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Mensagem do Vice-Presidente
Os gestores da atual administração (2011-2013), sem olvidarem das dificuldades
orçamentário-financeira, estrutural, física e humana do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, desafiadoramente elegeram como meta prioritária garantir ao público externo
– jurisdicionado - o sonho d´uma prestação jurisdicional célere, transparente e efetiva e ao
interno – servidores e magistrados – condições que os satisfaçam pessoal e profissionalmente.
A administração não fechou os olhos à modernidade, por não ter como fugir da
globalização, e, como consequência, desenvolveu ações na elaboração do “planejamento
estratégico” com programas para todas as áreas do Poder Judiciário, o qual, pelo conteúdo
inovador, futurista e concretude foi aprovado pelo Egrégio Tribunal Pleno.
Especificamente quanto à Vice-Presidência, a par do “princípio da eficiência”
incorporado pela Constituição Federal (EC 19/1988 art. 37), esta Unidade Judiciária vem
passando por quebra de paradigmas há tanto tempo consolidados, por momento de crucial
evolução. Quando da sua gênese, seu objetivo principal, a razão de existir era a de auxiliar a
Presidência e, regimentalmente, substituir o Presidente na sua ausência.
Na busca de alcançar “excelência” na prestação jurisdicional e administrativa,
foram ampliadas suas funções v. g. conferindo-lhe competência para processar e fazer juízo de
admissibilidade dos recursos excepcionais e matérias correlatas.
E, por assegurar a Constituição Federal ao cidadão amplo e pleno “acesso à justiça”,
houve um aumento abrupto de demandas judiciais, consequentemente, de “recursos
excepcionais”, a ponto dos Tribunais Superiores fomentarem a edição de medidas legais
de controle à preservação da eficácia e efetividade da função judicial. Assim, tais Tribunais
apresentaram modificação procedimental com proposta legislativa que resultou nos institutos da
“repercussão geral” –Supremo Tribunal Federal - e “recursos repetitivos” –Superior
Tribunal de Justiça - tendo os demais Tribunais, necessariamente, que se adequarem à nova
sistemática.
A Vice-Presidência, responsável direta por esta área e consciente da magnitude dos
novéis institutos jurídico procedimentais, para celeridade e praticidade recursal, elaborou
“Plano de Gestão Estratégica” da Vice-Presidência, com destaque às novas regras dos
recursos excepcionais. Ademais, dando vazão ao cumprimento de metas do CNJ, com irrestrito
apoio dos técnicos da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça, criou
e implantou programas para decisão e estrutura mais horizontalizadas, com trabalho em rede,
tornando mais rápida e eficiente a sua função.
Apresento a 1ª. Etapa do Manual de Gestão da Vice-Presidência, como registro
da evolução do Poder Judiciário, e externo meus agradecimentos a minha admirada equipe
e aos que contribuíram direta e indiretamente na realização dessa tarefa, pela dedicação e
comprometimento com a causa e fino trato para comigo e espírito de nobreza.
Por fim, agradeço a DEUS por me ter proporcionado a oportunidade de exercer tão
gratificante missão.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Gestão (2011/2013)
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1. INTRODUÇÃO
A criação do Manual de Procedimentos da Vice-Presidência é uma conquista que reflete o momento
institucional que este órgão está vivenciando.
Se outrora a competência da Vice-Presidência, além daquela atinente ao Conselho da Magistratura,
limitava-se ao exercício do juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinários e Especiais endereçados
ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, a realidade hoje é bastante
diversa.
Importante lembrar que, historicamente, a estrutura funcional da Vice-Presidência foi implementada
com a edição da Lei n. 4.967, de 06 de janeiro de 1986, posteriormente revogada pela Lei n. 6.614, de 22 de
dezembro de 1994.
Seu quadro atual está previsto no Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos
Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (SDCR – Lei n. 8.814, de 15 de janeiro de 2008),
cuja composição engloba a Assessoria Técnico-Jurídica, a Coordenadoria de Gabinete e a Assessoria da VicePresidência, que totalizam 07 (sete) cargos.
Mencionada estrutura é indispensável para o auxílio do Vice-Presidente no exercício das atribuições
dispostas no art. 41 do Regimento Interno deste Tribunal, que assim dispõe:
“Art. 41 - Ao Vice-Presidente, que não integrará as Câmaras, além de substituir o Presidente nas
faltas e impedimentos e suceder-lhe no caso de vaga, compete:
I - Despachar os recursos interpostos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal
de Justiça, decidindo sobre sua admissibilidade e respectivos incidentes e ainda:
a) selecionar, para fins do artigo 543-B, §1º, do CPC, os recursos extraordinários fundados em
idêntica controvérsia e determinar o sobrestamento dos demais, os quais aguardarão, nas
Secretarias respectivas, o julgamento dos paradigmas pelo Supremo Tribunal Federal.
b) determinar, nas hipóteses da alínea anterior, a remessa dos feitos sobrestados ao Relator, quando
julgado o mérito dos recursos paradigmas, para as providências de que trata o artigo 543-B, §3º,
do CPC.
II - Relatar exceção, não reconhecida, oposta ao Presidente do Tribunal.
III - Apreciar os atos administrativos referentes ao Presidente.
IV - Colaborar com o Presidente na representação e na administração do Tribunal e, ainda, com a
presença do Corregedor-Geral no estudo da proposta orçamentária do Poder Judiciário.
V - Participar como Vogal nos julgamentos de que trata o inciso XXV do art. 43.
VI - Constituir, com o Presidente do Tribunal e o Corregedor-Geral, o Conselho da Magistratura.
VII - Exercer funções que lhe forem delegadas pelo Presidente do Tribunal.
VIII - Não se ausentar, salvo motivo relevante, quando dos afastamentos do Presidente do Tribunal.
IX - Revogado.
X - Decretar a suspensão do processo e processar e julgar a habilitação incidente, no curso do prazo
para a interposição de recurso para os Tribunais Superiores, ou durante o processamento destes.
XI - Despachar:
a) petição referente a autos originários, no curso do prazo para interposição de recursos para os
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Tribunais Superiores ou durante o processamento e na pendência desses.
b) petição referente a autos originários findos, estando o Relator afastado de suas funções por mais
de 30 (trinta dias) ou após sua aposentadoria;
c) (Revogado)
d) os pedidos de desistência dos recursos e ações, quando, no período de recesso forense, o Relator
ou seu Revisor não estiver de plantão.
XII - Prestar informações solicitadas pelos Tribunais Superiores, em matéria jurisdicional, se o
pedido se referir a processo que esteja tramitando no Tribunal, podendo ouvir a respeito o Relator,
caso em que essa informação acompanhará a do Vice-Presidente.
XIII - Indicar, à designação do Presidente, um Juiz de Direito de Entrância Especial para funcionar
na Vice-Presidência.”
A norma regimental foi alterada na gestão do então Vice-Presidente, Des. Rubens de Oliveira Santos
Filho, em decorrência da edição da Lei n. 11.418/2006, que incluiu no CPC o artigo 543-B e §§, que tratam da
repercussão geral no Recurso Extraordinário.
Além das adaptações necessárias ao instituto da repercussão geral, o mesmo procedimento está sendo
realizado mediante Emenda Regimental a fim de atender aos comandos do art. 543-C do Código de Processo
Civil, que trata dos Recursos Especiais repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Por esse motivo, a Vice-Presidência passa por um momento tão especial!
A nova sistemática requer um trabalho de GESTÃO CONJUNTA do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais de origem, na medida em que inegavelmente estes “passaram a ser Cortes Constitucionais Estaduais”,
com a possibilidade de o controle difuso de constitucionalidade finalizar nesta esfera jurisdicional.
Do mesmo modo, o Tribunal a quo, segundo as atuais regras processuais, tem o condão de ser a “última
instância” infraconstitucional, pois possui competência para obstaculizar a admissão do Recurso Especial e,
ainda, proceder ao juízo de conformidade do aresto impugnado, ao verificar se este está em consonância ou
dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Atente-se que, caso o julgado esteja em desconformidade com os parâmetros das Cortes Extraordinárias,
o processo será necessariamente remetido ao órgão julgador a fim de que – caso entenda – exerça o juízo de
retratação.
Tais circunstâncias refletem uma nova fase pela qual o Tribunal deve se adaptar, já que houve considerável
aumento qualitativo e quantitativo das atribuições referentes aos Recursos Excepcionais.

recursos interpostos em face de acórdãos em conformidade com a orientação do STF e STJ (art. 543-B, §3º, e
543-C, §7º, I, do Código de Processo Civil);
- converter e apreciar os Agravos interpostos em face das decisões proferidas na sistemática dos recursos
repetitivos em Agravo regimental/Agravo interno, consoante as deliberações no AI 760358 QO/SE (STF) e QO
no AI n. 1154599/SP (STJ);
- controlar os processos suspensos/sobrestados na Secretaria, para que, julgado o mérito do Especial ou
Extraordinário, seja denegado seguimento/julgado prejudicado o Recurso de decisão em conformidade com o
paradigma ou, caso em desconformidade, determinar o encaminhamento ao órgão julgador para o juízo de
retratação.
Não se olvide que, além dessas atribuições, compete à Vice-Presidência despachar os incidentes no
transcurso do prazo para a interposição dos Recursos Excepcionais e durante o seu processamento, dar
tramitação aos processos findos que retornaram do STF e STJ, além de julgar os processos de competência do
Conselho da Magistratura.
Esse panorama revela, também, o quão importante foi a criação do Departamento da Secretaria Auxiliar
da Vice-Presidência.
O intercâmbio do Gabinete com o Departamento é fundamental para sua eficaz operacionalização,
já que, diante de tantas peculiaridades, a secretaria deve estar amparado com as ferramentas necessárias
para o mister: espaço físico, sistema de controle dos processos sobrestados e servidores capacitados para as
especificidades do trâmite processual.
Relevante ressaltar que a criação da Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, as adaptações regimentais
e a elaboração deste Manual refletem verdadeira preocupação com a continuidade da prestação jurisdicional
adaptada à nova realidade, cuja efetividade é muito enfocada no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal
de Justiça.
Também é importante lembrar que o novo sistema está em fase de construção na esfera legal, que está
sendo executado conjunta e solidariamente por todas as Cortes Nacionais, com ativa participação do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso.
O Manual de Procedimentos, portanto, terá grande valia para as gestões futuras, representando um
instrumento que facilitará o prosseguimento do trabalho desenvolvido por esta gestão, agregado às ações das
administrações anteriores.
Este é o nosso principal objetivo com a consciência de que, embora o destinatário imediato deste produto
seja o Poder Judiciário, o grande favorecido, indubitavelmente, será o jurisdicionado.

Em conclusão, compete hoje à Vice-Presidência desta Corte:
- exercer o juízo de prelibação dos Recursos Especiais e Extraordinários, com análise regular dos
pressupostos de admissibilidade recursal e sua consequente admissão ou inadmissão;
- apreciar os instrumentos a eles inerentes, como medida cautelar e recursos interpostos das decisões,
notadamente o agravo previsto no art. 544 do CPC;
- selecionar recursos representativos da controvérsia, cujas matérias tenham potencial repercussão geral
(STF) ou sejam repetitivas (STJ);
- determinar o sobrestamento/suspensão dos recursos com representativos da controvérsia encaminhados
por esta Corte, bem como aqueles relacionados a Recursos já afetados na instância extraordinária;
- aplicar a sistemática dos repetitivos, com a negativa de seguimento ou prejudicialidade dos NOVOS
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2. contextualização

2. CONTEXTUALIZAÇÃO
A independência do Poder Judiciário foi estabelecida na Constituição Federal de 1988; todavia, somente
depois de mais de 20 anos ela começa a se concretizar, demonstrando o amadurecimento da Instituição e do
povo brasileiro.
Ainda há muito o que avançar no Judiciário Brasileiro e a crise do Estado impulsionada pelo esgotamento
e sobrecarga da máquina pública, bem como pela falta de capacidade para a manutenção da qualidade de
atendimento ao cidadão, entre outros fatores, fizeram com que governos começassem a buscar alternativas de
gestão e de modelagem de políticas públicas. Uma das alternativas foi a incorporação de soluções advindas do
setor privado.
A aplicação de conceitos e modelos de estratégia empresarial na administração pública foi alcançada
paralelamente a um abrupto aumento na velocidade das mudanças econômicas, sociais e políticas do ambiente
em que estavam inseridas. Em face dessas mudanças estruturais, também se alteraram os meios e as condições,
tanto para obtenção de resultados mais satisfatórios quanto para o afastamento de resultados indesejáveis.
Assim, veio à tona a necessidade de melhores alternativas a fim de direcionar as ações de instituições públicas,
de modo racional.
Foi assim que o conceito de estratégia no setor privado, que tanto auxiliou grandes corporações a
alcançar vantagens estratégicas e posições em seus mercados, passa a ser incorporado por alguns Estados, em
suas administrações.
Quando se observa tal conceito no setor público, constata-se que este está mais fortemente vinculado à
definição de prioridades e à diminuição de ameaças às quais o Estado possa estar exposto.
O Estado, necessariamente, deve pautar-se tanto por resultados de eficiência em produtos quanto de
efetividade para a população. Possui funções únicas, tais como, simultaneamente, ser formulador e executor de
políticas passíveis de uso do monopólio pela “força”, inerente a sua essência.
Com o redimensionamento das estruturas sociais, estimulado, inclusive, pelos mercados sem fronteiras
da globalização, há expressivo aumento da procura por serviços judiciais, e estes, sendo tratados pelas estruturas
organizacionais então vigentes, passam a colaborar com a crise institucional e de gestão na qual ingressa o
Poder Judiciário na última década do século 20.
De maneira abrangente, é possível verificar que a caracterizada crise do Judiciário apresenta fatores
comuns à crise do Estado Social que pôde ser percebida em países democráticos nas décadas de 80 e 90.
No início da década de 90, começa a tramitar no Congresso Nacional proposta de Emenda Constitucional
(EC) com vista à implementação da “Reforma do Judiciário”.
Em dezembro de 2004 é aprovada a EC nº. 45, e sem dúvida uma das maiores realizações da Reforma foi
a criação do Conselho Nacional de Justiça em junho de 2005, o qual surge com a tarefa principal de controlar,
na esfera nacional, as atividades administrativas e financeiras das unidades do Poder Judiciário brasileiro.
O Conselho Nacional de Justiça tem promovido a disseminação de ideologias que incentivam a execução
de planejamentos estratégicos nas diversas instâncias do Poder Judiciário brasileiro, a fim de promover, entre
outros aspectos, maior transparência e modernização da gestão do Judiciário.
Tais temas estão diretamente ligados à agenda da gestão pública contemporânea.
Anuncia-se o reforço à sustentabilidade, à rapidez e à qualidade dos sistemas de atendimento, além da
garantia de maior inclusão social por meio do acesso aos serviços. Para tanto, pretende-se ampliar a capacidade
das instituições desse setor por meio de conquistas e inovações administrativas.
1.ª etapa – Manual de Gestão-Estratégica 15

O processo de inovar é complexo, haja vista que, além das análises e escolhas entre opções valiosas,
envolve modificar práticas administrativas associadas ao passado de imagens institucionais relevantes. Significa,
em parte, desistir de algumas crenças e práticas tradicionais.

Os planos permitem que a instituição aplique os recursos para alcançar objetivos preestabelecidos,
direcionando-os às atividades compatíveis e aos métodos escolhidos, possibilitando, assim, o acompanhamento
por meio de indicadores, para que medidas corretivas sejam adotadas em tempo hábil.

Com o aumento das demandas do Poder Judiciário, acentuou-se gradativamente a carga de trabalho dos
magistrados e dos funcionários administrativos. Aos poucos, surgiram pressões internas e externas para adoção
de nova concepção de gestão, com vários desafios, desde os estratégicos, como as novas formas de inserção
das organizações judiciárias na sociedade, até o desenho de novos processos de trabalho com dimensões mais
integradoras das diversas atividades.

Todo processo de planejamento deve iniciar com levantamento, sendo necessário previamente identificar
causas e características bem como a importância dessas na produção de resultados.

Importante notar o esforço atual das organizações judiciárias em se prepararem para enfrentar novas
demandas e expansão dos serviços jurisdicionais.
Ao iniciarem prática de gestão estratégica, começam a atribuir maior atenção à análise sobre o futuro,
aprimorando-se o controle sobre seus destinos.
Inseridas em um sistema social e econômico maior, as organizações judiciárias são tanto entidades
autônomas e independentes quanto partes de redes complexas em constante alteração. Apesar de rupturas
bruscas não ocorrerem com frequência, há um processo cotidiano e incremental de mudanças afetando
objetivos e metas já programadas.
No contexto do Estado contemporâneo, emerge novo modelo de administração pública.
A Constituição brasileira vincula a administração pública à nova concepção de legalidade: não mais
legalidade restrita à lei formal mas a sua respectiva vinculação aos preceitos fundamentais do ordenamento
jurídico, privilegiando o acesso de toda pessoa ao Poder Judiciário na defesa de seus direitos. Trata-se de conquista
histórica, que pode ser resumida pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Tal princípio fundamental da
República Brasileira somente se torna efetivo com um Poder Judiciário forte, independente e verdadeiramente
atuante para coibir os abusos de uns sobre outros e para garantir a pacificação social.
Assim, o Poder Judiciário de Mato Grosso alinhado com ferramentas da administração moderna e
ouvindo a sociedade construiu o seu planejamento estratégico participativo.

Nesse sentido, pauta-se a construção do Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça, devidamente
diagnosticado por meio de metodologia estratégico/participativa, com o objetivo de formular material que
efetivamente refletisse o momento vivido pelo Judiciário Mato-Grossense, colhendo-se a opinião
de seus principais atores: magistrados, servidores, OAB, MP, ALMT, Defensoria Pública, sociedade civil
organizada entre outros; ocasião em que se buscou socializar as informações, garantindo-se o comprometimento
de todos os envolvidos, para facilitar a tomada de decisões.
O planejamento estratégico participativo cria ambiente propício para interação social e discussão mais
racional de alternativas e consequências. Mediante componente participativo busca-se, em consenso, focar a
atenção em questões prioritárias para orientar a Administração do Poder Judiciário e incentivá-la a desenvolver
ações, não só a curto prazo, mas, também, a longo prazo, considerando implicações econômico-financeiras e
os correspondentes impactos regionais.
A Resolução nº. 08/2009/TP, que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, traz, em seu bojo, além do mapa estratégico, a missão e a visão da
instituição, bem como temas, objetivos estratégicos e projetos que deverão ser perseguidos ao longo de cinco
anos.
Neste momento, ocorre a fase de gestão estratégica do plano, voltada para o perfil tático e operacional
da organização, desencadeando-se, a seguir, toda sorte de ações para a consecução dos projetos insertos em
programas e iniciativas, os quais buscam, em última análise, o alcance dos objetivos estratégicos.
Perceptíveis são os avanços com o Planejamento Estratégico, visto que é norteador de todos os trabalhos
desenvolvidos pela Administração, sempre com foco na concretização de projetos oriundos dos objetivos
traçados, restando-nos, então, torná-los efetivos.

2.1 Planejamento Estratégico
2.2 GESTÃO DE PROCESSOS
Em 2009, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cuja missão é orientar as ações administrativas dos
tribunais de todo o país, baixou a Resolução n.º 70 que, entre outras metas, determina a implantação e a
formalização do Planejamento Estratégico de todos os Tribunais de Justiça. Nesse ano, o Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso elaborou seu Planejamento Estratégico concebido para o interregno de cinco anos,
utilizando como paradigma o Planejamento do Judiciário Nacional.
O planejamento estratégico é ferramenta essencial para o gestor, pois sistematiza o processo de definição
de estratégias, auxilia na organização e escolha de programas, projetos e ações a serem realizados para atingir
objetivos e metas propostas.
Sendo, portanto, técnica administrativa que, por meio de análise do ambiente organizacional, cria
consciência das oportunidades e eventuais ameaças de pontos fracos para o cumprimento de sua missão e,
conscientemente, estabelece o propósito de direção a ser seguido, de modo eficiente, evitando-se riscos.
Trata-se, então, de processo de seleção dos objetivos de cada organização. A identificação e determinação
de políticas e de programas estratégicos rumo à consecução de objetivos e metas é, pois, o estabelecimento de
métodos necessários para assegurar a correlata execução.
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O Processo é o resultado da articulação de pessoas, instalações, equipamentos e outros recursos que
agregam valor ao produto ou serviço. Um processo organizacional pressupõe início e fim bem definidos.
A Gestão de Processos é uma metodologia que permite acompanhar, avaliar e redesenhar os processos
de trabalho, visando à melhoria contínua destes e o alcance dos objetivos estratégicos da organização.
O Conselho Nacional de Justiça utilizou a ferramenta Bizagi para modelagem dos seus processos de
trabalho. Após realizar o mapeamento de todas as unidades dentro do Conselho, passou-se para análise de
melhoria dos fluxos, o redesenho.
Por meio de reuniões com as áreas, foi possível identificar os principais gargalos dentro do processo e
solucioná-los juntamente com os seus responsáveis.
A atualização dos fluxos de trabalho será uma atividade contínua, sendo necessária a proatividade de
cada unidade, devendo elas informar ao Departamento de Gestão Estratégica (DGE), os novos processos de
trabalho e suas revisões.
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2.3 GESTÃO DE PROJETOS
O projeto define em síntese uma forma diferente de se atuar em equipe, uma vez que a liderança, a
execução e o controle de projetos necessitam de habilidades, técnicas e métodos específicos para se alcançar
determinado resultado. Visto dessa forma, o trabalho por projeto é uma estratégia que colabora também
com outros fundamentos tais como: planejamento, valorização da capacitação gerencial, desenvolvimento de
pessoas, gestão da informação e descentralização.
Conduzido dentro de um modelo de gestão geralmente aceito, o trabalho por projeto favorece a
concretização de tais fundamentos e propicia ainda uma mudança gradual de 8 (oito) paradigmas visando à
flexibilidade e maior autonomia para as equipes, de forma que isso se reflita em responsabilidade da própria
equipe pela qualidade do resultado final do trabalho.
O sistema de planejamento e gestão concebido para o CNJ tem como objetivo integrar e direcionar esforços
para cumprir a missão institucional e contribuir para o alcance da sua visão de futuro. Assim, o sistema define
parâmetros, metodologias e ferramentas específicas para coordenar a implementação do plano estratégico,
visando a consolidar e avaliar os resultados obtidos pelo CNJ em relação aos seus objetivos estratégicos e às
diretrizes de médio e curto prazo. As metodologias aplicáveis ao sistema de planejamento e gestão do CNJ são:
2.3.1.
Balanced Scorecard (BSC) – Painel Balanceado de Indicadores. É um conceito
desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton durante os anos 90 que pode ser entendido como
uma ferramenta de gestão.
Compreende a tradução da visão e da estratégia de uma organização em um conjunto integrado de
objetivos e indicadores de desempenho que formam a base para um sistema de gerenciamento
estratégico e de comunicação. Ele é composto de mapa estratégico, objetivos estratégicos,
indicadores, metas e iniciativas;
2.3.2. Metodologia De Gestão De Projetos Do Cnj – metodologia de gestão de projetos, objeto
do presente manual, utilizada para gerenciar programas, projetos e subprojetos em qualquer
nível previsto no desdobramento de objetivos institucionais e diretrizes de médio prazo.

2.3.3.
Contribuição da Gestão de Projetos para o Cnj - A prática da gestão de projetos aliada ao
planejamento estratégico produz resultados expressivos para a melhoria do desempenho das
organizações, sejam elas públicas ou privadas. Para o CNJ, a gestão de projetos é um importante fator
para a consolidação dos novos paradigmas de gestão de negócios, especialmente os relativos à adoção de
atitude predominantemente proativa de antecipação às demandas, de melhor utilização do potencial dos
servidores e da responsabilidade de cada profissional pela realização de seu trabalho.
2.4 RESOLUÇÕES DO CNJ
O Conselho Nacional de Justiça tem promovido a disseminação de ideologias que incentivam a execução
de planejamentos estratégicos nas diversas instâncias do Poder Judiciário brasileiro, a fim de promover, entre
outros aspectos, maior transparência e modernização da gestão do Judiciário. Tais temas estão diretamente
ligados à agenda da gestão pública contemporânea. Merece destaque do CNJ:
Resolução 49 - Dispõe sobre a organização de Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica
nos órgãos do Poder Judiciário relacionados no Art. 92, incisos II ao VII, da Constituição da
República Federativa do Brasil.
Resolução 70 - Dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder
Judiciário e dá outras providências.
Resolução 91 - Institui o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão
de Processos e Documentos do Poder Judiciário e disciplina a obrigatoriedade de sua utilização
no desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados para as atividades judiciárias e
administrativas no âmbito do Poder Judiciário.

O Plano Estratégico do CNJ é o documento que consolida o planejamento de médio prazo, estabelecendo
a direção a ser seguida. Ele congrega a identidade organizacional expressa pela definição de missão, visão e
valores do CNJ. Contempla, também, os objetivos estratégicos e as iniciativas que favorecem o seu alcance.

Resolução 99 – Institui o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e
Comunicação no âmbito do Poder Judiciário.

Os projetos são os instrumentos pelos quais são implementadas as medidas previstas, no médio prazo,
no plano de gestão. Uma medida pode constituir um projeto e desdobrar-se em subprojetos, desde que atenda
às características próprias desse tipo de trabalho e adote modelo próprio de gestão de projeto. Os projetos têm
a seguinte forma de acompanhamento:

Meta 5: implantar método de gerenciamento de rotinas (gestão de processos de trabalho)
em pelo menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau.
Meta 7: disponibilizar mensalmente a produtividade dos magistrados no portal do tribunal.

2.3.2.1. Relativo ao sucesso do projeto, quanto ao cumprimento das diretrizes às quais esteja
vinculado. Esse acompanhamento é feito em relação ao cumprimento das metas e à entrega dos
produtos do projeto, realizado por meio da metodologia de gestão de projetos do CNJ e com o
auxílio de solução de sistemas de gerenciamento de projetos;
2.3.2.2. Relativo ao impacto do projeto, por meio da melhoria no desempenho das atividades
funcionais proporcionadas pelo valor que foi agregado pelo resultado de um ou mais projetos
(um novo produto ou serviço e melhoria dos processos existentes).
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2.5 Mudanças Nos Procedimentos De Trabalho
Primordialmente, a Vice-Presidência tinha por objetivo auxiliar a Presidência e substituí-la
regimentalmente em suas atribuições, no caso de ausência temporária do Presidente.
Entretanto, com o aumento da demanda judicial, a complexidade crescente dos institutos e procedimentos
processuais e a necessidade da estrutura pública se aproximar e até mesmo parear com a estrutura privada, a
1.ª etapa – Manual de Gestão-Estratégica 19

Vice-Presidência ao longo do tempo viu sua competência e atribuições serem alargadas, ao ponto de não só mais
auxiliar a Presidência e promover o juízo prelibatório dos recursos excepcionais, mas sim estender suas ações
e comunicabilidade com o Tribunal, em sua inteira parte.

2.4 Conversão dos Agravos em Agravos Regimentais, quando interpostos em face de decisões proferidas
com base nos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil.

Dentre as ações organizadas e propostas pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
para o melhor desenvolvimento das funções, estão:
1. Criação do Departamento da Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência.
2. Estabelecimento de constante diálogo entre a Vice-Presidência e os Gabinetes funcionais,
uma vez que estes passam a ter papel relevante na sistemática dos recursos repetitivos, diante dos
potenciais juízos de retratação que passarão a exercer.
3. Adequação do sistema de informática no que se refere às regras dos recursos repetitivos,
com as seguintes especificações:
4. andamentos específicos para as decisões da Vice-presidência;
4.1 diferenciação dos processos sobrestados – STJ e STF - aguardando decisão de
paradigma/digitalizado aguardando decisão de mérito;
5. Proposição de Emenda Regimental para a inclusão do Agravo Regimental a ser julgado
pelo Tribunal Pleno, nos termos da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 1154599/SP.
2.6 AVANÇOS NA ÁREA DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS
Com o estabelecimento e os resultados oriundos dos julgamentos dos recursos repetitivos pelas cortes
superiores – Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça – os procedimentos promovidos dentro
da Vice-Presidência no importe aos recursos excepcionais, se especificou ainda mais, adquirindo, no mesmo
sentido, um grau de complexidade, o que exige constante esforço dos componentes interna corporis para o
pleno funcionamento. Merece destaque:
1. Coleta de informações e resgate dos processos sobrestados na Secretaria correspondente, com
paradigma já julgado, a fim de que seja dado o respectivo trâmite – juízo de conformidade (prejudicialidade ou
retratação).
2. Ênfase na aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, com as seguintes ações:
2.1 Controle diário dos paradigmas afetados e julgados no âmbito do STJ e STF;
2.2 Controle rigoroso na aplicação dos paradigmas (sobrestamento/inadmissibilidade/prejudicialidade);
2.3 Controle rigoroso na seleção dos REPRESENTATIVOS da controvérsia – segundo os parâmetros do
STF e STJ, 03 (três) processos admitidos podem ser indicativos de representativos. A decisão deve mencionar
expressamente que aquele tema foi escolhido para tanto;
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3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Nos termos do artigo 41 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, compete
ao Vice-Presidente despachar os recursos interpostos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior
Tribunal de Justiça e decidir sobre sua admissibilidade e seus incidentes.
Nesta seara, os recursos extraordinário, especial e ordinário serão processados nos casos previstos na
Constituição e na forma prescrita pelas leis federais que os regulam, no Regimento Interno do Tribunal de
Justiça e Regimento dos Tribunais Superiores.
Os dispositivos constitucionais que preveem o fundamento e as hipóteses de cabimento dos recursos
extraordinário, especial e ordinário, estão previstos nos artigos 102, inciso III, e 105, incisos II e III.
Em sede infraconstitucional, o cabimento, o juízo de prelibação recursal e a regular análise dos recursos
excepcionais estão afetos aos artigos 541, 542, 543-A, 543-B, 543-C, 544, 545 e 546 do Código de Processo Civil.
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o cabimento do Recurso Extraordinário está disposto no artigo
321 ao artigo 329, e na esfera do Superior Tribunal de Justiça, o Regimento Interno traça o cabimento do
Recurso Especial nos artigos 255, 256 e 257 e do Recurso Ordinário nos artigos 247 e 248.
A Resolução nº 08/2008 do STJ estabelece os procedimentos relativos ao processamento e julgamento de
recursos especiais repetitivos.
Impende destacar que as decisões da Vice-Presidência amparam-se, ainda, nos enunciados do Colégio
dos Vice-Presidentes, nas Resoluções do CNJ, jurisprudências do STF e STJ e aos temas relacionados às matérias
paradigmas – repercussão geral e aos recursos repetitivos (sítio do STF e STJ).
Cumpre ressaltar, ainda, que, com a sistemática dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou
Acordo de Cooperação com os Tribunais Regionais Federais e com os Tribunais dos Estados, com vistas à
regulamentação dos procedimentos relativos ao processamento e julgamento de recursos repetitivos, nos
moldes do § 9º do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
O respectivo Acordo de Cooperação, igualmente, é objeto de pesquisa que serve como referência para
subsidiar as decisões da Vice-Presidência, na análise dos Recursos Especiais Repetitivos.
Referências da Fundamentação Legal da 1.ª Etapa do Manual de Gestão da Vice-Presidência
- Constituição Federal (artigos 102, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” e artigo 105, II, alíneas “a” e “b”,
inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”);
- Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 41 e seus incisos);
- Regimento interno do STF (RECURSO EXTRAORDINÁRIO – artigo 321 ao artigo 329);
- Regimento interno do STJ (RECURSO ESPECIAL - artigo 255 ao artigo 257 – RECURSO ORDINÁRIO – artigos
247 e 248);
- Código de Processo Civil (artigos 541, 542, 543-A, 543-B, 543-C, 544, 545, 546)
- Enunciados do Colégio dos Vice-Presidentes;
- Resoluções CNJ;
- Jurisprudências do STF e STJ;
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- Temas relacionados às matérias paradigmas (sítio do STJ) e aos recursos repetitivos (sítio do
STF);
- Resolução nº 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça;
- Acordo de Cooperação (regulamentação dos procedimentos relativos ao processamento e julgamento
de recursos especiais repetitivos, nos termos do § 9º do artigo 543-C).
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4. CONCEITOS DIVERSOS NA
ÁREA DE GESTÃO

4. CONCEITOS COMPLEMENTARES DIVERSOS NA ÁREA DA GESTÃO
Iniciamos este trabalho em sua primeira etapa abordando o tema Planejamento.
Cumpre registrar a necessidade de as organizações estarem preparadas para os desafios que se sucedem,
analisando suas competências e fragilidades, confrontando-as com o ambiente externo. Este processo é
estabelecido na busca do melhor caminho a ser seguido para garantir a sobrevivência e crescimento sustentável
da organização a longo prazo.
O processo de planejamento é um processo contínuo, que envolve quase que simultaneamente a
formulação, a implantação e a sua reformulação.
Esse planejamento estratégico tem de chegar aos níveis intermediários e básicos da organização,
valendo-se de instrumentos próprios para tal mister, como, por exemplo, o gerenciamento pelas diretrizes
(Nível Intermediário) e o gerenciamento da rotina (Nível Operacional).
Destarte, cada nível organizacional exige uma metodologia própria de aplicação ao planejamento de suas
ações, conforme figura abaixo:
Planejamento Estratégico exige a Formulação Estratégica;
Planejamento Tático exige o Gerenciamento pelas Diretrizes;
Planejamento Operacional exige o Gerenciamento da Rotina.
4.1 Formulação Estratégica
Formulação Estratégica

1 ANO

METAS ANUAIS

Gerenciamento
de Projetos

MELHORIAS

do Serviço

Gerenciamento de Projetos

do Serviço

Objetivos

Melhorar a Execução

Políticas
Projetos / Ações

Execução

5 ANOS

INOVAÇÕES

Sistema de Padronização

1 DIA
GERENCIAMENTO DA ROTINA
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O Planejamento Estratégico pode ser resumido como um conjunto de atividades que levam ao
desenvolvimento de uma missão organizacional, bem como o de objetivos e de estratégias que possibilitem o
alcance desses objetivos.
Planejar estrategicamente é criar condições para que as organizações decidam rapidamente diante de
oportunidades e ameaças, otimizando as vantagens competitivas em relação ao ambiente em que atuam.
O gerenciamento da rotina é centrado:
Na perfeita definição da autoridade e da responsabilidade de cada pessoa;
Na padronização dos processos e do trabalho;
Na monitoração dos resultados destes processos e sua comparação com as metas;
Na ação corretiva no processo a partir dos desvios encontrados nos resultados.
Uma das ferramentas muito importantes na identificação de um problema e no combate das suas causas
é o Diagrama de Causa e Efeito, também conhecido como Diagrama de Ishikawa, ou Espinha de Peixe. O
método do Diagrama de Causa e Efeito atua como um guia para a identificação da causa fundamental de um
efeito que ocorre em um determinado processo.
Essa ferramenta nos leva a identificar de forma clara a separação daquilo que está sob a nossa autoridade
e responsabilidade. Separa os meios dos fins.

NEGÓCIO
O negócio da Vice-Presidência está na sua razão de existir, aquilo que ela se propõe a fazer como
unidade judicial, ou seja, trabalhar nos recursos excepcionais, seus incidentes e outras atribuições
administrativas.
De acordo com Barbosa Moreira, recurso é o remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo
processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna1.
Por sua vez, são denominados excepcionais os recursos não comuns, ordinários. A nomenclatura
pretende, prima facie, sinalizar sua diferenciação dos demais recursos do sistema processual brasileiro.
Trata-se de gênero, do qual são espécies o recurso extraordinário (RE) e o recurso especial (REsp). Foi
a CRFB/88 que passou a referir-se a dois recursos excepcionais, já mencionados, em seus arts. 102, III e 105,
III, respectivamente. Por conseguinte, a denominação “recursos excepcionais” pertence a um eixo ideológico
construído a partir da Constituição Republicana de 1988, o que não significa, contudo, a exclusão do âmbito
de outras competências da Vice-Presidência, tal qual a jurisdicional (v. g. despachar e decidir os Recursos
Ordinários Constitucionais previstos nos arts. 102, inciso II, “a”, e 105, inciso II, “a”, da Carta Magna Federal, e
a atividade administrativa (v. g. processar e julgar os feitos inerentes ao Conselho da Magistratura).
Recurso extraordinário (de sigla RE), no direito processual brasileiro, é o meio pelo qual se impugna
perante o Supremo Tribunal Federal uma decisão judicial proferida por um tribunal estadual ou federal, ou
por uma Turma recursal de um juizado especial, sob a alegação de contrariedade direta e frontal ao sistema
normativo estabelecido na Constituição da República2.

Para elaboração deste Manual iniciamos com a construção da Formulação Estratégica da Vice-Presidência
do Tribunal de Justiça, que contempla a criação da Identidade Organizacional (Área de atuação ou Negócio,
Missão, Visão, Valores ou Crenças). Essa formulação estratégica pode ser visualizada na apresentação abaixo,
conforme modelo do Professor Vicente Falconi Campos:

Já o recurso especial é o meio processual para contestar perante o Superior Tribunal de Justiça uma
decisão judicial proferida por um Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, nas hipóteses do art. 105,
III, da Constituição do Brasil.
Delimitando ainda mais a relação negocial da Vice-Presidência, estabelece o Enunciado nº 1/CPVIP –
Colégio Permanente de Vice-Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil:
“As presidências ou vice-presidências dos tribunais ou turmas recursais, para efeito de juízo de
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MOREIRA, Jose Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 11ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, v.5, p.233.
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MELO, José Tarcízio de Almeida. Direito constitucional do Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 1358.
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admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, têm jurisdição vinculada aos tribunais superiores (STJ
ou STF), não cabendo, contra as suas decisões, qualquer recurso interno, exceto embargos de declaração.”
(sublinhei)
Como se vê, no aspecto prático, a função condutora da Vice-Presidência, como órgão jurisdicional de
atuação delegada pelos tribunais superiores, é a realização do juízo de admissibilidade ou prelibação em sede
de recursos excepcionais.
De acordo com o Enunciado nº 2/CPVIP, a “competência da presidência ou vice-presidência dos tribunais
ou turmas recursais, no âmbito do juízo de admissibilidade recursal, é absoluta e transitória: inicia-se com
o exaurimento da via recursal ordinária e termina com a decisão em juízo de admissibilidade. As eventuais
medidas e incidentes posteriores a essa fase devem ser intentados perante o tribunal superior competente.”
(sublinhei).
Assim, o Negócio da Vice-Presidência pode ser resumido como sendo a realização do juízo de
admissibilidade ou prelibação em sede de recursos excepcionais, iniciando-se com o exaurimento da via
recursal ordinária e exaurindo-se com a decisão respectiva, bem como a resolução dos incidentes havidos
e outras atribuições administrativas (não menos típicas do âmbito de atuação), disciplinadas no art. 41 do
Regimento Interno TJMT:
“Art. 41 - Ao Vice-Presidente, que não integrará as
Câmaras, além de substituir o Presidente nas faltas e impedimentos e sucederlhe no caso de vaga, compete:
I - Despachar os recursos interpostos para o Supremo
Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, decidindo sobre sua
admissibilidade e respectivos incidentes e ainda:
a) selecionar, para fins do artigo 543-B, §1º, do CPC,
os recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia e determinar o
sobrestamento dos demais, os quais aguardarão, nas Secretarias respectivas, o
julgamento dos paradigmas pelo Supremo Tribunal Federal.
b) determinar, nas hipóteses da alínea anterior, a
remessa dos feitos sobrestados ao Relator, quando julgado o mérito dos recursos
paradigmas, para as providências de que trata o artigo 543-B, §3º, do CPC.
II - Relatar exceção, não reconhecida, oposta ao
Presidente do Tribunal.

VIII - Não se ausentar, salvo motivo relevante, quando
dos afastamentos do Presidente do Tribunal.
IX - Revogado.
X - Decretar a suspensão do processo e processar e
julgar a habilitação incidente, no curso do prazo para a interposição de recurso
para os Tribunais Superiores, ou durante o processamento destes.
XI - Despachar:
a) petição referente a autos originários, no curso do
prazo para interposição de recursos para os Tribunais Superiores ou durante o
processamento e na pendência desses.
b) petição referente a autos originários findos, estando
o Relator afastado de suas funções por mais de 30 (trinta dias) ou após sua
aposentadoria;
c) (Revogado)
d) os pedidos de desistência dos recursos e ações,
quando, no período de recesso forense, o Relator ou seu Revisor não estiver de
plantão.
XII - Prestar informações solicitadas pelos Tribunais
Superiores, em matéria jurisdicional, se o pedido se referir a processo que esteja
tramitando no Tribunal, podendo ouvir a respeito o Relator, caso em que essa
informação acompanhará a do Vice-Presidente.
XIII - Indicar, à designação do Presidente, um Juiz de
Direito de Entrância Especial para funcionar na Vice-Presidência.”

MISSÃO
É a expressão da razão de existência da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso. Como tal, deverá ser ao mesmo tempo clara, explícita e suficientemente abrangente de
modo a permitir que acompanhe as mudanças processadas no ambiente. Ela alavanca o negócio
e identifica o seu campo de atuação.

III - Apreciar os atos administrativos referentes ao
Presidente.
IV - Colaborar com o Presidente na representação e na
administração do Tribunal e, ainda, com a presença do Corregedor-Geral no
estudo da proposta orçamentária do Poder Judiciário.
V - Participar como Vogal nos julgamentos de que trata
o inciso XXV do art. 43.
VI - Constituir, com o Presidente do Tribunal e o
Corregedor-Geral, o Conselho da Magistratura.

Com efeito, pode-se dizer que a missão da Vice-Presidência é a realização de suas
atribuições jurídicas e administrativas com efetividade, celeridade e transparência.

VISÃO
É o objetivo claro e abrangente, a ser alcançado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso ao longo do tempo. É criar o futuro atuando no presente. Com base nessas
premissas, pode-se dizer que a visão da Vice-Presidência do TJMT é:

VII - Exercer funções que lhe forem delegadas pelo
Presidente do Tribunal.
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Ser reconhecida pela sociedade como referência no exercício das atividades de
sua competência.
Ser reconhecida como referência constitui objetivo que deve ser sempre perseguido,
mesmo quando, a propósito do tema, já se atue com satisfatório índice de desempenho.

VALORES
Os valores a serem defendidos pela Central de Administração, para cumprir a sua missão
institucional e atingir a sua visão de futuro.
Os Valores são os preceitos essenciais e permanentes da Vice-Presidência, compreendendo:

Celeridade;

- Avaliar a Gestão;
- Elaborar o Plano de Melhoria da Gestão;
- Acompanhar e avaliar o Plano de Melhoria, e
- Reavaliar a Gestão.
Anomalia: Resultado indesejável de um processo. É a diferença entre o resultado desejado e o resultado
real alcançado. Uma anomalia é também o resultado de um item de controle com o qual não estamos satisfeitos,
ou qualquer situação que incomoda e que deve ser mudada.
Cliente/Cidadão/Sociedade: Toda pessoa ou organização que é afetada pelo processo, ou seja, que
adquire ou utiliza um produto ou serviço. Um dos métodos básicos para a identificação de clientes consiste em
seguir o produto para verificar quem é afetado por ele. Qualquer pessoa ou organização pode ser um cliente.
Fluxograma: É a representação gráfica da sequência de atividades de um processo. Além da sequência
das atividades, o fluxograma mostra o que é realizado em cada etapa, os materiais ou serviços que entram e
saem do processo, as decisões que devem ser tomadas e as pessoas envolvidas (cadeia cliente/fornecedor).
O fluxograma utiliza um conjunto de símbolos para representar as etapas do processo, as pessoas ou os
setores envolvidos, a sequência das operações e a circulação dos dados e dos documentos. Os símbolos mais
comumente utilizados são os seguintes:

Transparência;
Imparcialidade;
Inovação;
Efetividade;

Operação: por meio de um retângulo indica uma etapa do processo.

Ética

Decisão: Indica o ponto em que a decisão deve ser tomada. A questão é escrita dentro
do losango, duas setas, saindo do losango mostram, a direção do processo em função da
resposta (geralmente as respostas são SIM e NÃO).

4.2 MATRIZ DE NEGÓCIOS
O primeiro passo para organização do gerenciamento é a descrição do negócio. É preciso definir a função
a ser gerenciada por cada unidade gerencial e do negócio como um todo.

Sentido do fluxo: Indica o sentido e a sequência das etapas do processo.

O Objetivo é o pleno conhecimento do sistema (entrada + processos + saídas) a ser gerenciado,
delimitando a área de responsabilidade (fins e resultados) e a área de autoridade(meios, causas, processos).

Limites: Indica o início e o fim do processo.

Devem estar claramente definidos qual o objetivo do seu negócio (âmbito de atuação da organização) e
sua missão (razão da existência da organização), quais são os produtos/serviços fornecidos, quais os insumos
e principais fornecedores.

Fornecedor: Qualquer pessoa ou organização que forneça insumos (recursos) a um processo.

É a partir da compreensão do seu negócio que toda rotina de trabalho poderá ser coordenada.
Gerenciamento da Rotina do Trabalho do dia-a-dia: Ações e verificações diárias conduzidas
para que cada pessoa possa assumir as responsabilidades no cumprimento das obrigações conferidas a cada
indivíduo e a cada unidade organizacional. Conjunto de atividades voltadas para alcançar os objetivos atribuídos
a cada processo.

4.3 CONCEITOS COMPLEMENTARES
Formulação Estratégica: A Formulação Estratégica visa fundamentalmente uniformizar a metodologia
do trabalho, em relação à linguagem, adotando a estratégia da melhoria contínua da gestão ou “Ciclo da Melhoria
Contínua” (Ciclo PDCA), que consubstancia:
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de ação; roteiro de inspeção periódicas, dos trabalhos. Um POP tem por objetivo padronizar e minimizar a
Gestão à Vista: Gestão à base de um sistema que possibilite que os principais itens de controle estejam
em fácil acesso a toda a equipe, seja através de gráficos, dados, informações gerenciais que permitam uma
rápida e fácil visualização e interpretação dos mesmos.
Insumo: Combinação dos fatores que entram na produção de determinado serviço.
Itens de Controle: São índices numéricos estabelecidos sobre os efeitos (resultados) de um processo
para avaliação de seu desempenho. São definidos na perspectiva do cliente e orientados às cinco dimensões da
qualidade (Qualidade, Custo, Atendimento, Moral e Segurança).
Item de Verificação: São índices numéricos de um processo estabelecido sobre as principais causas
que afetam determinado item de controle.
Melhoria: Mudança organizada, movimento para se obter níveis de desempenho nunca antes alcançados,
criar novos produtos e novos processos. Melhorar é solucionar anomalias.
ocorrência de desvios na execução de tarefas fundamentais, para o funcionamento correto do processo.
Meta: É um resultado final a ser atingido num determinado prazo. É constituída de três partes: objetivo,
valor e prazo.
Metas para Manter: As metas para manter são também denominadas metas padrão. O plano que
permite o alcance da meta padrão é o Procedimento Operacional – POP. Consta de uma faixa aceitável de valores
para um item de controle considerado, representando especificações de produto provenientes dos clientes
externos e internos.
Metas para Melhorar: Surgem do fato de que os clientes desejam um produto cada vez melhor, a um
custo cada vez mais baixo e com uma entrega cada vez mais precisa. São metas que devem ser atingidas e para
que isso seja possível será necessário modificar a forma atual de trabalhar.
Padrão: Modelo e/ou referência a ser obedecida que permita atingir resultados otimizados nas dimensões
da Qualidade (Qualidade Intrínseca, Custo, Entrega, Moral e Segurança).
Procedimento Operacional Padrão (POP): O Procedimento Operacional Padrão – POP é o documento
que expressa o planejamento do trabalho repetitivo que deve ser executado para o alcance da meta padrão.
Contém: listagem dos equipamentos; peças e materiais utilizados na tarefa, incluindo-se os instrumentos de
medida; padrões da qualidade; descrição dos procedimentos da tarefa por atividades críticas; pontos de controle
(itens de controle e características da qualidade) e os métodos de controle; relação de anomalias passíveis

O Gerenciamento da Rotina de Trabalho exige a utilização de algumas ferramentas da qualidade como o
Plano de Ação, com aplicação da Planilha “5W 2H” (expressão usada para denominar um plano de ação), que
resume, em inglês, as palavras:
quem? (who), o que? (what), por quê? (why), quando? (when), onde? (where),
como? (how) e quanto custa? (how much).
Processo: É um conjunto de fatores e/ou atividades que interagem entre si para se atingir um objetivo.
Produto: Qualquer bem ou serviço. Entende-se por “bem”, algo físico, enquanto que “serviço” significa
trabalho feito para alguém.
Relatório de Três Gerações: É o documento que relata o esforço de se atingir a meta por meio do
giro do PDCA. O relatório deve mostrar: - o que foi planejado: passado; - o que foi executado: presente; - os
resultados obtidos: presente; - os pontos problemáticos responsáveis pelo não atendimento da meta: presente;
- a proposição (plano) para resolver os pontos problemáticos: futuro.
Relatório de Análise de Anomalia: Relatório contendo: uma descrição sucinta da anomalia observada,
do resultado esperado e do obtido; possíveis causas e causas fundamentais (após Diagrama de Causa e Efeito)
e finalmente o Plano de Ação.

5. ORGANOGRAMA DA VICE-PRESIDÊNCIA
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5. ORGANOGRAMA

5. ORGANOGRAMA DA VICE-PRESIDÊNCIA
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1.75 Título do cargo: COORDENADOR DE GABINETE

5.1 Descrição dos Cargos

Alocação:			

Tribunal de Justiça

1.28 Título do cargo: Assessor da Vice-Presidência

Grupo Ocupacional:

PDA – Profissionais de Direção e Assessoramento

Alocação:			

Tribunal de Justiça

Forma de Provimento:

Comissionada

Grupo Ocupacional:

PDA – Profissionais de Direção e Assessoramento

Nível: 			

PDA-CNE - III

Forma de Provimento:

Comissionada

Superior Imediato:

Vice-presidente

Nível: 			

PDA-CNE - IV

Missão: 		

Zelar pela eficiência e eficácia das atividades do gabinete

Superior Imediato:

Vice-presidente

Clientes Principais:

Vice-presidente

Missão: 		

Coordenação de todas as atividades pertinentes à Vice-Presidência

Atividades: 		

Coordena, supervisiona e controla as atividades do gabinete

Clientes Principais:

Vice-presidente

Atividades: 		

Coordenar e supervisionar as atividades do Gabinete da vice-presidência

Requisitos:		
				

Conhecimentos: Nível Médio com noções de direito e relação interpessoal
ou Servidor efetivo com mais de 05 anos no Poder Judiciário.

Habilidades:		
				

Comprometimento, probidade, auto-motivação, cooperação, auto-		
desenvolvimento, flexibilidade, visão sistêmica, habilidade interpessoal

Requisitos:		
Conhecimentos:Nível médio completo, noções de Direito e noções de 		
				Informática.
Habilidades:		
Comprometimento, probidade, cooperação, auto-motivação, auto-		
				
desenvolvimento, organização, comunicação interpessoal, pró-atividade,
				discrição, visão sistêmica.			
1.86 Título do cargo: CHEFE DE GABINETE

1.55 Título do cargo: Assessor TÉCNICO JURÍDICO
Alocação:			

Tribunal de Justiça

Grupo Ocupacional:

PDA – Profissionais de Direção e Assessoramento

Forma de Provimento:

Comissionada

Nível: 			

PDA-CNE - II

Superior Imediato:

Vice-presidente

Missão: 		

Visando apoiar em decisões de caráter jurídico

Clientes Principais:

Vice-presidente

Atividades: 		
				
				
				
				
				
				

Relatar processos conclusos para voto, proceder buscas de informações
para fundamentar os votos e decisões judiciais e administrativas e/		
ou assessorar os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Permanentes,
previstas no COJE, e/ou fazer a interface com os Poderes Executivo e 		
Legislativo, no acompanhamento de matérias de interesse do Poder 		
Judiciário e atualizar as legislações e normas originárias da Instituição.
Auxiliar o Juiz em atividades diversas.

Alocação:			

Tribunal de Justiça

Grupo Ocupacional:

PDA – Profissionais de Direção e Assessoramento

Forma de Provimento:

Comissionada

Nível: 			

PDA-CNE - V

Superior Imediato:

Vice-presidente

Missão: 		

Auxiliar todas as atividades inerentes ao Gabinete

Clientes Principais:

Vice-presidente

Atividades: 		
Recepcionar, orientar e encaminhar pessoas, executar tarefas operacionais
				e atender ligações telefônicas.
Requisitos:		

Conhecimentos:Nível médio, noções de Direito e noções de Informática.

Habilidades:		
Comprometimento, probidade, auto-motivação, cooperação, auto- 		
				desenvolvimento, comunicação interpessoal

Requisitos:		
Conhecimentos:Nível superior em Direito com um ano, no mínimo, de
				prática forense.
Habilidades:		
Comprometimento, probidade, auto-motivação, cooperação, auto-		
				desenvolvimento, comunicação escrita.
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6. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

ÁREA DE ATUAÇÃO/NEGÓCIO
Recursos excepcionais, seus incidentes e atribuições administrativas

MISSÃO
Realizar suas atribuições jurídicas e administrativas com efetividade, celeridade e
transparência.

VISÃO
Ser reconhecida pela sociedade como referência no exercício das atividades de sua
competência.

VALORES
Celeridade;
Transparência;
Imparcialidade;
Inovação;
Efetividade;
Ética.
7. Matriz de Negócio
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7. MATRIZ DE NEGÓCIO

MATRIZ DE NEGÓCIO
Produtos identificados:

FORNECEDORES

INSUMOS

PRODUTOS

CLIENTES

Secretarias do TJ (13)

Processos

1. Recebimento de Cargas
de Processos Judiciais e
Administrativos

Assessores da
Vice-Presidência e

2. Pré-análise dos
processos /recursos
excepcionais e seus
incidentes (Rext/Resp)

Assessoria da
Vice-Presidência e

3. Decisão/Despacho no
Recurso de Agravo

Jurisdicionados,

Secretarias do TJ (13)

Secretarias do TJ (13)

Processos/recursos

Processos/recursos e
Decisões dos Tribunais
Superiores (STF / STJ)

Secretarias

Secretarias do TJ
(13)

Secretarias do
TJMT e Tribunais
Superiores (STF
/STJ)

Assessores da VicePresidência

Decisões da VicePresidência

4. Lançamento das decisões
no Sistema Proteus

Jurisdicionados e

Secretarias do TJ (13)

Processos/recursos e

5. Juízo de admissibilidade
dos Recursos Excepcionais
(Rext/Resp)

Jurisdicionados

6. Decisão em Medida
Cautelar

Jurisdicionados e

7. Decisão em Agravo
Regimental

Jurisdicionados e

8. Informações em HC
interposto aos Tribunais
Superiores (STF/STJ)

Jurisdicionados e

9. Coletânea das decisões
dos Tribunais Superiores

Jurisdicionados

Decisões dos Tribunais
Superiores (STF / STJ)

Secretarias do TJ (13)

Processos/recursos e
Decisões dos Tribunais
Superiores (STF / STJ)

Secretarias do TJ (13)

Processos/recursos e
Decisões dos Tribunais
Superiores (STF / STJ)

Expedientes oriundos
dos
Tribunais Superiores
(STF / STJ)

Tribunais Superiores
(STF / STJ) – sites de

Processos/recursos,
Telegramas (resumo da
decisão) e

Tribunais
Superiores (STF /
STJ)

Secretarias do TJ
(13)

Secretarias do TJ
(13)

Decisões dos Tribunais
Superiores (STF / STJ)
Processos/recursos e

Sociedade em
geral

Tribunais
Superiores (STF /
STJ)
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pesquisas e
Secretarias do TJ (13)

Decisões dos Tribunais
Superiores (STF / STJ)

(STF/STJ) em processos do
TJ MT

Advogados / MP /
Def. Pub.

Gabinete da VicePresidência

Documentos diversos

14. Arquivamento de
documentos

Gabinete da VicePresidência

Público externo e
interno

Solicitações diversas

15. Atendimento em geral

Público externo e
interno

Gabinete da VicePresidência

Planilha de controle do
estoque de material

16. Controle e solicitação
de materiais
(consumo/permanente)

Gabinete da VicePresidência

Gabinete da VicePresidência

Planilha de controle da
necessidade de
serviços

17. Controle e solicitação
de serviços (manutenção,
informática)

Gabinete da VicePresidência

Tribunais Superiores
(STF / STJ)

Sites dos Tribunais
Superiores (STF / STJ)

18. Consulta e
acompanhamentos dos
Recursos Repetitivos nos
sites do STF/STJ

Assessores da
Vice-Presidência e

Magistrados
Sociedade em
geral
Assessores da VicePresidência

Relatórios de
produtividade da VicePresidência e

10. Atualização do link
(site) da Vice-Presidência

TJ MT

Informações gerais da
Vice-Presidência
Assessores da VicePresidência

Decisões / Despachos

Sociedade em
geral

Vice-Presidência
do TJ MT
11. Relatório de
produtividade

Sociedade em
geral
CNJ
TJ MT

Tribunais Superiores
(STF / STJ)

Telegramas
(resumo das decisões)

Presidente,
Vice- Presidente,
Corregedor -Geral,
Magistrados,
Autoridades em geral,
Secretários, Diretores,
Servidores

Processos/recursos

12. Expedição de
documentos (ofícios,
comunicações, ...)

Portarias

Jurisdicionados
Tribunais
Superiores (STF /
STJ)
Tribunais em
geral

Decisões
Regimento Interno

Secretarias do TJ
(13)

Juizados Especiais
(em geral)

Comunicação
Relatórios
Órgãos Externos
diversos (Poder
Executivo, Poder
Legislativo, Poder
Judiciário)

Documentos diversos
(Ofícios, convites,
relatórios, publicações
diversas)

13. Recebimento e
Arquivamento de
documentos

Gabinete da VicePresidência

Instituições privadas
Órgãos Internos
diversos
Presidência,
Secretarias,
Coordenadorias,
Diretorias, Comarcas
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8. PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRÃO
POP

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Órgão:
TJ - MT

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 01

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/5

Atividade: RECEBER CARGAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

1. OBJETIVO
Descrever os procedimentos necessários para receber os processos judiciais e
administrativos por meio de carga no Sistema.

2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. REFERÊNCIAS
Regimento Interno.

4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Acesso à internet, acesso ao sistema.

5. RESPONSABILIDADES
Receber a carga feita no dia.

6. CUIDADOS ESPECIAIS
Receber a carga somente dos processos conclusos no dia
Receber a carga sem rasuras, riscos, corretivos
Conferir assinaturas dos responsáveis pela conclusão
Verificar a quantidade de volumes do processo

7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
Em caso de dúvidas no recebimento dos processos, consultar com o Juiz Auxiliar e após
efetivar o cumprimento.
Havendo problemas de registro no sistema, solicitar imediatamente a presença do
técnico da informática. Persistindo o problema, aguardar decisão superior para as
demais providências. Em caso de urgência utilizar a carga manual. Solucionado o
problema, concluir as atividades previstas neste procedimento operacional.

8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
8.1 - Para receber Processos Judiciais acesse o sistema Proteus Gabinete.
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8.5 - Para receber Processos Judiciais/Administrativos acesse o sistema Atenas.

8.2 - O login ao sistema de Proteus Gabinete é permitido pelo login e senha.

8.6 - O login ao sistema de Atenas é permitido pelo login e senha.

8.3 - Ao abrir o sistema acesse o menu -> 2.Carga.

8.7 - Ao abrir o sistema acesse o menu -> Processos->Recebimento de Carga.

8.4 - Em seguida na janela de recebimento de carga, clicar na janela botão receber ->
informar o recebimento “lote” ou “protocolo”, clicar em “receber” e “fechar”;
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8.8 - Informe o numero do Identificador e em seguida clique em receber. Após realizar o
recebimento, clique em Fechar. Assinar a carga e devolver ao mensageiro.

9.1 - Após realizar o procedimento, assine a carga e devolva a Secretaria.

Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Elisete Mary Yule de Alencar

Chefe de Gabinete

Eliane Regina Sguarezi Maciel

Coordenadora de Gabinete

Melina Assunção Tostes

Assessora de Gabinete

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Assinatura

Assinatura

8.9 - Para dar continuidade, acesse o sistema CIA.

9.0 - Após abrir o sistema, clique no menu “Processo” e em seguida “Processos”. Vá até a
caixa de entrada, encontre o protocolo do processo, selecione o mesmo e clique em receber.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Órgão:
TJ - MT

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 02

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/4

Atividade: REALIZAR A PRÉ-ANÁLISE DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS E SEUS INCIDENTES
Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

1. OBJETIVO
Descrever os procedimentos necessários para realizar a pré-análise dos processos judiciais.
2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

8.2. Observar a data de conclusão do processo;
8.3. Verificar o tipo de recurso e incidentes;
8.4. Verificar se há prevenção de Assessor;
8.5. Manusear o processo e conferir
8.5.1.Recursos Excepcionais (na rede interna da Vice-Presidência) – Rext/Resp/RO
(conferir: contrarrazões, parecer da Procuradoria, Tempestividade, Preparo,
Capacidade Postulatória, n. do Recurso, Cabimento/Fundamento Constitucional,
existência de Embargos de Declaração, existência de Embargos Infringentes, Acórdão,
existência de Medida Cautelar)
8.5.2.Incidentes Processuais (manuseio manual) – MC/ED/EI/Agravos (conferir: o número do
Incidente)
8.6. Preencher a Ficha de Triagem (utilizar a Planilha de Controle de Triagem)
8.6.1.Recursos Excepcionais com a respectiva numeração de páginas do processo
(contrarrazões, parecer da Procuradoria, Tempestividade, Preparo, Capacidade
Postulatória, n. do Recurso, Cabimento/Fundamento Constitucional, existência de
Embargos de Declaração, existência de Embargos Infringentes, Acórdão, existência de
Medida Cautelar);

3. REFERÊNCIAS
Código de Processo Civil.
4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores, canetas, impressoras e acesso ao Sistema Proteus.
5. RESPONSABILIDADES
Realizar a pré-análise dos processos em até 2 (dois) dias uteis, a partir da data de
recebimento.
6. CUIDADOS ESPECIAIS
Realizar a pré-análise dos processos no máximo em 02 dias
Realizar a distribuição equitativa entre os assessores jurídicos
Observar a prevenção entre os Recursos e seus Incidentes (em especial Medidas
Cautelares e Recursos; Embargos de Declaração e Recursos).
7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIAS
Em caso de dúvidas na distribuição dos processos consultar o Juiz Auxiliar ou quem
determinado e após efetivar a distribuição.
Havendo problemas de registro no sistema, solicitar imediatamente a presença do
técnico da informática. Persistindo o problema, aguardar decisão superior para as
demais providências. Em caso de urgência utilizar a distribuição manual. Solucionado o
problema, deverão ser retomadas as atividades previstas neste procedimento
operacional.
8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
8.1. Receber os processos judiciais;
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8.6.2.Incidentes Processuais com o número do processo e eventual existência de petições
ou despachos;

8.7.4.Em seguida na janela de distribuição direta para assessores, insira o numero e o ano
do processo e clique em Aplicar. E em seguida, fechar.

8.7. Distribuir o processo no Sistema Proteus para o Assessor Jurídico.
8.7.1.Acesse o Sistema Proteus

8.7.2.O login ao sistema de Proteus Gabinete é permitido pelo login e senha.

8.7.3.Ao abrir o sistema acesse o menu -> 7.Distr./Red. DIRETA.
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Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Paulo Henrique de Sousa

Chefe de Gabinete

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Assinatura
Assinatura
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8.1.1.Se não intimou para as contrarrazões fazer o despacho determinando a Intimação

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Órgão:
TJ - MT

POP nº: 03

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/3

Atividade: ELABORAR DECISÃO/DESPACHO NO RECURSO DE AGRAVO
Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

1. OBJETIVO
Descrever os procedimentos necessários para realizar a Análise do Recurso de Agravo aos
Tribunais Superiores (STF OU STJ).

8.1.2.Se não certificada a tempestividade fazer despacho determinando fazer a Certidão

8.2. Verificar na Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial se foi inadmitido nos
termos do artigo 543 – C, § 7º do CPC ou se o Recurso Extraordinário foi prejudicado nos
termos do artigo 543 – B, § 3º do CPC. Identificado ser o caso, fazer decisão convertendo
em Agravo Regimental.
8.3. Se não for o caso do artigo 543-C, § 7º, I ou 543-B § 3º (ambos do CPC) verificar/identificar
se tem paradigma. Para isso identificar a tese debatida.
8.3.1. Acesse o site do STJ (www.stj.gov.br) e clique em “Consultar” e em seguida selecione
“Recursos Repetitivos”.

2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. REFERÊNCIAS
- Constituição Federal.
- Código de Processo Civil.
- Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores, canetas, impressoras, acesso a internet, Códigos, Doutrinas

5. RESPONSABILIDADES
Elaborar a Decisão/Despacho do Recurso de Agravo, até três dias uteis.

6. CUIDADOS ESPECIAIS
Confecçionar Decisão/Despacho no Recurso de Agravo em até tres dias úteis;
Verificar a existencia de Paradigmas e de Casos Repetitivos;
Observar o Acordo de Cooperação do STJ de junho de 2012

7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
Em caso de duvidas na elaboração da Decisão/Despacho dos processos, consultar o Juiz
Auxiliar.
Havendo problemas de acesso a internet e a rede do TJMT, solicitar imediatamente a
presença do técnico da informática. Persistindo o problema, aguardar decisão superior
para as demais providencia. Em caso de urgência, utilizar outras formas de consulta.

8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
8.1. Verificar se a Secretaria intimou o recorrido para as contrarrazões e se certificou a
tempestividade do Recurso.
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8.3.2. Digite a palavra chave e em seguida clique em “Pesquisar”.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Órgão:
TJ - MT

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 04

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/9

Atividade: LANÇAR AS DECISÕES NO SISTEMA PROTEUS
Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

1. OBJETIVO

8.4. Se não tiver paradigma fazer o Despacho padrão encaminhando ao STJ ou STF.
8.5. Se tiver paradigma fazer Decisão suspendendo/sobrestando o agravo. Obs: Lançar a decisão
do processo com códigos de suspenso/sobrestado.

Descrever os procedimentos necessários para dar publicidade as decisões da VicePresidência.
2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
3. REFERÊNCIAS

8.6. Imprimir a Decisão/Despacho.

Regimento Interno.

8.7. Encaminhar a Decisão/Despacho para conferencia e assinatura.

4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores, canetas, impressoras, Sistema Proteus.
5. RESPONSABILIDADES
Efetuar diariamente o lançamento das decisões da Vice-Presidência.

Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Melina Assunção Tostes

Assessora de Gabinete II

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Assinatura
Assinatura

6. CUIDADOS ESPECIAIS
Conferir o cabeçalho da decisão (verificando o número do processo, nomes das partes,
comarca, câmara);
Efetuar o lançamento nos autos respectivos (Sistema Proteus);
Observar os tipos de lançamentos (códigos);
Confirmar o lançamento de cada decisão (individualmente).
Observar os processos que possuem paradigma.
7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
Em caso de dúvidas, no lançamento/andamento das decisões no Sistema Proteus,
consultar o Juiz Auxiliar.
Havendo problemas de registro no sistema, solicitar imediatamente a presença do técnico
da informática. Persistindo o problema, aguardar decisão superior para as demais providências.
Em caso de urgência postergar o lançamento da decisão e dar o andamento manual.
Solucionado o problema, concluir as atividades previstas neste procedimento operacional.
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8.4.2. Abrir na segunda janela a pasta: “Decisões da Vice-Presidência”.

8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
8.1. Acesse duas telas do sistema Proteus.

8.2. Na primeira tela, abrir a opção “3-Consulta por Protocolo”;

8.3. Na segunda tela, abrir a opção “2-Carga”.

8.5. Manter as três janelas abertas simultaneamente.
8.6. Na primeira tela do Proteus, (3-Consulta por Protocolo), Lance o número do
protocolo com seu respectivo ano e clique em “Aplicar”;

8.4. Abrir duas janelas da pasta na Rede, correspondente aos arquivos da Vice-Presidência.
(Atalho no teclado:

+ E).

8.4.1. Abrir na primeira janela a pasta: “Juízo de Admissibilidade”;
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8.6.1.

Na janela que ira se abrir, clique na opção “3-Andamento”;

8.6.5.

Informe o “Número da Folha” da decisão, respeitando a seqüência de

numeração já existente no processo. E em seguida clique em “Salvar” e “Fechar”.

8.7. Na outra tela do Proteus, que foi aberta anteriormente no menu “Carga” (item 8.3),
clique na opção “Enviar”

8.6.2.

Na tela a seguir, selecione a opção: “Novo”.

8.6.3.

Na tela seguinte, digite o código correspondente a decisão a ser publicada na

opção: “Tipo de Andamento”;

8.6.4.

Insira o teor da decisão na parte “Descrição”. Para isso, Vá até a pasta de

rede que esta aberta na tela “Juízo de Admissibilidade” (item 8.4.1), procure a decisão na pasta do
assessor correspondente e abra a decisão para conferir o teor da decisão assinada no processo.
Copie e Cole a decisão no espaço em branco.

8.7.1. Na janela a seguir, digite o código 100 na opção “Tipo” e de “Enter”. (Este
código é correspondente a “Tramitação para Confirmação”) Em seguida preencha o “Numero” e o
“Ano” do protocolo do respectivo recurso e o campo “Lotação” (digitar o código da Secretaria de
Origem). Clique na opção “Enviar” e em seguida, “Fechar”.
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8.7.2.

Para imprimir a carga, clique em “Livro Saída”.

Obs1: Confirmar na Janela de “Andamento” se o processo foi tramitado corretamente.
Obs2: Conferir a carga impressa com os processos a serem encaminhados.
8.8. Retorne para a pasta de rede “Juízo de Admissibilidade” (item 8.4.1), copie o
arquivo da decisão. Em seguida acesse a pasta de rede “Decisões da Vice Presidência” (item
8.4.2) e cole a decisão.
8.9.

Vinculação de Recursos Suspensos/Sobrestamento.

8.9.1. No caso de se verificar que se trata de suspensão/sobrestamento de Recurso,
deve-se vincular o processo ao tema paradigma que ensejou essa situação

8.9.2. Após o lançamento e antes de enviar a carga para sua respectiva secretaria,
deve-se clicar na opção “8-Paradigma/Sobrestado”.

8.7.3.
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8.9.5. Escolha o tema referente ao recurso e clique em “Criar”:
8.9.3. Na tela a seguir, insira o “Tema (Ementa)” e clique em “Buscar Tema”:

8.9.6.

Após a vinculação, prosseguir para finalizar o lançamento, conforme

expressa os itens 8.3, 8.6, e 8.7.
Rede).

8.9.4. Utilizar as ferramentas de Filtro, onde se tem as opções de órgão (STJ, STF,
TJMT) e de modo (número, tema e paradigma), e após se encontrar o tema
correspondente ao Recurso, clicar em “Vincular”:
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8.10. Após realizar todos estes procedimentos, feche todas as telas (Sistema Proteus e

Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Elisete Mary Yule de Alencar

Chefe de Gabinete

Eliane Regina Sguarezi Maciel

Coordenadora de Gabinete

Melina Assunção Tostes

Assessora de Gabinete II

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Assinatura

Assinatura
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Havendo problemas na internet e/ou rede do TJMT, solicitar, imediatamente, a presença

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Órgão:
TJ - MT

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 05

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/5

Atividade: ELABORAR DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE NOS RECURSOS EXCEPCIONAIS
(REXT/RESP)
Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

do técnico de informática.

8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
8.1.

Principais passos:

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.

Receber o processo/recurso
Conferir a pré-análise (triagem do processo)
Elaborar minuta: Decisão ou Despacho.
Verificar se é o caso de Retenção do Recurso ou não (art. 542 par. 3º do CPC)

8.2. Verificar/Identificar se tem paradigma ou repercussão geral. Para isso, identificar a
tese debatida.

1. OBJETIVO
Descrever os procedimentos necessários para verificar se os Recursos Excepcionais
preenchem os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

2. ÁREA DE APLICAÇÃO

8.2.1. No caso de matéria repetitiva: Abrir o sítio do STJ (www.stj.jus.br)
8.2.2. Ao acessar o site, clique no menu “Consultas” e em seguida, no sub-menu
“Recursos Repetitivos”

Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. REFERÊNCIAS
- Constituição Federal;
- Código de Processo Civil;
- Regimento Interno;
- Resoluções CNJ
- Jurisprudências.

4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores, canetas, impressoras, Sistema PROTEUS, Rede interna do TJMT, internet,
sítio do STF, STJ e TJMT.

5. RESPONSABILIDADES
- Elaborar a minuta do Juízo de Admissibilidade dos recursos excepcionais em até 5 (cinco)
dias.
- Realizar a revisão ortográfica da minuta do juízo de admissibilidade em 1 (um) dia.
- Realizar a revisão jurídica da minuta do juízo de admissibilidade em 2 (dois) dias.
- Aprovar e assinar do Juízo de Admissibilidade dos recursos excepcionais em até 2 (dois)
dias.

8.2.3. Na tela seguinte, informe os dados necessários para a pesquisa e clique em
“Pesquisar”.

6. CUIDADOS ESPECIAIS
Consultar o sítio do STF e STJ (verificar se a matéria tratada é caso de recurso
repetitivo/repercussão geral ou matéria isolada);
Verificar a constate atualização da jurisprudência dos Tribunais Superiores;
Conferir a pré-análise.

7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
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8.2.4. Acesse o sitio do STF (www.stf.jus.br):
8.2.5. Ao acessar o site, clique no menu “Jurisprudência” e em seguida, no sub-menu
“Repercussão Geral”

“Pesquisar

8.2.7. Na tela seguinte, informe os dados necessários para a pesquisa e clique em

8.2.6. Após abrir a tela, no menu clique em “Pesquisa”.

aplicar:

8.3.

Se tiver paradigma ou repercussão geral julgado, com ou sem o trânsito em julgado

8.3.1. O dispositivo do artigo 543–C, § 7º, I (Resp denegado seguimento), se o acórdão
recorrido estiver em conformidade com a orientação do STJ;
8.3.2. O dispositivo do artigo 543-B, § 3º (Rext prejudicado), do CPC, se o acórdão
recorrido estiver em conformidade com a orientação do STF.
8.4.

Se tiver paradigma ou repercussão geral pendente de julgamento aplicar:

8.4.1. O dispositivo do § 1º do artigo 543-B do CPC (sobrestamento do Rext);
8.4.2. O dispositivo do § 1º do artigo 543-C do CPC (suspensão do Resp).

8.5.

Não sendo hipótese de recurso repetitivo, será feito juízo de admissibilidade regular:

8.5.1. Requisitos Extrínsecos:
8.5.2. Tempestividade
8.5.3. Preparo
8.5.4. Regularidade Formal
8.6.

Requisitos Intrínsecos:

8.6.1. Legitimidade Recursal
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8.6.2. Interesse recursal
8.6.3. Fato impeditivo

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

8.6.4. Específicos dos recursos excepcionais
Órgão:
TJ - MT

8.7.

Confeccionar a minuta da decisão do juízo de admissibilidade

8.8.

Realizar a Revisão ortográfica da minuta da decisão do juízo de admissibilidade.

8.9.

Efetuar as correções ortográficas necessárias.

Retornar para adequações, quando necessário;

8.10.2.

Encaminhar para o Vice-Presidente.

8.11.1.

Não aprovada: Retornar a minuta para adequações necessárias;

8.11.2.

Aprovada: Assinar a decisão do juízo de admissibilidade.

Cargo/Função

Adriana Malheiros Correa da Costa

Assessor Jurídico

Alexandre França Fontes

Assessor Jurídico

Alexandre Capilé M. Silva

Assessor Jurídico

Claudiane Cristina F. Silva

Assessor Jurídico

Cristiano Terra

Assessor Jurídico

Danielly Varea M. de Lima

Assessor Jurídico

Douglas Sakamoto

Assessor Jurídico

Eliane Nunes Costa Mendes

Assessor Jurídico

Kelly Patricia da Silva Souza

Assessor Jurídico

Luciana Monduzzi Figueiredo

Assessor Jurídico

Marina Andrade Marcelo Antunes

Assessor Jurídico

Patricia Borges Ferraz

Assessor Jurídico

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Folha: 1/3

Atividade: ELABORAR DECISÃO EM MEDIDA CAUTELAR

1. OBJETIVO
Descrever os procedimentos necessários para Verificar se estão presentes os requisitos para
a concessão de efeito suspensivo aos Recursos Excepcionais (Extraordinário/Especial)

8.11. Conferir a decisão do juízo de admissibilidade:

Elaboração/Servidor

Versão: 1.0/2012

Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

8.10. Realizar a Revisão Jurídica da minuta da decisão do juízo de admissibilidade:
8.10.1.

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 06

2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Assinatura

3. REFERÊNCIAS
- Constituição Federal;
- Código de Processo Civil;
- Regimento Interno;
- Resoluções CNJ;
- Jurisprudências.
4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores, canetas, impressoras, Sistema PROTEUS, Rede interna do TJMT, internet,
sítio do STF, STJ e TJMT.
5. RESPONSABILIDADES

Assinatura

- Elaborar a minuta da Decisão Liminar em Medida Cautelar em até 2 (dois) dias.
- Realizar a revisão ortográfica da minuta da Decisão Liminar em Medida Cautelar em até 1
(um) dia.
- Realizar a revisão jurídica da minuta da Decisão Liminar em Medida Cautelar em até 1 (um)
dia.
- Aprovar e assinar a minuta da Decisão Liminar em Medida Cautelar em até 1 (um) dia.
6. CUIDADOS ESPECIAIS
No caso de decisão liminar na medida cautelar verificar se houve interposição de Recurso
Excepcional;
Verificar se os autos do Recurso Excepcional ou a cópia acompanha a Medida Cautelar;
Verificar se a distribuição para o assessor observou a prevenção.
7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
Havendo problemas na internet e/ou rede do TJMT, solicitar, imediatamente, a presença
do técnico de informática.
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8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
8.1.

Receber o processo/Medida Cautelar

8.2.

Analisar a Liminar:

8.2.1. Capacidade Postulatória
8.2.2. Verificar se já foi interposto Recurso Excepcional a que se pretende dar efeito
suspensivo e se o pedido está instruído com cópia do Recurso e do Acórdão Recorrido.
8.2.3. Verificar a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora
8.3. Confeccionar a minuta da decisão Liminar na Medida Cautelar
6.3.1 Deferir ou indeferir a Liminar na Medida Cautelar
8.4.

Realizar a Revisão ortográfica da minuta da decisão Liminar na Medida Cautelar

8.5.

Efetuar as correções ortográficas necessárias

8.6. Realizar a Revisão Jurídica da minuta da decisão
8.6.1. Retornar para adequações a minuta, quando necessário;
8.6.2. Encaminhar para o Vice-Presidente.
8.7.

Conferir a decisão

Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Adriana Malheiros Correa da Costa

Assessor Jurídico

Alexandre França Fontes

Assessor Jurídico

Alexandre Capilé M. Silva

Assessor Jurídico

Claudiane Cristina F. Silva

Assessor Jurídico

Cristiano Terra

Assessor Jurídico

Danielly Varea M. de Lima

Assessor Jurídico

Douglas Sakamoto

Assessor Jurídico

Eliane Nunes Costa Mendes

Assessor Jurídico

Kelly Patricia da Silva Souza

Assessor Jurídico

Luciana Monduzzi Figueiredo

Assessor Jurídico

Marina Andrade Marcelo Antunes

Assessor Jurídico

Patricia Borges Ferraz

Assessor Jurídico

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Assinatura

Assinatura

8.7.1. Não aprovada: Retornar para adequações a minuta, havendo necessidade;
8.7.2. Aprovada: assinar a decisão Liminar na Medida Cautelar.
6.8

Analisar o Mérito:

6.8.1 Julgar procedente e confirmar o pedido liminar ou Julgar improcedente o pedido
cautelar após análise do juízo de admissibilidade do Recurso Excepcional (Rext/Resp)
6.8.2 Realizar a Revisão ortográfica da minuta da decisão na Medida Cautelar;
6.8.3 Efetuar as correções ortográficas necessárias
6.9

7.0

Realizar a Revisão Jurídica da minuta da decisão
6.9.1 Retornar para adequações a minuta, quando necessário;
6.9.2 Encaminhar para o Vice-Presidente
Conferir a decisão
7.0.1 Não aprovada: Retornar para adequações a minuta (quando necessário)
7.0.2 Aprovada: assinar a decisão
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8.2.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Órgão:
TJ - MT

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 07

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/2

Atividade: ELABORAR DECISÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

1. OBJETIVO
Descrever os procedimentos necessários para Levar a julgamento pelo Órgão Colegiado as
decisões que denegam seguimento ao Recurso Especial (artigo 543-C, § 7º, I) e as que julgam
prejudicados os Recursos Extraordinários (artigo 543-B, § 3º).

2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

- Constituição Federal;
- Código de Processo Civil;
- Resoluções CNJ
- Regimento Interno;

8.3. Reanalisar se a Decisão recorrida está em conformidade com a Decisão Paradigma
dos Tribunais Superiores (STF/STJ).
8.3.1. Não conformidade -> Reconsiderar;
8.3.2. Em conformidade -> Manter a Decisão;
8.4. Confeccionar a Minuta do Relatório, Ementa e do Voto para ser submetido ao Órgão
Colegiado;
8.5. Realizar a Revisão ortográfica da Minuta;
8.6. Efetuar as correções ortográficas necessárias;
8.7. Realizar a Revisão Jurídica da Minuta;
8.7.1. Retornar para adequações a Minuta, quando necessário;
8.7.2. Encaminhar para o Vice-Presidente;
8.8. Conferir a Minuta;

8.10. RESPONSÁVEL
Assessoria Técnico Jurídico

4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores, canetas, impressoras, Sistema PROTEUS, Rede interna do TJMT, internet,
sítio do STF, STJ e TJMT.

5. RESPONSABILIDADES
Elaborar a Decisão, contendo relatório, voto e minuta do Agravo Regimental em até 10
(dez) dias.

6. CUIDADOS ESPECIAIS
Juntar e lançar no Sistema Proteus apenas o Relatório.
Lançar apenas na pasta da Rede Interna e arquivar em pasta física própria o Voto e
Ementa.

7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
Havendo problemas na internet e/ou rede do TJMT, solicitar, imediatamente, a presença
do técnico de informática.

8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
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8.2.1. Tempestividade;
8.2.2. Capacidade Postulatória;
8.2.3. Regularidade Formal.

8.8.1. Não aprovada: Retornar para adequações necessárias;
8.8.2. Aprovada: assinar a decisão (Relatório, Ementa e Voto);
8.9. Submeter ao Órgão Colegiado (na 1ª Sessão que se seguir, nos termos art. 52 § 4º
do RI).

3. REFERÊNCIAS

8.1.

Analisar:

Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Adriana Malheiros Correa da Costa

Assessor Jurídico

Alexandre França Fontes

Assessor Jurídico

Alexandre Capilé M. Silva

Assessor Jurídico

Claudiane Cristina F. Silva

Assessor Jurídico

Cristiano Terra

Assessor Jurídico

Danielly Varea M. de Lima

Assessor Jurídico

Douglas Sakamoto

Assessor Jurídico

Eliane Nunes Costa Mendes

Assessor Jurídico

Kelly Patricia da Silva Souza

Assessor Jurídico

Luciana Monduzzi Figueiredo

Assessor Jurídico

Marina Andrade Marcelo Antunes

Assessor Jurídico

Patricia Borges Ferraz

Assessor Jurídico

Aprovação

Cargo/Função

Assinatura

Assinatura

Receber o Recurso.
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8. PRINCIPAIS ATIVIDADES

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Órgão:
TJ - MT

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 08

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/13

8.1.

Receber o Telegrama oriundo do STJ ou STF;

8.2. Cadastrar o Telegrama recebido na Rede Interna do TJ MT, na pasta “Ofícios VicePresidência”, na Planilha nomeada “Controle de Ofícios em HC”;
Número do telegrama;

Atividade: ELABORAR INFORMAÇÕES EM HC INTERPOSTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES
(STF-STJ)

Turma do STJ/STF que encaminhou;

Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

Nome do ministro;

1. OBJETIVO

Data de recebimento do telegrama;

Descrever os procedimentos necessários para prestar as informações solicitadas pelos
Tribunais Superiores.

Número do HC no Tribunal Superior;
Nome do impetrante;

2. ÁREA DE APLICAÇÃO

Nome do paciente;

Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Número do Processo de origem no TJ MT;

3. REFERÊNCIAS

Número de ofício prestando as informações;

- Constituição Federal
- Código Penal
- Código de Processo Penal
- Regimento Interno.

Data de envio do ofício via malote digital.

4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores, acesso à internet, canetas, impressoras, códigos e doutrinas.
5. RESPONSABILIDADES
Prestar as informações solicitadas pelos Tribunais Superiores no prazo máximo de 10 dias.
6. CUIDADOS ESPECIAIS
Conferir o cabeçalho do Ofício (verificando o número do habeas corpus, nomes das
partes, nome do ministro, assunto e dados do telegrama);
Efetuar o lançamento das informações no Sistema Proteus;
Arquivar o comprovante do envio das informações via Malote Digital;
Observar o prazo máximo de 10 dias para prestar as informações.
7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
Em caso de dúvidas, no lançamento/andamento das decisões no Sistema Proteus,
consultar o superior.
Havendo problemas de registro no sistema, solicitar imediatamente a presença do
técnico da informática. Persistindo o problema, aguardar decisão superior para as demais
providências. Em caso de urgência postergar o lançamento da decisão e dar o andamento manual.
Solucionado o problema, concluir as atividades previstas neste procedimento operacional.
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8.3. Encaminhar o Telegrama para a respectiva Secretaria do TJ solicitando a conclusão
do Processo para a Vice-Presidência;
Despachar no próprio Telegrama estabelecendo o prazo de 24 horas;
8.4.
MT;

Coletar dados para elaboração da Minuta da Informação
8.4.1. Entrar no Sistema Proteus e verificar o número do Processo de origem no TJ
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Sistema Proteus;

Consultar pelo nome da parte. Digitar o nome da parte e clicar em “Procurar pela

Parte”.
Clicar na opção 3: Consulta por Protocolo;

Na janela Consulta por protocolo digitar o Número do Processo constante no
Telegrama;

8.5.

Buscar no site do tribunal de justiça o acórdão publicado;
8.5.1. BUSCA DO ACÓRDÃO:
Entrar no site do TJ-MT;
Clicar na opção: Serviços / Consulta Processual (Tribunal de Justiça);

Obs.: Caso haja divergência no número de origem deve-se procurar pelo nome da parte:
Login Sistema Proteus;
Clicar na opção 1: Consultas;
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Selecionar a opção desejada para pesquisa e clicar em “Consultar”;

Pesquisar utilizando o critério desejado e clicar em “Consultar”;
Clicar em „Ver Processos‟;
Clicar em „Ver dados do Processo‟ no processo desejado caso haja mais de um;
Para visualizar Acórdão, clicar em “Acórdão: Publicado em...”

Clicar em “Ver Processos”;
Clicar em “Ver Dados do Processo”;
Clicar em “Ver todos Andamentos”.
8.7.

Identificar as cópias que serão anexadas ao ofício;

8.8.

Elaborar a minuta do ofício prestando as informações solicitadas:
8.8.1. Abrir a pasta “ofícios da vice-presidência”;

Abrir o acórdão;

8.8.2. Abrir novo arquivo do Word com o número de ofício;

Conferir nome da parte;

8.8.2.1. Preencher o cabeçalho da minuta do ofício

Imprimir acórdão.
8.6. Verificar o andamento da ação originária na comarca (extrair as cópias necessárias
para envio com as informações)
Clicar na opção: Serviços / Consulta Processual (Comarcas);

Identificar o número do ofício e a data em que as informações estão sendo
prestadas;
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Repassar para o ofício os dados informados no telegrama;
Número do Habeas Corpus no STJ/STF;

9.0.

Assinar ofício

9.1. Digitalizar o ofício e as cópias que o acompanham e salvar em uma pasta específica –
“ofícios digitalizados”.

Nome do Impetrante;

9.2. Enviar ofício digitalizado, via malote digital para o STJ/STF;

Nome do Paciente;
Nome do ministro que encaminhou telegrama solicitando informações;
Assunto (número do telegrama/número do habeas corpus no STJ/número de
registro do HC/STJ).

9.2.1 Abrir o site do tribunal de justiça:
Clicar em “MALOTE DIGITAL” ;

8.8.2.2. Digitar o corpo do texto do ofício
Informar se a Liminar foi Deferida ou Indeferida;
Informar o parecer da Procuradoria-Geral de justiça;
Informar se o Recurso foi Provido ou Improvido;
Transcrever o Acórdão proferido pelo TJ/MT, com os seguintes dados:
o
o
o
o
o

Número do recurso;
A Câmara que pertence o recurso;
O Desembargador relator;
Data do julgamento;
Data da publicação do acórdão.
Clicar novamente em “MALOTE DIGITAL”;

Prestar as informações necessárias acerca do andamento da ação penal na
comarca de origem;
8.9.

Encaminhar a minuta do ofício para a revisão jurídica e ortográfica;

Identificar usuário e senha;
Clicar em “ACESSE”;

- Aprovada a Minuta: encaminhar para assinatura do Desembargador;
- Não Aprovada: realizar as correções necessárias e encaminhar para assinatura.
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Clicar em enviar;

JUDICIAL”;

Caso o documento seja encaminhado ao STJ, clicar em “PROTOCOLO

Clicar em “INFORMAÇÕES PROCESSUAIS”;

PROCESSUAIS”;

Caso o documento seja encaminhado ao STF, clicar em “INFORMAÇÕES

Clicar em STJ ou STF;
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Ir até a pasta “OFÍCIOS DIGITALIZADOS” (localizado na pasta “OFÍCIOS
Da Vice-Presidência”) e selecionar o ofício a ser encaminhado;

Clicar em “AVANÇAR”;

Digitar o assunto do ofício (Assunto constante no Cabeçalho do Ofício –
copiar e colar);

Clicar em “SELECIONAR DOCUMENTO”;

Clicar em “ENVIAR DOCUMENTO”;

Imprimir comprovante de envio de documento.
9.3. ANEXAR COMPROVANTE DE ENVIO AO OFÍCIO JÁ ASSINADO;
9.4. Fotocopiar o Ofício E O COMPROVANTE DE ENVIO;
Anexar na pasta de ofícios expedidos a respectiva cópia;
Guardar em pasta própria as cópias utilizadas na prestação de informações.
9.5. Juntar aos autos o original do Ofício e respectivo comprovante.
9.6. Lançar as Informações prestadas no Sistema Proteus.
9.7. Fazer Carga de devolução do Processo.
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9.8. Responsável.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Assessor de Gabinete

Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Juliana Martins

Assessor de Gabinete

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Órgão:
TJ - MT

Assinatura

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 09

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/5

Atividade: Compilar as decisões dos Tribunais Superiores (STF-STJ) em processos do TJMT

Assinatura

Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

1. OBJETIVO
Descrever os procedimentos necessários para alimentar o banco de dados da VicePresidência quanto às decisões dos Tribunais Superiores – STF e STJ em processos do TJMT.
2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
3. REFERÊNCIAS
Não se aplica.
4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores, canetas, impressoras, intranet, site TJMT, site STJ e site STF.
5. RESPONSABILIDADES
Verificar diariamente a existência de decisões dos Tribunais Superiores nos processos da
Vice-Presidência a serem compiladas.
6. CUIDADOS ESPECIAIS
Conferir o cabeçalho da decisão (verificando o número do processo, nomes das partes,
comarca, câmara);
7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
Em caso de dúvidas, no lançamento/andamento das decisões no Sistema Proteus,
esclarecer com o superior.
Havendo problemas de registro no sistema, solicitar imediatamente a presença do
técnico da informática. Persistindo o problema, aguardar decisão superior para as demais
providências. Em caso de urgência postergar o lançamento da decisão e dar o andamento manual.
Solucionado o problema, concluir as atividades previstas neste procedimento operacional.
8.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
8.1.

Coletânea das decisões dos tribunais superiores – STJ e STF, em processo do

TJMT:

1
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8.1.1. Em caso de se tratar de processos vindos do STJ e do STF, proceder da
seguinte forma:
8.1.2. Acessar o site do tribunal de justiça: http://www.tjmt.jus.br/.
8.1.3. Localizar os atalhos dos sites do STJ ou STF:

8.1.4.

Digitar o número do Processo desejado e clicar em consultar:

8.1.6.

Em seguida, selecionar o processo desejado:

Em seguida, clicar em “Consultas” e, na seqüência em “Processo”:

2
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8.1.7.

Após a seleção do processo, escolher a opção desejada: “Decisões”

8.1.9.

8.1.8. Selecionar a decisão referente ao processo, abrir e salvar na pasta das
decisões da Vice-Presidência no arquivo “decisões que retornaram do STJ e STF”. E, no
campo: “nome do arquivo”, salvar o número do processo selecionado.

Em caso de mais processos a serem salvos, clicar em nova pesquisa:

8.1.10. Caso não existam mais processos a serem consultados, encerrar.

8.2.

RESPONSÁVEL
Coordenador de Gabinete.

4
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Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Eliane R.S. Maciel

Coordenadora de Gabinete

Melina Tostes

Assessora de Gabinete

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Assinatura

Assinatura

5
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Órgão:
TJ - MT

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 10

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/14

Atividade: ATUALIZAR O LINK (SITE) DA VICE-PRESIDÊNCIA
Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

1. OBJETIVO
Alimentar o link da Vice-Presidência no site do TJ-MT (www.tjmt.jus.br).

8.1.3. Aparecerá tela, conforme abaixo para liberação do sistema. Preencha com
Usuário e Senha e clique em Entrar para acessar:

2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
3. REFERÊNCIAS
Não se aplica
4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Acesso a internet.
Acesso ao sistema CMS.
5.

RESPONSABILIDADES
Atualização diária.

6. CUIDADOS ESPECIAIS

Caso não recorde sua senha clique em Lembrar senha;

Todos os arquivos externos disponibilizados no site devem ter seu conteúdo
digitalmente protegido, para isso devem convertidos anteriormente para o formato .pdf
(Portable Document Format).
7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
Havendo problemas de registro no sistema, solicitar imediatamente a presença do
técnico da informática. Persistindo o problema, aguardar decisão superior para as demais
providências.

Para modificar a senha, clique em Alterar Senha.
OBS.: O Usuário e senha de Acesso do CMS são fornecidos pela Coordenadoria de
Informática.
8.1.3.1 Aparecerá um menu principal com as opções de inserir arquivos e
informações.

8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
8.1.

Para acessar o programa de atualização do site:

8.1.1. Acessar a Intranet: (http://intranet.tj.mt.gov.br);
8.1.2. Acessar o programa CMS. Aparecerá uma tela com link para abertura.
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8.1.3.2. Inserir conteúdo (Produtividade):

8.1.3.6. Selecione em “Portal  Internet”;

8.1.3.3. Clique em “Publicar Matéria”:

8.1.3.4. Selecione em “Grupo de publicação  Vice-Presidência 2011”:

8.1.3.7. Aparecerá uma caixa de escolha: Clique em „Produtividade: Editar‟.

8.1.3.5. Selecione em “Página  conteúdo”:
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8.1.3.8. Aparecerá uma nova tela. Clique na opção “2  Conteúdos”

8.1.3.9. Digitar o texto na tela;
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8.1.3.10.

Selecionar o texto e clicar no botão „Inserir e editar Hiperlink‟.

8.1.3.11.

Na tela seguinte, clique no botão “Localizar no Servidor”.
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8.1.3.12.

8.1.3.13.

112

Aparecerá uma nova tela. Clique no botão „Procurar‟.

8.1.3.14.

Selecione novamente o arquivo desejado e clique em „Upload‟.

8.1.3.15.

Aparecerá uma nova tela. Clique em ok.

8.1.3.16.

Para finalizar clique em „Salvar‟.

Selecione o arquivo desejado e em seguida clique em „Abrir‟.
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8.1.4. Inserir Coletânea de Decisões;

8.1.4.4. Selecione em Portal  Internet.

8.1.4.1. Clique em “Publicar Matéria”:

8.1.4.5. Inserir Mês ou Ano.
8.1.4.6. Aparecerá uma nova tela, clicar no item “Inserir nó” do ano desejável.
8.1.4.2. Selecione em “grupo de Publicação  Vice-Presidência 2011”:

8.1.4.3. Selecione no campo Página  Coletâneas de Decisões:
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8.1.4.7. Na tela seguinte, adicionar o texto (Mês ou Ano) nos campos „Título‟ e
„Descrição‟.
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8.1.4.8. Em seguida, no campo “Data do Documento”, acrescentar uma data
referente ao mês inserido.

8.1.4.11. Na pagina inicial de “Coletânea de Decisões”, clique em “Inserir nó filho”,
no mês referência.

8.1.4.9. No campo “Estilo”, selecione „Titulo‟ para Ano, ou Sub-título para Mês, e
salve.

8.1.4.12.
copiado
“Descrição”.

8.1.4.10.

116

No campo “Título”, digite o texto de acordo com o arquivo que irá ser
(Ex.: DECISÃO STJ – RESP123456-MT). Faça o mesmo no campo

Inserir arquivo de “Coletâneas de decisões”.
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8.1.4.13. No campo “Destino”, selecione “Arquivo” e no campo “Endereço”, clique
em „Procurar‟.

8.1.4.14. Abrirá uma nova tela, com as pastas da rede da Vice-Presidência.
Selecione o arquivo desejado, e clique em „Abrir‟.

8.1.4.16.

No campo “Estilo”, selecione ITEM e em seguida clique em SALVAR.

8.1.4.17.

Para inserir novos arquivos, refaça todos os passos.

8.1.5.

Inserir Recursos Repetitivos:

Para inserir “Recursos Repetitivos”, basta repetir todos os passos de “Coletânea
de Decisões”, com exceção do item 6.3.3, no campo “Página”, ao invés de clicar em
“Coletânea de Decisões”, clique em “Recursos Repetitivos”.
8.1.6.

Inserir Recursos Sobrestados:

Para inserir “Recursos Sobrestados”, basta repetir todos os passos de “Coletânea
de Decisões” com exceção do item 6.3.3, no campo “Página”, ao invés de clicar em
“Coletânea de Decisões”, clique em “Recursos Sobrestados”.
8.1.7.

RESPONSÁVEL
Chefe de Gabinete

8.1.4.15. Em seguida, no campo “Data do Documento”, insira o dia que o mesmo foi
confeccionado.
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Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Paulo Henrique R. de Souza

Chefe de Gabinete

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Assinatura
Assinatura
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Órgão:
TJ - MT

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 11

Versão: 1.0/2012

8.1.1.

O login ao sistema de Proteus Gabinete é permitido pelo login e senha.

8.1.2.

Obs: O Login e senha são fornecidos pelo Departamento de Informática.

8.1.3.

Ao abrir o sistema acesse o menu -> 4.Relatórios.

Folha: 1/17

Atividade: FAZER O RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE E ENVIAR AO CNJ
Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

1. OBJETIVO
Preencher o relatório de produtividade exigido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Aplica-a Vice-Presidência do TJ-MT e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

3. REFERÊNCIAS
Ofício nº 006/CNJ/COR/2009, de 19/05/2009.

4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores,
canetas,
impressoras,
sistema
Proteus,
rede,
site:
www.cnj.jus.br/corregedoria, acesso a senha e código do usuário (ambos cadastrados e liberados
pelo magistrado).

5. RESPONSABILIDADES
Realizar a conferência de dados fornecidos pelo “Sistema PROTEUS” e relatórios internos,
para o preenchimento do relatório de produtividade de Magistrados de 2º Grau, exigido pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), lançar, dar andamento e registrar no site www.cnj.jus.br até o
10º dia subseqüente ao mês anterior.

8.2. Preenchimento do Relatório de Produtividade do CNJ.

6. CUIDADOS ESPECIAIS
Levantar os dados para informação do Relatório do inicio até o último dia do mês
referência, para enviar até o 10º dia do mês subseqüente.
As informações serão retiradas do “Sistema Proteus” e de “Relatórios Internos”, feitos no
gabinete.

7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
Havendo problemas de registro no sistema, solicitar imediatamente a presença do
técnico da informática. Persistindo o problema, aguardar decisão superior para as
demais providências.

8.2.1.

Item A1 do Relatório de Produtividade do CNJ: “ACERVO RECEBIDO DE TERCEIROS:
Total de recursos e processos de recebidos quando a assunção do Gabinete. Caso a
informação não seja conhecida, o presente campo deve ser deixado em branco.”
O próprio CNJ sugere que “caso a informação não seja conhecida, o presente campo
deve ser deixado em branco”. Portanto, esse espaço sempre foi deixado vazio.

8.2.2.

Item A2 do Relatório de Produtividade do CNJ: “ACERVO TOTAL – número de
procedimentos”

8.2.2.1. Após acessar o Item 4 Relatórios, clique na opção “Processo distribuído para
acessor”.

8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
8.1 - Para receber Processos Judiciais acesse o sistema Proteus Gabinete.
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8.2.2.2. Abrirá uma nova tela. Insira a data do período (mês referência), selecione o assessor e
clique em “Imprimir”

8.2.3.

Item A3 do Relatório de Produtividade do CNJ: “Total de recursos suspensos por
determinação legal (repercussão geral, recursos repetitivos)”

8.2.3.1. Retorne ao menu 4 Relatórios no sistema Proteus. Selecione a opção “Qtde de
Recursos Especiais/Extraordinários”

8.2.2.3. Aparecerá um relatório com todos os processo/recursos distribuídos para o assessor,
com a data de entrada e saída, durante o período. Esse relatório deve ser impresso para
todos os assessores (um a um). Subtraia aqueles que não deram saída no mês
referência, e terá o resultado a que se espera. (Responde o item A2 - CNJ)
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8.2.3.2. Aparecerá uma nova tela. Selecione as opções “Sintético” e “Relatório”, logo após
coloque a data referente ao mês e clique em “Imprimir”.

8.2.3.2.1.

Aparecerá um relatório com todas as informações referente aos Recursos especiais
e extraordinários que foram suspensos ou sobrestados no mês referência.
(Responde o item A3 –CNJ).

8.2.4.

Item A4 do Relatório de Produtividade do CNJ: “Total de processos/recursos recebidos
no mês”

8.2.4.1. Retorne ao menu 4 Relatórios no sistema Proteus. Selecione a opção “Primeira
Movimentação”

8.2.4.2. Aparecerá uma nova tela. No campo “Tipo de Data” selecione “Distribuição para
Assessor”. Coloque o período desejado e no “Tipo de Relatório” selecione “Sintético”
e em seguida, clique em “Visualizar”.
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8.2.7.

Item A6 do Relatório de Produtividade do CNJ: “Total de Recursos Extraordinários
entrados no mês”. Está de acordo com os passos apresentados no item 8.2.4. Localizar
o valor total deste item na mesma planilha que responde o item 04 do CNJ.

8.2.8.

Item B1 do Relatório de Produtividade do CNJ: “Processos Disciplinares Conclusos por
mais de 60 dias no mês de Referência”. Consultar o relatório interno do Gabinete
(Processos do CM).

8.2.9.

Item C1 do Relatório de Produtividade do CNJ: “Número de Votos Proferidos como
Relator no mês de Referência”. Consultar o relatório interno do Gabinete (Processos do
CM).

8.2.10. Item D1 do Relatório de Produtividade do CNJ: “Número de Decisões Monocráticas de
Natureza disciplinar proferidas no mês de referência”. Consultar o relatório interno do
Gabinete (Processos do CM).
8.2.11. Item D2 do Relatório de Produtividade do CNJ: “Número de decisões dando seguimento
ao recurso especial”
8.2.12. Novamente no sistema Proteus, no menu 4 Relatórios, selecione o item “Qtde Recurso
Especial/Extraordinário”
8.2.4.3. Aparecerá um relatório com todos os dados necessários para verificação da quantidade
de recursos novos entrados no mês referencia (Responde ao item 04 CNJ)

8.2.12.1. Aparecerá uma nova tela. No “Tipo de Relatório”, selecione “Sintético”. No “Tipo
de Saída”, selecione “Relatório” e em seguida, selecione o período desejado e clique
em “Imprimir”.

Obs.: Buscar a ultima pagina com o total geral.
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8.2.5.

Item A5 do Relatório de Produtividade do CNJ: “Total de Processos Administrativos
disciplinares entrados no mês de Referência” Consultar o relatório interno do Gabinete
(Processos do CM)

8.2.6.

Item A6 do Relatório de Produtividade do CNJ: “Total de Recursos Especiais entrados
no mês”. Está de acordo com os passos apresentados no item 8.2.4.
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8.2.12.2. Aparecerá uma tela de relatório, contendo todas as informações de produtividade
referente a Recursos especiais e extraordinários. ( Responde ao item D2 do CNJ).

8.2.17.1. Aparecerá uma nova tela. No “Tipo de Relatório”, selecione “Sintético”. No “Tipo
de Saída”, selecione “Relatório” e em seguida, selecione o período desejado e clique
em “Imprimir”.

8.2.13. Item D3 do Relatório de Produtividade do CNJ: “Número de decisões negando
seguimento ao recurso especial” Está de acordo com os passos apresentados no item
8.2.12.
8.2.14. Item D4 do Relatório de Produtividade do CNJ: “Número de decisões dando seguimento
ao recurso extraordinário” Está de acordo com os passos apresentados no item 8.2.12.
8.2.15. Item D5 do Relatório de Produtividade do CNJ: “Número de decisões negando
seguimento ao recurso extraordinário” Está de acordo com os passos apresentados no
item 8.2.12.
8.2.16. Item D6 do Relatório de Produtividade do CNJ: “Decisões diversas proferidas no mês
referência”
8.2.17. Novamente no sistema Proteus, no menu 4 Relatórios, selecione o item “Qtde Recurso
Ordinário/RAI”

8.2.17.2. Aparecerá uma tela de relatório, contendo todas as informações de produtividade
referente a Recursos Ordinários, RA-STJ, RA-STF e Agravos Regimentais. (Responde o
item D6 do CNJ)
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Obs.: Buscar o total no final da tela.
8.2.18. Completando o relatório de decisões diversas, na área de trabalho, clique no ícone
“MEU COMPUTADOR”
8.2.18.3.

8.2.18.1.

Selecione o mês desejado.

Aparecerá uma nova tela. Click no ícone “Vice-Presidência em srv-arquivo 03’(G):

8.2.18.4. Finalmente, aparecerá uma tela com todas as informações necessárias para o
preenchimento de decisões diversas (embargos de declaração e medidas cautelares).

8.2.18.2. Abrirá a rede da Vice-Presidência. Selecione a pasta referente ao Desembargador
Vice-Presidente em exercício e abra a pasta “Decisões da Vice-Presidência”.
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8.3. Lançamento dos Dados no Site do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.

8.3.5.
8.3.6.

132

Acessar o site: www.cnj.jus.br/corregedoria
No campo usuário, lançar: código cadastrado pelo Magistrado
No campo senha, lançar: senha cadastrada pelo magistrado
No campo serventias, selecionar: serventias judiciais de 2º grau

8.3.7.
8.3.8.

Em tipo de magistrado, selecionar: “Vice-Presidente”
No campo: “Mês de referência”, selecionar o mês desejado para lançamento das
informações.

8.3.9.

Na seqüência do formulário, lançar as respostas de acordo com os dados obtidos
anteriormente no sistema Proteus e relatórios internos.

Clique em: “Acessar”.
Clicar no campo: “Informar Produtividade Mensal”
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8.3.10. Após lançamento e conferência dos dados informados, caso haja necessidade,
preencher o campo de Observações Gerais (p.ex: férias, recesso, afastamento do
magistrado ou detalhes/descriminações de alguns dados informados).

8.3.12. Fazer a impressão do relatório, colher assinatura do Magistrado responsável e arquivar
em pasta própria.

8.3.11. Ao final salvar e imprimir o relatório.
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Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Paulo Henrique

Chefe de Gabinete

Eliane Regina Sguarezi Maciel

Coordenadora de Gabinete

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Assinatura

Assinatura

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Órgão:
TJ - MT

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 12

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/4

Atividade: EXPEDIR E ENCAMINHAR DE DOCUMENTOS
Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

1. OBJETIVO
Descrever os procedimentos necessários para elaborar correspondências, ofícios,
comunicações internas, requerimentos, cartões de agradecimento e demais documentos a
serem enviados pelo Vice-Presidente.

2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Grosso.

Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato

3. REFERÊNCIAS
Não se aplica.

4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores, canetas, impressoras, Sistema de rede, endereços corretos.

5. RESPONSABILIDADES
Elaborar os documentos solicitados e necessários no trâmite interno e externo da VicePresidência, dentro das normas específicas adotadas pelo departamento.

6. CUIDADOS ESPECIAIS
Verificar o destinatário da correspondência, o endereço,
Verificar o signatário e o cargo correspondente,
Verificar o número e a data da correspondência,
Certificar do conteúdo do documento.

7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
Em caso de dúvidas na elaboração do documento, consultar o Juiz Auxiliar da
Vice-Presidência, e se for necessário encaminhar cópia por email, aguardar
correção e ou orientação só então efetivar a impressão.

8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
8.1. Acessar o sistema de rede da vice-presidência
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informações prestadas ou simplesmente ofícios, usar sempre o número na seqüência
do último utilizado.

8.2. Na área de trabalho, clique na pasta: “Vice-Presidente Des. Juvenal Pereira da
Silva”.

8.5. Abrir o documento, alterar o número, a data e se necessário o destinatário e digitar o
novo teor do corpo do documento.

8.3. Aparecerá uma nova tela, clique na pasta: “Ofícios da Vice-Presidência”.

8.6. Após, salvar com o número do documento atual.

8.4. O arquivo será aberto e indicará outras pastas, que deverão ser selecionadas de
acordo com a necessidade do documento a ser expedido: “Ex: malote digital,
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Órgão:
TJ - MT

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 13

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/3

Atividade: RECEBER DE CORRESPONDÊNCIAS EM PAPEL
Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

1. OBJETIVO

8.7. Fechar o arquivo e finalizar.

Descrever os procedimentos necessários para realizar o recebimento de correspondências
oficiais para a Secretaria da Vice-Presidência.

8.8. Em se tratando de outros tipos de correspondência, buscar na pasta da VicePresidência os modelos correspondentes e proceder da mesma maneira.

2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

8.9. Do envio das correspondências
8.9.1.No caso de correspondências oficiais, tais como ofícios, portarias, comunicações
internas, cartões de agradecimento, proceder da seguinte forma:
8.9.2.Após digitar e salvar o documento, fazer a impressão de uma via do mesmo.
8.9.3.Encaminhar para a revisão ortográfica.
8.9.4.Fazer as correções necessárias, imprimir em duas vias, colher a assinatura do
Desembargador.

3. REFERÊNCIAS
Não se aplica.

4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores, canetas, impressoras, Sistema CIA

5. RESPONSABILIDADES

8.9.5.Encaminhar com livro carga ao Protocolo Geral
Verificar se a correspondência veio por meio de protocolo eletrônico ou livro protocolo.

8.9.6.Retornar com a segunda via protocolada e arquivar em pasta própria.

6. CUIDADOS ESPECIAIS

Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Elisete Mary Yule de Alencar

Chefe de Gabinete

Eliane Regina Sguarezi Maciel

Coordenadora de Gabinete

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Assinatura

Assinatura

Quando se tratar de envelope Confidencial receber a carga e colocar o envelope fechado
na mesa do Desembargador
Correspondências abertas receber a carga, carimbar, colocar data hora e assinar.
Passar para o Desembargador
Aguardar orientações
Verificar se deve ser agendado
Executar orientações recebidas

7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
Em caso de dúvidas no recebimento dos expedientes consultar o Juiz Auxiliar.
Havendo problemas de registro no sistema, solicitar imediatamente a presença do técnico da
informática. Persistindo o problema, aguardar decisão superior para as demais providências.
Em caso de urgência utilizar a solicitação via telefone/email. Solucionado o problema, deverá
ser retomadas as atividades previstas neste procedimento operacional.

8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
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8.1. Abril o sistema CIA.

8.2.2.5.

8.1.1.Receber os expedientes administrativos;
8.1.2.Conferir o número do protocolo;
8.1.3.Verificar se é DOCUMENTO, EXPEDIENTE ou PROCESSO a ser recebido
8.1.4.Acessar o Sistema adequado “Caixa de Entrada” clicar na caixa ao lado esquerdo
RECEBER EXPEDIENTE.
8.1.5.Assinar o papel carga e devolver a Secretaria.

Comunicando a desafetação de Recurso Repetitivo. Registrar a entrada e

passar para o assessor responsável pela pré-análise dos processos. Este extrairá
por meio do sistema proteus relatório dos processos suspensos/sobrestado em
razão do paradigma desafetado, solicitando a cada secretaria respectiva a
conclusão desses processos para o devido andamento.
8.2.2.6.

Comunicando a afetação de recurso. Registrar a entrada e passar para o

assessor responsável pela pré-análise dos processos. Este extrairá por meio do
sistema proteus relatório dos processos suspensos/sobrestados em razão do
paradigma desafetado, solicitado a cada secretaria respectiva a conclusão
desses processos para o devido andamento.

Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Elisete Mary Yule de Alencar

Chefe de Gabinete

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Assinatura
Assinatura

8.2. Recebimento expediente via livro carga.
8.2.1.Lançar na planilha de entrada e distribuir para o servidor responsável.
8.2.2.Se telegrama observar a seguinte distribuição:
8.2.2.1.

Solicitando informações em HC registrar a entrada e passar para o assessor

responsável em elaborar as informações.
8.2.2.2.

Comunicando decisão em Processo do TJM, registrar a entrada e passar

para o assessor responsável, que fará despacho impresso em etiqueta mandando
juntar aos autos respectivos.
8.2.2.3.

Comunicando decisão em reclamação contra a Turma Recursal do TJMT.

Registrar a entrada e passar para o responsável pela expedição de documentos.
Este encaminhará referido telegrama à Supervisão dos Juizados por meio de
ofício.
8.2.2.4.

Comunicando a decisão em Recurso Repetitivo. Registrar a entrada e passar

para o assessor responsável pela pré-análise dos processos. Este extrairá por
meio do sistema proteus relatório dos processos suspensos/sobrestado em razão
do paradigma julgado, solicitando a cada secretaria respectiva a conclusão
desses processos para o devido andamento.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Órgão:
TJ - MT

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 14

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/4

8.2.

Aparecerá uma nova tela para inserir login e senha. Insira e click em “ok”.

8.3.

Digite a senha cadastrada para acesso.

Atividade: RECEBER CORRESPONDÊNCIAS EM MEIO VIRTUAL
Localizador: PLAJENAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

1. OBJETIVO
Descrever os procedimentos necessários para receber os emails enviados para a VicePresidência do Poder Judiciário de Mato Grosso/TJMT.

2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. REFERÊNCIAS

8.4. Nova tela com o campo de acesso ao lótus note será aberta. Selecionar na barra
inferior qual departamento irá acessar: “Vice-Presidência”, na seqüência: clicar em “correio”.

Não se aplica.

4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores, canetas, impressoras, Sistema de rede, Lótus Notes.

5. RESPONSABILIDADES
Receber a carga feita no dia.

6. CUIDADOS ESPECIAIS
Verificar o site da Vice-Presidência diariamente, no primeiro horário.
Selecionar os emails a serem encaminhados impressos ao Desembargador.
Responder aos emails necessários, com cópias aos demais interessados.

7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
Em caso de dúvidas na seleção dos emails, consultar o Juiz Auxiliar e se for necessário
encaminhar cópia por email, e só então efetivar a impressão ou resposta.
Havendo problemas de recebimento ou envio de informações via email, no sistema,
solicitar imediatamente a presença do técnico da informática. Persistindo o problema,
aguardar decisão superior para as demais providências. Em caso de urgência utilizar a
informação via telefone, pessoal se possível ou documental. Solucionado o problema,
deverão ser retomadas as atividades previstas neste procedimento operacional.

8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
8.1.
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Acessar o sistema Lotus Notes.
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8.5.

Será aberta a caixa de entrada dos emails, enviado para a Vice-Presidência.

8.6. Fazer uma leitura detalhada de todos os emails que foram encaminhados e
selecionar os que devem ser impressos e levado ao conhecimento do Juiz Auxiliar e/ou do
Desembargador.

8.8. Selecionar o destinatário, cópia se necessário, informar o assunto e digitar o texto na
tela adequada.
8.9.

Em seguida clicar em “enviar”.

8.10. Na seqüência, clicar em caixa de entrada para finalizar o sistema Lotus note.

8.7. Caso seja necessário responder algum dos emails recebidos, clicar em “novo
memorando”.
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Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Elisete Mary Yule de Alencar

Chefe de Gabinete

Eliane Regina Sguarezi Maciel

Coordenadora de Gabinete

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Assinatura

Assinatura
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Órgão:
TJ - MT

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 15

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/3

Atividade: ARQUIVAR DE EXPEDIENTES
Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

1. OBJETIVO
Descrever os procedimentos necessários para arquivar expedientes expedidos e recebidos.

2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. REFERÊNCIAS
Não se aplica.

4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores, canetas, telefone, pastas e Sistema CIA

5. RESPONSABILIDADES
Receber e arquivar expedientes.

6. CUIDADOS ESPECIAIS
7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
8.1. Arquivar expedientes e documentos após despacho do Desembargador, em pasta própria.
8.2. Quando tratar de expediente ou documento recebido por protocolo no Sistema CIA, arquivar
no CIA antes de colocar em pasta própria
8.3. Acessar o Sistema CIA, clicar em Expediente ou Documento, selecionar o protocolo>
Andamento > novo > arquivar.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Órgão:
TJ - MT

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 16

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/2

Atividade: REALIZAR ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO
Localizador: PLAJENAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

1. OBJETIVO
Descrever os procedimentos necessários recepcionar os visitantes.
2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
3. REFERÊNCIAS
Não se aplica.

Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Elisete Mary Yule de Alencar

Chefe de Gabinete

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Assinatura
Assinatura

4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores, canetas, telefone e Programa SAMETIME.
5. RESPONSABILIDADES
Receber e anunciar cada visitante.
6. CUIDADOS ESPECIAIS
Perguntar nome do visitante e quem devo ser anunciar.
Indagar do que se trata, quando não for Desembargador (assunto, motivo da visita).
7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
Em caso de dúvidas no atendimento dos advogados consultar com o Juiz Auxiliar.
8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
8.1.

Indagar para quem é a visita e quem deve ser anunciado.

8.2. Quando for outro Desembargador, Juiz, ou Membro do MP, anunciar imediatamente
ao Desembargador Vice Presidente.
8.3.

Quando for para a Assessoria, anunciar e encaminhar para o setor competente.

8.4.

Atender e solucionar os questionamentos.

8.5. Advogados só são atendidos pelo Desembargador e/ou Juiz (a) Auxiliar da VicePresidência.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Órgão:
TJ - MT

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 17

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/2

Atividade: REALIZAR ATENDIMENTO AO TELEFONE
Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

1. OBJETIVO
Descrever os procedimentos necessários para receber as ligações telefônicas.

2. ÁREA DE APLICAÇÃO
8.6.

Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

RESPONSÁVEL

3. REFERÊNCIAS

Chefe de Gabinete

Não se aplica.

Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Elisete Mary Yule de Alencar

Chefe de Gabinete

Eliane Regina Sguarezi Maciel

Coordenadora de Gabinete

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Assinatura

4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores, canetas, telefone.

Assinatura

5. RESPONSABILIDADES
Receber e transferir ligações.

6. CUIDADOS ESPECIAIS
Antes de transferir a ligação ao Desembargador, consultá-lo, quanto ao atendimento.
Perguntar nome se é Membro do MP, Advogado, Juiz, Desembargador, amigo ou
parente do Desembargador (pergunta: A quem devo anunciar?)
Indagar de que se trata (assunto)

7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
Em caso de dúvidas no atendimento dos advogados consultar com o Juiz Auxiliar.

8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
8.1.

Atender a ligação: “VICE-PRESIDÊNCIA (falar o nome) BOM DIA”;

8.2.

Indagar para quem é a ligação;

8.3. Quando for outro Desembargador, ou Juiz, Membro do MP, transferir a ligação ao
Desembargador;
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Quando for para Assessoria, indagar o nome e transferir ao setor competente;

8.5.

Atender e solucionar os questionamentos, que forem possíveis;
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8.6. Advogados só são atendidos pelo Desembargador e/ou Juiz (a) Auxiliar da VicePresidência.
8.7.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

RESPONSÁVEL
Chefe de Gabinete

Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Assinatura

Elisete Mary Yule de Alencar

Chefe de Gabinete

Eliane Regina Sguarezi Maciel

Coordenadora de Gabinete

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Órgão:
TJ - MT

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 18

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/6

Atividade: CONTROLAR E SOLICITAR MATERIAL DE CONSUMO (SDK)

Assinatura

Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

1. OBJETIVO
Descrever os procedimentos necessários para realizar pedido de material de consumo para
a Secretaria da Vice-Presidência.

2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. REFERÊNCIAS
Portaria nº. 941/2010 – Marco Regulatório.

4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores, canetas, impressoras, Intranet, Sistema Gestão de Material de Consumo.

5. RESPONSABILIDADES
Manter o controle do estoque de material consumo;
Atender as solicitações de material de consumo;
Notificar a chefia da necessidade de compras e ocorrências de não conformidades;
Elaborar relatório anual de material de consumo;
Realizar o pedido de material de consumo para atender as necessidades da secretaria
da Vice-Presidência.
6. CUIDADOS ESPECIAIS
Fazer o levantamento dos materiais de acordo com a necessidade da secretaria com
antecedência;
Conferir o material de consumo recebido;
Armazenar o material recebido;
Realizar a distribuição conforme necessidade.
7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
Em caso de dúvidas da solicitação consultar e confirmar os pedidos com Juiz Auxiliar e
só então efetivar a solicitação junto ao DMP.
Havendo problemas de registro no sistema, solicitar imediatamente a presença do
técnico da informática. Persistindo o problema, aguardar decisão superior para as demais
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providências. Em caso de urgência utilizar a solicitação via telefone/email. Solucionado o problema,
deverá ser retomadas as atividades previstas neste procedimento operacional.

8.3.

Inserir o usuário e a senha;

8.4.

Escolher na barra azul a 1ª opção: “Requisição”, na seqüência: “Normal”;

8.5.

Aguardar a tela “Requisição aberta com sucesso”;

8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
Levantar a necessidade de material de consumo;
Verificar o estoque existente de material de consumo;
Realizar a solicitação de material de consumo;
Receber o material de consumo;
Guarda o material de consumo recebido;
Controlar a distribuição interna do material de consumo.
8.1. Acessar o site da intranet e buscar a opção “GC” – Sistema de Gestão de Material de
Consumo;

8.2.
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Clicar no ícone “Material de Consumo”;
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8.6. Na próxima tela selecionar “Almoxarifado I”, no campo “Itens de Requisição” buscar o
campo: “Item”, lançar na tarja amarela o item desejado e clicar na lupa no canto direito, após
confirmada a existência, lançar a quantidade necessária;

8.7.
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8.8.

Clicar no botão “Enviar”

8.9.

Após enviar, aguardar a mensagem para imprimir o pedido enviado;

Após localizar o material e especificar a quantidade, clicar no botão “Incluir”.
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8.10. Imprimir e aguardar a entrega do pedido;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

8.11. Ao receber o pedido conferir a carga de entrega, armazenar e distribuir conforme
necessidade.
Órgão:
TJ - MT

8.12. RESPONSÁVEL
Chefe de Gabinete

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 19

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/6

Atividade: POP 19 - CONTROLAR E SOLICITAR MATERIAL PERMANENTE
Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Elisete Mary Yule de Alencar

Chefe de Gabinete

Eliane Regina Sguarezi Maciel

Coordenadora de Gabinete

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Assinatura
1. OBJETIVO

Assinatura

Descrever os procedimentos necessários para realizar pedido de material permanente para a
Secretaria da Vice-Presidência.

2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. REFERÊNCIAS
Portaria nº. 941/2010 – Marco Regulatório

4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores, canetas, impressoras, sistema intranet – Gestão de Material Permanente –
GP.
5. RESPONSABILIDADES
Manter o controle do estoque de material permanente.
Atender as solicitações de material permanente.
Informar a chefia da necessidade de compras e ocorrência de não conformidades.
Arquivar as solicitações de material permanente.
Realizar o pedido de material permanente para atender as necessidades da secretaria da
Vice-Presidência.
6. CUIDADOS ESPECIAIS
Conferir o material permanente recebido;
Fazer o levantamento dos materiais de acordo com a real necessidade da secretaria;
Realizar a distribuição conforme solicitação.

7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
Caso o material permanente esteja fora da especificação solicitada informar a chefia e exigir
do prestador a correção imediata.
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Em caso de dúvidas da solicitação consultar e confirmar os pedidos com a Juiz Auxiliar, e só
então efetivar a solicitação junto ao DMP.
Havendo problemas de registro no sistema, solicitar imediatamente a presença do técnico
da informática. Persistindo o problema, aguardar decisão superior para as demais
providências. Em caso de urgência utilizar a solicitação via telefone/email. Solucionado o
problema, deverá ser retomadas as atividades previstas neste procedimento operacional.

8.1.4. Inserir o usuário e a senha;

8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
8.1 - Realizar solicitação de material de consumo via site da intranet.
8.1.1. Acesse o site da intranet (HTTP://intranet.tjmt.jus.br)
8.1.2. Informe Login e Senha e clique em “Entrar”.

8.1.5. Escolher na barra azul a 2ª opção: “Material”, em seguida “Pedido” e “Requisição”;

8.1.3. Escolher a opção GP – Gestão de Material Permanente e, clicar no ícone
“Patrimônio 000001”.
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Patrimônio”; Pedido aberto com sucesso;
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8.1.7. Rolar a barra de ferramentas até a opção “Pesquisa por item”, digitar o nome do
material permanente e clicar na lupa do canto direito;

8.1.9. Após, informar e incluir todos os materiais permanentes necessários, clicar em
“Enviar” na cestinha verde;

8.1.8. Informar a quantidade e clicar em “Incluir” na parte superior (lado direito)

8.1.10. Aguardar as mensagens “O pedido foi cadastrado com sucesso” e “O Pedido foi
enviado para a Unidade Gestora com Sucesso”

8.1.11. Fechar a tela e aguardar a entrega do pedido;
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8.2. Ao receber o pedido conferir a carga de entrega, armazenar e ou distribuir conforme a
necessidade.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Órgão:
TJ - MT

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 20

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/3

Atividade: SOLICITAR ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Elisete Mary Yule de Alencar

Chefe de Gabinete

Eliane Regina Sguarezi Maciel

Coordenadora de Gabinete

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Assinatura

Assinatura

1. OBJETIVO
Solicitar Suporte em Informática/Manutenção e Serviços Gerais por meio do Sistema SDK
(Service Desk).

2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. REFERÊNCIAS
Portaria nº. 941/2010 – Marco Regulatório

4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores ligados à rede

5. RESPONSABILIDADES
Enviar as solicitações somente pelo sistema SDK

6. CUIDADOS ESPECIAIS
7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
8.1. Acessar o Sistema adequado na INTERNET
8.1.1. Para suporte em informática: www.sdk.tjmt.jus.br
8.1.2. Para serviços de Manutenção e/ou Serviços Gerais: www.sdk.tjmt.jus.br/infra
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8.4. Aguarde o atendimento. Depois de realizado, classifique o chamado conforme desejar.

8.2. Após acessar o sistema, clique em “Abrir Chamado”.

Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Elisete Mary Yule de Alencar

Chefe de Gabinete

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Assinatura
Assinatura

8.3. No retângulo em branco escrever a solicitação
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.
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8.1.1.

No caso de matéria repetitiva dentro do Superior Tribunal de Justiça: Abrir o sítio do STJ
(www.stj.jus.br): Aparecerá a seguinte tela: Selecionar a opção “Consultas”:

8.1.2.

Na janela seguinte, selecionar a opção “Recursos repetitivos”:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Órgão:
TJ - MT

UGB: VICE-PRESIDÊNCIA TJMT

POP nº: 21

Versão: 1.0/2012
Folha: 1/6

Atividade: ACOMPANHAR OS RECURSOS REPETITIVOS NOS SITES STF E STJ
Localizador: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETO 6.3 VICE-PRESIDÊNCIA

1. OBJETIVO
STJ/STF.

Alimentar o Sistema Proteus com os temas dos paradigmas consultados no site do

2. ÁREA DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
3. REFERÊNCIAS
Site do STJ/STF.

4. RECURSOS NECESSÁRIOS
Computadores, canetas, impressoras, sistema Proteus, internet.

5. RESPONSABILIDADES
Consultar diariamente as matérias de Recursos Repetitivos e fazer a manutenção do Sistema
Proteus.

6. CUIDADOS ESPECIAIS
Conferir diariamente os sites, visando à inclusão no Sistema Proteus de novos
paradigmas quando houver, atualizando-o;
Observar atentamente a transferência das informações dos sites para o Sistema Proteus;

7. DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
Em caso de dúvidas, no lançamento/andamento das decisões no Sistema Proteus,
esclarecer com o superior.
Havendo problemas de registro no sistema, solicitar imediatamente a presença do
técnico da informática. Persistindo o problema, aguardar decisão superior para as
demais providências. Em caso de urgência postergar o lançamento da decisão e dar o
andamento manual. Solucionado o problema, concluir as atividades previstas neste
procedimento operacional.

8. PRINCIPAIS ATIVIDADES
8.1. Consultas nos sites dos Tribunais Superiores.
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8.1.3.

Abrirá a seguinte tela, com as opções de pesquisa da matéria repetitiva. Após se optar
pelo modo de pesquisa, clicar no ícone “Pesquisar”.

8.2. No caso de matéria repetitiva dentro do Supremo Tribunal Federal: Abrir o sítio do STF
(www.stf.jus.br): Aparecerá a seguinte tela: Passar o mouse sob a opção
“JURISPRUDÊNCIA” e dentre as opções apresentadas, selecionar a opção “Repercussão
Geral”:
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Na tela aberta em seguida, clicar na opção “Pesquisa”:

8.2.2.

Após se optar pelo modo de pesquisa, clicar no ícone “Pesquisar”:
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8.3. Alimentar o Sistema Proteus com os dados dos sites.
8.3.1.

8.3.2.

Abrir o Sistema Proteus, optando-se pela opção “Temas”:

Na janela seguinte, escolher a opção “Novo”, localizada no canto inferior esquerdo da
tela:

8.3.3.2. Quando for “STF (Rec. Extraordinário)”, deve-se importar as informações retiradas do
site, sendo o “Número Tema”, “Descrição”, “Paradigma” e selecionar a “Situação do
Paradigma (“Com Repercussão”, “Sem Repercussão” ou “Pendente”)”. Contudo,
nessa hipótese há um diferencial da outra opção, uma vez que só terá que selecionar na
opção “Mérito” (“Julgado” ou “Pendente”) no caso de ser “Situação” marcada “Com
Repercussão”. Em seguida, “Salvar” o Tema:

Elaboração/Servidor

Cargo/Função

Patrícia Ferraz

Assessor Técnico Jurídico

Melina Assunção Tostes

Assessora de Gabinete

Aprovação

Cargo/Função

Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Juíza Auxiliar

Assinatura

Assinatura

8.3.3. Em seguida, optar pelo “Órgão Julgador” cujo tema foi retirado do seu respectivo site:
8.3.3.1. Quando for “STJ (Rec. Especial)”, deve-se importar as informações retiradas do site,
sendo o “Número Tema”, “Descrição”, “Paradigma” e selecionar a “Situação do
Paradigma” (“Aguardando Julgamento”, “Julgados” ou “Afetação Cancelada”) para
em seguida clicar em “Salvar” o Tema;
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9. FLUXOGRAMAS
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POP - 01 RECEBIMENTO DE CARG AS
DE PROCE SSOS JUD ICI AIS E
FLUXOGRAMA 1
ADM
I N I S T R AT I V O
RECEBIMENTO DE CARGAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Versão: 1.0
Elaborado
por: Eliane
Regina Sguarezi
Maciel/Elisete Mary
Yule deSguarezi
Alencar
Autor: Dra. Edleuza
Zorgetti
Monteiro
da Silva/Eliane
Regina
Maciel
Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
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1 Realizar a Pré-Analise dos Rec.
Excepcionais e seus Incidentes.
FLUXOGRAMA
Versão: 1.0

2

FLUXOGRAMA 3

Realizar
Pré-Analise
dos da
RecURSOS
Excepcionais
e seusMaciel
Incidentes
Autor: Dra.
EdleuzaaZorgetti
Monteiro
Silva/Eliane
Regina Sguarezi

Elaborar Decisão/Despacho no recurso de agravo

DescriçãoElaborado por: Paulo Henrique Rodrigues de Souza/Melina Tostes

Elaborado por: Melina Tostes
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Autor: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva/Eliane Regina Sguarezi Maciel
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Confidential

Versão: 1.0

www.bizagi.com

Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

1 Elaborar Decisão/Despacho no
recurso de agravo.

Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
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FLUXOGRAMA 4

ÁREA DE APLICAÇÃO
• Aplica-se ao usuário da Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso.
REFERÊNCIAS
• Regimento Interno.
RECURSOS NECESSÁRIOS
• Computadores, canetas, impressoras, Sistema Proteus.
RESPONSABILIDADES
• Efetuar diariamente o lançamento das decisões da Vice-Presidência.
CUIDADOS ESPECIAIS
• Conferir o cabeçalho da decisão (verificando o número do processo, nomes das
partes, comarca, câmara);
• Efetuar o lançamento nos autos respectivos (Sistema Proteus);
• Observar os tipos de lançamentos (códigos);
• Confirmar o lançamento de cada decisão (individualmente).
DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIOS
• Em caso de dúvidas, no lançamento/andamento das decisões no Sistema Proteus,
esclarecer com o superior.
• Havendo problemas de registro no sistema, solicitar imediatamente a presença do
técnico da informática. Persistindo o problema, aguardar decisão superior para as
demais providências.
• Em caso de urgência postergar o lançamento da decisão e dar o andamento
manual. Solucionado o problema, concluir as atividades previstas neste

Descrição
OBJETIVO
• Descrever os procedimentos necessários para dar publicidade as decisões da
Vice-Presidência.

Versão: 1.0
Autor: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva/Eliane Regina Sguarezi Maciel

1 LANÇAMENTO DAS DECISÕES NO
SISTEMA PROTEUS

0-

1 Elaborar Decisão de admissibilidade
nos Recursos Excepcionais

Versão: 1.0

FLUXOGRAMA 5

Autor: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva/Eliane Regina Sguarezi Maciel

Elaborar Decisão de Admissibilidade nos Recursos Excepcionais

Elaborado por: Assessoria Jurídica

Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

1 Elaborar Decisão em Medida Cautelar

Autor: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva/Eliane Regina Sguarezi Maciel

FLUXOGRAMA 6

Elaborar Decisão em Medida Cautelar

Elaborado por: Assessoria Jurídica

Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

|5

1.ª etapa – Manual de Gestão-Estratégica 183

1 Elaborar Decisão em Agravo
FLUXOGRAMA 7
Regimental.
Versão: 1.0

FLUXOGRAMA 8

Elaborar Decisão em Agravo Regimental

Imformações em HC - Interposto as Tribunas Superiores

Elaborado por: Assessoria Jurídica
Autor: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva/Eliane Regina Sguarezi Maciel
Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
Descrição

Descrição

Autor: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva/Eliane Regina Sguarezi Maciel
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1 Imformações em HC - Interposto as
Tribunas Superiores

184

Elaborado por: Juliana C. Martins
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1

COM PIL AR AS DECISÕES DOS
TRIBUN AI S S UP ERIO RES - ST J E STF
EM PROCESSOS DO TJMT

1

FLUXOGRAMA 9

Versão: 1.0

COMPILAR AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - STJ E STF EM PROCESSOS DO TJMT

R E L AT Ó R I O D E P R O D U T I V I D A D E E
ENV IO AO CONS EL HO NASC ION AL DE
11J
JFLUXOGRAMA
UST IÇA - CN
Relatório de Produtividade e Envio ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ

Versão: 1.0

Autor: Dra.
Edleuza
Zorgetti
Monteiro
Elaborado
por: Eliane
Regina Sguarezi
Maciel da Silva/Eliane Regina Sguarezi
Maciel

Elaborado por: Eliane Regina Sguarezi Maciel/Paulo Henrique R. de Souza

Autor: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva/Eliane Regina Sguarezi
Maciel Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

1

1 Atualizar o Link (Site) VicePresidência
Versão: 1.0FLUXOGRAMA

POP - 12 EXPEDIÇÃO E
E N C AM I N H AM E NT O D E D O C UM E N TO

FLUXOGRAMA 12
Versão: 1.0

EXPEDIÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS

Autor:
Dra.
Edleuza
Zorgetti
Monteiro
da Silva/Eliane Regina Sgua
Elaborado
por: Eliane
Regina Sguarezi
Maciel/ Elisete
Mary Yule de Alencar
Maciel
Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

10

o Link Monteiro
(Site) Vice-Presidência
Autor: Dra.Atualizar
Edleuza Zorgetti
da Silva/Eliane Regina Sguarezi Maciel
Descrição Elaborado por: Paulo Henrique R. de Souza

Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
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3

1

RECEBIMENTO DE CORRESPO NDÊNCIA
E M PA P E L

FLUXOGRAMA 13
Versão: 1.0

Recebimento de correspondência em papel

Autor: Dra.
Edleuza
Zorgetti
Monteiro
daMary
Silva/Eliane
Elaborado
por: Eliane
Regina Sguarezi
Maciel/ Elisete
Yule de Alencar Regina Sguarezi
Maciel
Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

1 FLUXOGRAMA
P O P - 1 4 R E14
CEBIMENTO DE
COR RE SPOND ÊN CI A - VIRTU AL
RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA - VIRTUAL

Versão: 1.0

Elaborado por: Elisete Mary Yule de Alencar

Autor:Aprovado:
Dra. Edleuza
Zorgetti
Monteiro
Dra. Edleuza
Zorgetti Monteiro
da Silvada Silva/Eliane Regina Sguarezi
Maciel

Alexandre Capilé
Melina Tostes
Juliana C. Martins
Elisete Mary Yule de Alencar
Paulo Henrique R. de Souza
Eliane Regina Sguarezi Maciel
Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

1 Arquivar
Expediente
no - CIA
FLUXOGRAMA
15
Versão: 1.0Arquivar Expediente no - CIA

EliseteMonteiro
Mary Yule da
de Alencar
Autor: Dra.Elaborado
Edleuza por:
Zorgetti
Silva/Eliane Regina Sguarezi Maciel
Descrição Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

2/8/2013
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1

P O P - 1 6 AT E N D I M E N T O N A R E C E P Ç Ã O

Versão: 1.0

FLUXOGRAMA 16

Autor: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva / Eliane Regina Sguarezi
ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO
Maciel
Elaborado por: Eliane Regina Sguarezi Maciel/ Elisete Mary Yule de Alencar
Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

1

P E D I D O D E M AT E R I A L E C O N S U M O N O
SISTEMA GC - DO DMP

FLUXOGRAMA 18
Versão: 1.0

PEDIDO DE MATERIAL E CONSUMO NO SISTEMA GC - DO DMP
Autor: Dra.
Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva/Eliane Regina Sguarezi
Elaborado
por: Elisete Mary Yule de Alencar
Maciel
Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

1

P O P - 1 7 R E A L I Z A R AT E N D I M E N T O A O
TELEFONE
FLUXOGRAMA 17

Versão: 1.0
REALIZAR ATENDIMENTO AO TELEFONE
Autor: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva/Eliane Regina Sguarezi
Elaborado por: Eliane Regina Sguarezi Maciel/ Elisete Mary Yule de Alencar
Maciel
Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

2/8/2013

190

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

3

Gabinete da Vice-Presidência – biênio 2011 - 2013

2/8/2013

1.ª etapa – Manual de Gestão-Estratégica 191

4

1

1 Acompanhar os Recursos Repetitivos
nos Sites STJ e STF

R E Q U I S I Ç Ã O D E M AT E R I A L
PERM ANENT E - GP

19
Versão:FLUXOGRAMA
1.0

Versão: 1.0
FLUXOGRAMA

21

Autor: Dra.
Edleuza Zorgetti
Monteiro Repetitivos
da Silva/Elianenos
Regina
Sguarezi
Acompanhar
os Recursos
Sites
STJ e Maciel
STF

REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - GP

Autor: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva/Eliane Regina Sguarezi
Maciel Elaborado por: Eliane Regina Sguarezi Maciel

Descrição
Elaborado por: Melina Tostes

Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Aprovado: Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

Sim

Não

1

S O L I C I TAÇ Ã O D E AS S I S T Ê N C I A E M
INFORMÁTICA M ANUTENÇÃO E
FLUXOGRAMA 20
S ERVIÇOS G ER AIS
SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

Versão:Elaborado
1.0 por: Elisete Mary Yule de Alencar

Autor: Aprovado:
Dra. Edleuza
Monteiro
da Silva/Eliane Regina Sguarezi
Dra. Edleuza Zorgetti
Zorgetti Monteiro
da Silva
Maciel

www.bizagi.com
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

10. considerações Finais

A conclusão desta primeira etapa do Manual de Gestão Estratégica elaborado pela equipe da VicePresidência, biênio 2011-2013, é apenas parte do processo de aprimoramento da gestão do Poder Judiciário
do Estado de Mato Grosso, na medida em que proporcionará às gestões futuras uma nova visão organizacional
para o alcance das metas institucionais.
O caminho para a excelência organizacional não é alcançado por iniciativas isoladas, mas consiste em
um processo contínuo de aperfeiçoamento. Quando se trata de atendimento aos jurisdicionados, isso envolve
o esforço constante de cada agente público para melhorar os serviços que ele, sua equipe e sua organização
oferecem, sob a égide das normas constitucionais e procedimentais.
Nesse contexto, cumpre consignar a importância da cooperação dos colaboradores da equipe; servidores,
Juíza-auxiliar e Desembargador, na construção da gestão estratégica da Vice-Presidência, de modo dinâmico e
eficiente, refletindo alto nível de comprometimento no desenvolvimento dos trabalhos.
Assim, de forma participativa foi construída a identidade organizacional da Vice-Presidência, com a
definição de sua missão, visão e valores.
Registro, ainda os nossos agradecimentos ao servidor Afonso Vitorino Maciel pela coordenação técnica na
condução da confecção do Manual de forma sempre solícita e prática.
Desse modo, nenhum trabalho de gerenciamento eficiente sobrevive sem a cooperação e
comprometimento com as metas.
No planejamento estratégico, as estratégias são traduzidas em termos operacionais, mensuram o
melhor caminho por meio de indicadores e metas e selecionam, priorizam e gerenciam os projetos de maneira
estratégica, buscando sempre manter o foco dos projetos e operações no alcance da sua visão de futuro.
Foram identificados 21 produtos na matriz do negócio da Vice-Presidência e para cada produto foi
considerado o seu procedimento operacional padrão com o seu respectivo fluxograma.
A missão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foi definida como a
realização de suas atribuições jurídicas e administrativas com efetividade, celeridade e transparência. Devendo
orientar a tomada de decisões, definindo objetivos e auxiliando na escolha das ações estratégicas, levando em
conta as necessidades e expectativas da sociedade, os serviços que oferecerá e como atenderá aos jurisdicionados.
O acesso à Justiça, direito fundamental resguardado na Constituição da República, artigo 5º, inciso XXXV,
estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, revelando o
princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.
Dessa forma, hodiernamente, para a efetivação deste princípio constitucional, cresce a consciência em
todo o país, de que é imprescindível a busca constante pelo melhoramento da administração do Poder Judiciário
com a finalidade de que a sua gestão passe a ser cada vez mais organizada e sistematizada e menos apriorística,
de modo que a prestação dos serviços jurisdicionais seja otimizada e para a modernização do aparato judiciário,
em decorrência do considerável aumento na quantidade de processos resultado da crescente judicialização dos
conflitos sociais.
Nesse cenário, o Poder Judiciário de Mato Grosso tem se esmerado em cumprir as suas metas, e as
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, hoje temos um manual de gestão estratégica, em
sua primeira etapa, que servirá como bússola para a melhoria na eficiência operacional, sobretudo porque,
1.ª etapa – Manual de Gestão-Estratégica 197

costumeiramente, a fase de implementação de uma iniciativa estratégica não é imediata, demandando tempo
para assimilação das mudanças e constante discussão de novas idéias, postura reflexiva mais apurada e crítica.
Ainda há muito que ser feito para melhorar a qualidade no atendimento ao cidadão, este é o caminho
certo para alcançarmos o objetivo do Poder Judiciário.

11. RESULTADOS DA GESTÃO

7. Fluxogramas

11. Resultado da gestão
TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS PROCESSOS

Vice-Presidência Tempo de Permanência dos processos em até 10 dias
(anos: 2007 a 2012) - em quantidade
8.553

9.000
8.000

nº de processos

7.000
5.621

6.000

5.794

5.922

4.842

5.000
4.000

3.005

3.000
2.000
1.000
-

*2007 (mardez)

2008

2009

2010
*2007 (mar-dez)

2011

Anos

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Comentário: observa-se que a quantidade de processos com tempo de permanência em até 10 dias
tem aumentado com o decorrer dos anos. Significa que mais processos estão tendo a sua decisão em um
menor tempo dentro da Vice-Presidência. Comparando 2012 com 2008 constata-se um aumento de
aproximadamente 77%. Em 2012 foram 8.553 processos tramitando com menos de 10 dias.
Vice-Presidência Tempo de Permanência dos processos em até 10 dias (anos:
2007 a 2012) - em índice percentual do total de processos
100%

87%
79%

90%
80%
70%

72%

66%

94%

74%

60%

%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

2007 (mar-dez)

2008

2009

2010

Anos

2011

2007 (mar-dez)

2012
2008

2009

2010

2011

2012

Comentário: observa-se que a quantidade de processos com tempo de permanência em até 10 dias
tem aumentado, em relação ao número total de processos, com o decorrer dos anos, demonstrando maior
celeridade nas decisões. Os últimos dois anos apresentaram os maiores percentuais que foram 87% e
94% do total de processos.

1.ª etapa – Manual de Gestão-Estratégica 201

800
700

Vice-Presidência Tempo de Permanência dos processos em dias
(ano 2012)

Vice-Presidência Tempo de Permanência dos processos (anos:
2007/2008/2009/2010/2011) - Permanência mais de 30 dias
691

268
3%

25
0%

58
1%

24
0%

134
2%

Nº de processos

600
500
400
300

256
189

200

182
134

100

60

Até 10 dias

*2007

2008

2009

2010

2011

Anos

15 dias

2012
permanência mais de 30 dias

Comentário: observa-se que a quantidade de processos com tempo de permanência de mais de 30
dias tem diminuído com o decorrer dos anos. Comparando 2011 com 2008 constata-se uma redução de 30%.
Vice-Presidência Tempo de Permanência dos processos em dias
Média (anos 2008-2010)

896
12%

360
5%

227
3%

117
2%

20 dias

8.044
94%

25 dias
30 dias
Mais de 30 dias

Comentário: no ano de 2012 observa-se que a quantidade de processos com tempo de permanência de
até 10 dias representou em média 94% do número total de processos e tempo de permanência com mais de 30
dias representou menos de 2%, aproximadamente 1,5%.
Vice-Presidência Tempo de Permanência dos processos em dias
(Média dos anos: 2008/2009/2010 X Ano 2012)

209
3%
9.000

8.044

8.000

Até 10 dias
15 dias
20 dias
5.419
75%

25 dias
30 dias
Mais de 30 dias

Comentário: no período 2008-2010 observa-se que a quantidade de processos com tempo de
permanência de até 10 dias representava em média 75% e, o tempo de permanência com mais de 30 dias
representava em média 3%.
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Nº de processos

7.000
6.000

5.419

5.000
4.000
3.000
2.000

896

1.000
-

268
Até 10 dias

15 dias

360

20 dias

227

58

25 dias
Em dias

25

117

24

30 dias

209

134

Mais de 30
dias
Média (2008-2010)

2012

Comentário: observa-se a quantidade total de processos com tempo de permanência ao decorrer dos
anos. O ano de 2012, comparado com a média dos anos anteriores, apresenta os melhores resultados. O tempo
de permanência dos processos até 10 dias aumentou em 48% e para os demais prazos (mais longos) o número
diminuiu.

1.ª etapa – Manual de Gestão-Estratégica 203

NÚMERO DE RECURSOS ANALISADOS

Vice-Presidência Tempo de Permanência dos processos (comparação
média dos anos 2008/2009/2010 com o ano 2011)
16,19%
Crescimento/Redução
20,00%

Vice-Presidência: número de Recursos analisados por ano (Rext/Resp)

10,00%
0,00%

4.500

-10,00%

4.000

-20,00%
-30,00%

-50,00%

-50,09%

-60,00%

-59,78%
Até 10
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15 dias

3.173
2.928

3.000

-37,56%

-40,00%

-70,00%

3.361

3.500
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25 dias

-68,10%
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Até 10 dias
15 dias
20 dias

-69,48%
Mais de
30 dias

Quantidade

%

4.104

2.000

1.520

1.500

25 dias

1.000

30 dias
Mais de 30 dias

Em dias

2.272

2.500

500
-

Comentário: observa-se a relação percentual do tempo de permanência (comparação média dos anos
2008-2010 com 2011). O ano de 2011 apresenta crescimento na quantidade de processos com o tempo de
permanência de até 10 dias e redução nos demais prazos.

875

620

332

2007

2008

704

2009

524

2010

403

2011

2012
Recurso Extraordinário
Recurso Especial

Anos

Comentário: observa-se uma redução no número de Recursos Excepcionais nos últimos anos. Destacase o pico no ano de 2010 em razão da meta 2 do CNJ que culminou com o julgamento de muitos processos na
primeira instância e por conseqüência aumento de recursos.
Vice-Presidência Tempo de Permanência dos processos (comparação média dos
anos 2008/2009/2010 com o ano 2012) Crescimento/Redução

40,00%

25,44%

Vice-Presidência: número de Recursos de Agravo de Instrumento aos
Tribunais Superiores (STF/STJ)

20,00%

2.000

0,00%

1.800

%

1.495

1.432
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-20,00%
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-40,00%
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20 dias
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Até 10 dias
15 dias
20 dias
25 dias
30 dias
Mais de 30 dias

Comentário: observa-se a relação percentual do tempo de permanência (comparação média dos anos
2008-2010 com 2012). O ano de 2012 apresenta crescimento na quantidade de processos com o tempo de
permanência de até 10 dias e redução nos demais prazos.
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1.045

1.200
1.000

820
678

800
600
400
200
-

143

2007
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2008
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2009

2010
Anos
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2011

2012

RAI ao STF
RAI ao STJ

Comentário: observa-se um aumento no número de Recursos de Agravo de Instrumento no ano de
2010 a partir da alteração da lei de forma que o agravo não é mais de instrumento e sim nos próprios autos.
Esse fato facilitou a interposição de agravo pela parte.
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Vice-Presidência: número de Recursos de Agravo Regimental e Recurso
Ordinário Constitucional por ano (2007 a 2012)
300

262

250

230

212

Quantidade

200
145
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137

136

150
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Ag. Reg.
ROC

Comentário: Observa-se no ano de 2012 um crescimento no Agravo Regimental a partir do Evento
sobre repercussão geral e recursos repetitivos, no STF e STJ, respectivamente quando foi celebrado acordo
de cooperação entre os Tribunais de Justiça deliberando por converter o agravo interposto contra decisão de
denegação de Resp e prejudicialidade do Rext em agravo regimental. Observa-se ainda redução do Recurso
Ordinário Constitucional reputando-se que houve diminuição da interposição de mandado de segurança.

Vice-Presidência: Recurso Extraordinário por ano (2008 a 2012)
427

450
400
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325

Quantidade
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Comentário: observa-se uma redução significativa na quantidade de Recurso Extraordinário admitido,
bem como nos retidos e sobrestados; porém houve um aumento significativo nos despachos.
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