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Objetivo 
 

Propiciar agendamento de atendimento presencial às partes interessadas dos processos físicos 

em cumprimento de fase recursal e daqueles autuados para tratar de ações de rescisão e de 

revisão de julgado em tramitação. 

 

Acessando o Sistema 
 

Para acessar o sistema de agendamentos, acesse a página de login do Portal de Sistemas do 

TCESP:  
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Após a autenticação, o sistema poderá ser acessado a partir do ícone abaixo:  

 

 

Ao se selecionar o ícone acima, o solicitante terá acesso à tela onde poderá solicitar novo 

agendamento, ou consultar o resultado dos seus pedidos de agendamento realizados 

anteriormente: 
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Solicitando agendamento  
 

O agendamento pode ser solicitado por meio da opção Novo agendamento existente na 

página inicial e no menu lateral:  

 

Ao selecionar a opção, o solicitante será direcionado à página de consulta de processos. Nela, 

deverá informar o número do processo de interesse e clicar no botão Pesquisar:  

 

 

Encontrado o processo, o solicitante deverá selecionar, dentre os horários disponíveis, aquele 



5 
 

no qual deseja receber atendimento. Ele poderá, ainda, fornecer as informações que 

considerar pertinentes na caixa Observações do solicitante, e deverá clicar no botão Enviar 

solicitação de agendamento. 

 

Após o pedido de agendamento o solicitante deverá aguardar a sua confirmação por parte do 

respectivo cartório.  

Consultando a situação da solicitação de agendamento 
 

Para acompanhar a situação do agendamento, o solicitante dispõe da funcionalidade Consultar 

Agendamentos, disponível no menu lateral:  
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Ao clicar nessa opção, o solicitante terá acesso a todas as solicitações de agendamento por ele 

realizadas, podendo detalhá-las na lupa existente na coluna ações. É possível, ainda, utilizar a 

caixa de pesquisa para refinar a consulta: 

 

 

Destaque-se ainda que a consulta informa a situação da solicitação, que pode ser uma das 

seguintes: 

 Aguardando Confirmação: a solicitação ainda não foi analisada pelo respectivo 

cartório; 

 Deferido: o respectivo cartório deferiu o pedido de agendamento, devendo este 

ocorrer no dia e horário solicitados; 

 Indeferido: o respectivo cartório indeferiu o pedido de agendamento de atendimento 

no dia e horário solicitados; 

 Cancelado pelo solicitante: o pedido de agendamento foi cancelado pelo próprio 

usuário solicitante; 

 Cancelado pelo Cartório: o respectivo cartório cancelou o agendamento previamente 

deferido; 

 Não comparecimento: o respectivo cartório registrou que o solicitante não 

compareceu no dia e horário do atendimento; 

 Concluído: o atendimento foi realizado com sucesso. 

É importante ressaltar que as principais mudanças de situação da solicitação geram notificação 

ao solicitante por meio do e-mail informado no seu cadastro. 
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Cancelando o agendamento 
 

Os pedidos com situação Aguardando Confirmação ou Deferido poderão ser cancelados pelo 

próprio solicitante, caso este entenda que não poderá comparecer ao local do atendimento na 

date e horário escolhidos. Para isso, basta acessar a funcionalidade Consultar agendamentos 

no menu lateral e clicar na lupa ao da respectiva solicitação. 

Na tela semelhante à exibida abaixo, clique no botão “Cancelar solicitação” 

 

 

Na tela subsequente, basta escrever na caixa de texto Observações do cancelamento as 

informações pertinentes ao cancelamento, clicar no botão Cancelar agendamento e confirmar 

o cancelamento na mensagem exibida. 

 

Central de Atendimento 
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No caso de Dúvidas, por favor entre em contato com a nossa central de atendimento, abrindo 

um chamado (opção Abrir protocolo) no endereço https://www4.tce.sp.gov.br/chamados/. 

 

 

 

https://www4.tce.sp.gov.br/chamados/

