
DIVISÃO DE TAREFAS.

Gestor: 
Minuta de Despachos e Decisões na Secretaria.
Análise prévia e criteriosa das cartas precatórias, alvarás de levantamento, Requisições 
de Pequeno Valor, Precatórios e ofícios para posterior apreciação do Juiz.
Consulta aos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, CADASTRO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, CADASTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS e 
outros.
Conferência de boletins estatísticos.
Conferência do e-CVD.

Supervisora da SEXEC: 
Análise das petições juntadas e próximo andamento.
Atenção especial às ações coletivas (ACP, MSC. AIA etc).
Controle das Cartas Precatórias (pendentes).
Controle das audiências, inclusive por videoconferência.

   
Supervisor da SEPIP: 
Atendimento ao balcão.
Certidão de intimação para Agravo de Instrumento.
Controle semanal  dos processos em carga, cobrando os atrasados.  
Recebimento, andamento e devolução das Cartas Precatórias.
Andamento nos processos recebidos da SECAJ e da SECLA.
Análise das ações (físicas e EJUR) novas (despacho inicial).
Recebimento dos agravos de Instrumento e respectivas baixas, separando os urgentes e 
repasse para o servidor responsável.
Juntada dos Agravos de Instrumento vindos do TRF (físicos) e baixa nos digitalizados.
Abertura diária do FAX e Malote Digital (com exceção dos casos em que o remetente ligar 
pedindo a confirmação do recebimento, hipótese em que ficará responsável pela abertura 
e impressão do documento o servidor que atendeu a ligação).



Supervisora da SEPOD:
Recebimento e controle das petições (separando urgentes).
Certificação de prazo (despachos, decisões e atos ordinatórios) e próximo andamento.
Certificação de prazo (sentença - EJUR) e próximo andamento.
Processos recebidos do TRF– andamento.
Atenção especial às ações coletivas (ACP, MSC, AIA, etc).
Controle de prazo dos processos suspensos.
Controle dos prazos urgentes.
Recebimento dos AR's, mandados e Ofícios e repasse para juntada (separando os 
urgentes).

Assistente Técnico V: 
Publicação e certificação da publicação.
Envio de processos ao TRF, arquivo etc. 
Arquivos de documentos em geral.
Solicitação de material.
E-CVD – atas.
Controle mensal das compensações (já autorizadas pelo Juiz ou diretoria do Foro).
Descarte anual (PCTT).
Recebimento dos mandados vindos da CEMAN.
Certificação de prazo (sentença – processo físico) e próximo andamento.

  
Assistente Técnico II: 
Controle dos leilões e perícias.
Juntada de mandados.
Certificação de prazo (despachos, decisões e atos ordinatórios) e próximo andamento.
Certificação de prazo (sentença - EJUR) e próximo andamento.
Atenção especial às ações coletivas (ACP, MSC, AIA, etc).
 

Assistente Técnico II: 
Análise das petições (físicas e E-JUR), juntada e próximo andamento



Encaminhamento para a próxima fase nos processos recebidos com decisão e sentença 
do Gabinete.
Atenção especial às ações coletivas (ACP, MSC, AIA, etc)
Análise das petições urgentes e prioritárias ( + de 60 anos, portadores de doença grave, 
apelações e contrarrazões, pedidos de extinção, etc) e próximo andamento.    

Assistente Técnico II: 
Expedição.
Remessa de todas as expedições.


