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O que é? 
É um sistema desenvolvido e mantido pela empresa Serasa Experian, cedido 

ao TJAL por meio de adesão ao Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 do CNJ, 

lançado com o objetivo de reduzir o tempo de tramitação e de cumprimento das 

ordens judiciais emitidas pelos magistrados, principalmente em processos envolvendo 

cobranças de dívidas e relações de consumo. A ideia é auxiliar a conclusão de 

processos em fase de execução, ou seja, já sentenciados e com trânsito em julgado, 

mas cuja dívida ainda não foi paga pelo devedor. 

O sistema torna mais ágil a tramitação de ofícios, que passa a ser feita 

eletronicamente, e reduz riscos decorrentes de eventuais descumprimentos de ordens 

judiciais, bem como fraudes, graças à utilização da certificação digital. O sistema 

também reduz custos com papel, Correios e pessoal, pois o envio de ordens judiciais e 

o acesso às respostas do Serasa passam a ser feitos por meio da internet. 

Como é feita a liberação do acesso? 
O primeiro passo para liberação do acesso à aplicação é o cadastramento inicial 

de usuários e unidades de origem. Este pré-cadastro é realizado pela Serasa Experian, 

após o envio de relação completa de magistrados, dirigentes, varas, e-mail da vara e 

unidades de origem, além de algumas informações complementares, pelo órgão 

conveniado.  

O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas já providenciou todas as informações 

necessárias para o cumprimento desta etapa. Portanto, o sistema está disponível para 

ser operado pelas unidades judiciais espalhadas pelo Estado. 

1º acesso ao sistema 
O primeiro acesso ao sistema deve ser necessariamente feito pelo Chefe de 

Secretaria de cada vara, chamado de Dirigente pela ferramenta.  Isto porque, após o 

pré-cadastro de informações realizado por meio da carga de dados, foi realizada 

associação automática do Dirigente à vara de atuação, permitindo o acesso à aplicação 

na vara correta. Por sua vez, para que o Magistrado possa acessar a aplicação, tendo 

em vista que poderá atuar em mais de uma vara, o Dirigente deverá realizar associação 

do Magistrado a vara em questão.  

É possível que o Dirigente, no 1º acesso, identifique associação com alguma vara 

diversa à lotação que realmente possui. Nesses casos, antes de prosseguir com o 

manuseio da ferramenta, é recomendável que se providencie a correção. 
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Segue, portanto, os passos necessários para iniciar o uso da ferramenta com 

sucesso: 

1. O Dirigente deve dispor de certificado digital. 
2. Insira o certificado no computador e certifique-se de que o dispositivo está 

plenamente funcional na estação de trabalho. 
3. Abra o navegador e acesse 

https://sitenet05cert.serasa.com.br/SerasaJudicial/. Tente em mais de um 
navegador se houver necessidade.  

4. Insira a senha do certificado digital, e logo em seguida confirme as 
informações da credencial. 

5. Ao abrir o sistema, siga os passos a seguir para confirmar se o usuário logado 
está com a vinculação de foro e vara correta: 
o Clicar no item “Magistrados”: 

 
o Conferir os itens elencados nos menus de Foro e Vara 

 
 

6. Havendo alguma divergência com relação às varas/juizados listadas, entre em 
contato com a Central de Atendimento do Serasajud para requerer mudança 
de vara ou inclusão em outra (leia a seção de perguntas frequentes abaixo), 
caso esteja designado em mais de uma.  

7. Por fim, Leia o manual do usuário do Serasajud, desenvolvido pela Serasa 
Experience, para aprofundar o conhecimento sobre o uso da ferramenta.  

Perguntas frequentes 
É necessário me cadastrar? 

Não, isso já foi feito. Foi enviada uma lista de chefes de secretaria e magistrados 

para a empresa provedora do serviço, a Serasa. Esta, por sua vez, alimentou um banco 

de dados com os dados fornecidos.  

https://sitenet05cert.serasa.com.br/SerasaJudicial/
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Qual a senha que foi cadastrada para mim? 
Não foi realizado um cadastro prévio de senha. A autenticação é realizada pelo 

próprio certificado digital. 

Ao tentar acessar o sistema, surge a mensagem “Usuário sem 
permissão para esta aplicação”, como devo proceder? 

Isto significa que, para alguns casos isolados, ainda não foi realizado o cadastro 

no sistema. Desta forma, se o interessado for chefe de secretaria (dirigente), deve 

entrar em contato com a Central de Serviços da DIATI, tendo em mãos a cópia da 

publicação de designação, bem como nome, CPF, matrícula, foro, vara e e-mail da 

vara. 

Ao tentar acessar o sistema, surge a mensagem “Usuário sem 
permissão para esta aplicação. Nenhuma Vara atribuída. Entre em 
contato com o Administrador do Sistema.”, como devo proceder? 

Esta mensagem é destinada ao magistrado que está cadastrado no sistema, 

porém não foi vinculado a nenhuma vara. Neste caso, deve-se entrar em contato com 

o dirigente da unidade judicial na qual atua para que este faça a devida vinculação. 

Uso normalmente o sistema, mas se não estiver vinculado à vara 
correta, o que devo fazer? 

Para este caso, existem 2 situações: 

 Para dirigente:  
Enviar um e-mail para Serasa (serasajud@br.experian.com) junto com cópia da 
publicação de alteração de vara, bem como nome, CPF, matrícula, foro, vara e 
e-mail da vara.  

 Para magistrado:  
O dirigente é o responsável por realizar a associação do magistrado à vara a 
qual pertence. Logo, o autor de vinculações de magistrados às varas são os 
dirigentes. 

Problemas comuns 
O Sistema apresenta o erro “Server Error. 403 - Forbidden: Access 
is denied” 

Este erro decorre de problema na leitura do certificado digital pelo sistema. Ao 

não verificar as credenciais, o Serasajud anula qualquer possibilidade de acesso. 

Portanto, este problema não tem relação com o SERASAJUD, e sim com a interação do 

token com o navegador. Existem 3 cenários possíveis: 

mailto:serasajud@br.experian.com
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Cenário 1 – o token (certificado digital) não foi inserido no computador 
Insira o token antes de acessar o sistema SERASAJUD. Após inserção, acesse o 

sistema. 

Cenário 2 – O driver do dispositivo (certificado digital) não está instalado 
Certifique-se de que outros sistemas, como o SAJ, estão interagindo com o seu 

certificado. Caso contrário, o driver do dispositivo (arquivo de sistema que permite a 

“conversação” do computador com o token) provavelmente não está instalado. Tente 

realizar o download e instalar o driver compatível com seu token.  

Cenário 3 – O navegador não está reconhecendo o certificado digital 
(solução para o Mozilla Firefox e certificados GD Starsign) 

Se os cenários anteriores não apresentarem problema, provavelmente o 

navegador não está com o plugin de segurança para acessar o dispositivo. Siga os 

passos seguintes: 

1. Em menu iniciar, procure pelo programa “administração de token” 
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2. Caso não encontre o utilitário de administração do token, instale o 
software disponível em https://www.certisign.com.br/atendimento-
suporte/downloads/tokens/windows na coluna ”Download SafeSign”. 

3. Confirme se o token está com o status de “operacional” 

 
4. Depois, vá em “Integração > Instalar o SafeSign no Firefox” 

 

5. Tente novamente acessar o sistema. 
6. Se ainda assim persistir o problema, vá ao menu do Mozilla e clique em 

“opções”. 

https://www.certisign.com.br/atendimento-suporte/downloads/tokens/windows
https://www.certisign.com.br/atendimento-suporte/downloads/tokens/windows
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7. Em seguida, clique em “Avançado” e logo em seguida em “Dispositivos 
de segurança”; 
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8. Na tela “Gerenciador de dispositivos”, clique em “Carregar”, depois em 
“procurar”. 
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9. Selecione o arquivo “aetpkss1.dll” localizado em 
“c:\windows\system32”. Depois clique em “Abrir”. 
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10. Na tela anterior, “Carregar dispositivo”, clique em “OK”; 
11. Na tela “Gerenciador de dispositivos” clique em “OK” novamente; 
12. Tente um novo acesso ao sistema. 

O Sistema apresenta o erro “Server Error. 404 - File or directory 
not found” 

O usuário tentou acessar o sistema, mas provavelmente digitou o endereço de 

acesso errado. O endereço correto é 

https://sitenet05cert.serasa.com.br/SerasaJudicial. 

Onde obtenho mais informações? 
 Pelo manual do sistema, disponível no Intrajus 

Necessário para mais esclarecimentos sobre as funcionalidades do sistema. 

 Pelo serviço de atendimento ao usuário do Serasa Experian 
Disponível de segunda a sexta das 07h às 19h, por e-mail 

serasajud@br.experian.com ou pelo telefone (11) 2608-5510.   

ATENÇÃO: havendo qualquer dúvida a respeito de alguma funcionalidade 

inerente ao sistema (ex.: cadastro de ofício, cadastro de servidor 

designado, etc.), recomendamos que este seja o canal de comunicação 

padrão do usuário Serasajud, haja vista o restrito acesso à ferramenta, 

https://sitenet05cert.serasa.com.br/SerasaJudicial
mailto:serasajud@br.experian.com
callto:(11)%202608-5510
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impossibilitando que os analistas do Departamento de Tecnologia da 

Informação (DIATI) possam oferecer alguma ajuda a contento. 

 Pela Central de Serviços da Diretoria Adjunta de Tecnologia 
da Informação - DIATI 

Pelos números 4009-3409, 4009-3413 ou 4009-3220, para pedidos de 

cadastramento ou exclusão de usuários. 


