esse Perfil o Usuário pode cadastrar uma ou mais habilitações relativas a uma 

ou mais Contas Popança de sua propriedade.

• Sucessor: Com esse Perfil o Usuário pode cadastrar uma ou mais habilitações relativas a uma 

ou mais Contas Poupança de quem ele é o Sucessor.



Crie e confirme uma senha de 
acesso seguindo o Padrão 

descrito

Marque o campo 
“Não sou Robô”

Clique na tecla 
“Enviar”



Acesse sua caixa de e-mail para 
confirmar o cadastro

Nota: Verifique sua caixa de 
spam se o e-mail não chegar



Clique aqui para 
confirmar



Pronto! Agora você já pode 
cadastrar sua habilitação no Portal 

de Acordos 



CADASTRANDO UMA HABILITAÇÃO (PASSO A PASSO)

Para cadastrar uma habilitação, 
clique em uma das duas teclas para 

acessar a área de login





Clique em “Faça a sua 
Habilitação”



Clique na tecla “Li e Concordo” 
para continuar



A primeira pergunta que o Usuário terá que responder é se o Titular da Conta 
Poupança a ser cadastrada é falecido.  Com base na resposta, o Sistema  montará 

as páginas seguintes. Veja as principais diferenças na tela a seguir.



1 – O Titular da Conta Poupança é Falecido? Não 

O Usuário terá que fornecer os dados do Poupador

2 – O Titular da Conta Poupança é Falecido? Sim / Tem Inventário? Sim / Tem Inventariante? Sim

O Usuário terá que fornecer os dados do Poupador falecido, Inventariante e fornecer a cópia do 

Inventário.

3 - O Titular da Conta Poupança é Falecido? Sim / Tem Inventário? Sim / Tem Inventariante? Não

O Usuário terá que fornecer os dados do Poupador falecido, do Sucessor principal e dos demais 

Sucessores se houver. 

4 - O Titular da Conta Poupança é Falecido? Sim / Tem Inventário? Não

O Usuário terá que fornecer os dados do Poupador falecido, do Sucessor principal e dos demais 

Sucessores se houver. 



Vamos trabalhar com a primeira opção “Titular 
da Conta Poupança Não é falecido”

Nota: Todos os campos  com 
asterisco são de preenchimento 

obrigatório. 



Para excluir um 
documento, clique na 

lixeira

Preencha  todos os campos solicitados 
nessa página e vincule os documentos 

correspondentes. 

Nota: Os arquivos a serem vinculados devem estar no formato PDF. O tamanho 
limite para os documentos de identidade, CPF, OAB, etc é de 5MB. Para os demais 

arquivos o tamanho limite é de 25MB.

Para vincular um documento, 
clique na seta

Para visualizar um 
documento, clique na 

seta



Clique na tecla 
Continuar para avançar.

Dúvidas? Clique aqui 
para chamar a 

Atendente Virtual



Ela está preparada para 
responder as suas 

dúvidas.



Informe os dados do Processo. Lembre-se: 
Todos os campos com asterisco são de 

preenchimento obrigatório



Informe os dados do Advogado que 
acompanha esse Processo e clique na 

tecla Continuar para avançar

Nota: Se o Processo corre num JEC ou JEF 
sem Advogado esses campos estarão 

inabilitados para preenchimento

Clique na tecla 
Continuar para avançar



Informe os dados  das Contas 
reclamadas no Processo

Para fazer uma simulação do 
valor a receber, clique na 

calculadora

Clique na tecla 
Incluir para gravar



Inclua nessa habilitação todas as contas poupança 
reclamadas nesse mesmo Processo desde que o Banco 

Origem seja o mesmo. Ao final, clique na tecla Continuar 
para avançar

Nota: Se o Banco origem não 
for o mesmo, cadastre outra 

habilitação



Informe os Dados Bancários do Poupador e 
do Advogado para recebimento dos valores 

referentes ao Acordo e clique na tecla 
Continuar que se encontra no final dessa 

página para avançar



Informe as custas processuais 
iniciais se houver e clique na 
tecla Continuar para avançar



Na tela Resumo você confere os dados 
informados. Se estiver tudo ok, clique na 
tecla Continuar que se encontra no final 

dessa página para avançar



Leia o Termo de 
Acordo gerado. 

Se desejar, clique aqui 
para baixar uma cópia

Para finalizar, 
clique aqui



Clique nessa tecla para 
finalizar.



Um e-mail é disparado para o Advogado cadastrado pelo Poupador informando que existe uma habilitação pendente da 
sua assinatura. O Advogado deverá se logar no Sistema, localizar a habilitação com os dados recebidos no e-mail  e assinar 

a mesma digitalmente. Após esse passo, o Status do Processo será atualizado para Análise da Instituição.



Podem ser utilizados para assinatura do Termo de Acordo: 

• Assinador adobe. Instruções de uso disponíveis no Link da OAB
http://www.oab-ba.org.br/fileadmin/user_upload/tesouraria/COMO_ASSINAR_ARQUIVO_PDF_COM_CERTIFICADO_DIGITAL.pdf

• Assinador Livre TJ RJ – Instruções disponíveis no Link da OAB 
http://fiquedigital.oabrj.org.br/upload/files/Cartilha_Assinando_com_Assinador_Livre.pdf

• Download dos programas: 
ADOBE Reader - https://get.adobe.com/br/reader/
Assinador Livre TJRJ - https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/processo-eletronico/apresentacao/assinador-livre

http://www.oab-ba.org.br/fileadmin/user_upload/tesouraria/COMO_ASSINAR_ARQUIVO_PDF_COM_CERTIFICADO_DIGITAL.pdf
http://www.oab-ba.org.br/fileadmin/user_upload/tesouraria/COMO_ASSINAR_ARQUIVO_PDF_COM_CERTIFICADO_DIGITAL.pdf
http://fiquedigital.oabrj.org.br/upload/files/Cartilha_Assinando_com_Assinador_Livre.pdf
https://get.adobe.com/br/reader/
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/processo-eletronico/apresentacao/assinador-livre


O Poupador e o Advogado podem  a qualquer tempo, acessar o Portal 
de Acordos para acompanhar o Status das Habilitações cadastradas


