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COMUNICADO CG Nº 2771/2017 
 

A Corregedoria Geral da Justiça comunica aos MM. Juízes de Direito Corregedores Permanentes de unidades 

extrajudiciais, que se encontra disponível para consulta relatórios contendo informações sobre receitas, despesas, 

recolhimentos e repasses, bem como sobre o quadro funcional das referidas serventias, cujo acesso deverá ser 

efetuado, exclusivamente, com login e senha próprios por meio da intranet, menu , na aba 

 no item  . A Corregedoria Geral ressalta, ainda, que os 

dados ali contidos são resultado de lançamentos efetuados pelos responsáveis pelas unidades. Segue, na sequência, 

roteiro para acesso às telas disponibilizadas. 
 

Acessando o Módulo do Portal do Extrajudicial - Pex - Corregedoria Geral  
 

 
 

Opções disponibilizadas pelo Pex 
 

Unidades Extrajudiciais Funcionários  
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Unidades Extrajudiciais  

 

 
 

 

 
Funcionários  

 

 
 

 
Obs. Os relatórios inadimplentes, Balanço Anual, Atos Praticados por Período e o Detalhado são disponibilizados 

em PDF e Excel, os demais apenas em PDF. 

 

Relatório de inadimplentes: lista as unidades que não efetuaram as 

declarações semanais e guias geradas sem retorno bancário (refere-

se exclusivamente aos repasses devidos ao TJ). 

 
Relatório de Balanço Anual: apresenta de forma trimestral os atos 

praticados pelas unidades extrajudiciais, separados por natureza, 

importados automaticamente das declarações semanais 

cadastradas. Valores relativos às Despesas Trabalhistas, Outras 

Despesas (Capítulo XIII, Item 57, das NSCGJ), Outras Receitas 

(unidades que recebem valores do SINOREG a título de 

ressarcimento ou suplementação de renda mínima) e os 

Recolhimentos de custas e Contribuições. 

 
Relatório de atos Praticados por Período: extrato contendo a 

quantidade de atos, valores e guias geradas. 

Relatório Detalhado: lista todos os funcionários cadastrados, 

(estatutários, celetistas, ativos e inativos). 

 

Relatório de Frequência de Responsáveis: lista faltas, licenças, 

afastamentos, férias, penalidades e reabilitações dos responsáveis 
pelas unidades. 
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Relatórios Financeiros 
 

 
Relatório de Inadimplentes: 
 
Unidades que não efetuaram as declarações semanais ou guias geradas ainda sem retorno bancário (refere-se 

exclusivamente aos repasses devidos ao TJ). 

Para extração dos relatórios, basta preencher os campos disponibilizados pelo Pex, escolher a opção de arquivo e clicar 

em visualizar: 

 

 
 

 
O Sistema apresentará o relatório abaixo no formato escolhido (PDF ou Excel): 
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Relatório de Balanço Anual: 

Atos praticados pelas unidades extrajudiciais, separados por natureza. 

 
Valores relativos às Despesas Trabalhistas, Outras Despesas (Capítulo XIII, Item 57, das NSCGJ), Outras Receitas 

(unidades que recebem valores do SINOREG a título de ressarcimento de atos gratuitos ou suplementação de renda 
mínima) e os Recolhimentos de custas e Contribuições. 
 

Para extração de relatórios completos, basta preencher os campos disponibilizados pelo Pex, escolher o tipo de 

arquivo, e clicar em visualizar: 

 

Obs. O período mínimo de apresentação do presente relatório é um trimestre e o período máximo, um ano. 
 

 

 

 
 

 

 

O Sistema apresentará o relatório abaixo no formato escolhido (PDF ou Excel): 
 



Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: terça-feira, 9 de janeiro de 2018 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo, Ano XI - Edição 2493 142

 



Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: terça-feira, 9 de janeiro de 2018 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo, Ano XI - Edição 2493 143

Relatório de Atos Praticados por Período: 
 
Extrato contendo a quantidade de atos, valores e guias geradas (refere-se exclusivamente aos repasses devidos ao TJ). 

 

Para extração dos relatórios, basta preencher os campos disponibilizados pelo Pex, escolher a opção de arquivo e clicar 

em visualizar: 

 
Obs. o presente relatório também está disponível para consulta pelas unidades extrajudiciais. 

 

 
 

O Sistema apresentará o relatório abaixo no formato escolhido (PDF ou Excel): 
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Relatórios de Pessoal 
 

Relatório Detalhado:
Lista todos os funcionários cadastrados no Pex, (estatutários, celetistas, ativos e inativos). 

 

Para extração dos relatórios, além dos campos disponibilizados pelo Pex, a busca poderá ser ordenada por nome, data 

de contratação ou função. Após isso, o usuário deverá escolher a opção de arquivo e clicar em visualizar: 

 

 
 

O Sistema apresentará o relatório abaixo no formato escolhido (PDF ou Excel): 
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Relatório de Frequência de Responsáveis: 
Controle de faltas, licenças, afastamentos, férias, penalidades e reabilitações dos responsáveis pelas unidades 

extrajudiciais. 

 

Para extração dos relatórios, preencher os campos disponibilizados pelo Pex e clicar em visualizar: 

 

 
 

Neste caso, o sistema só disponibiliza o relatório no formato PDF. 
 

 




