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APRESENTAÇÃO 
 
        O presente manual tem por objetivo orientar os 

distribuidores das Comarcas de 1ª Instância e proporcionar todas as 
condições no cotidiano de suas atribuições, no sentido de tornar mais 
prático e eficiente o ato de protocolar e distribuir as petições iniciais, bem 
como, as petições e documentos avulsos, contemplando conceitos 
jurídicos e práticos conforme as normas e diretrizes da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 
         Além disso, proporciona condensação de conhecimentos 

teóricos e práticos da utilização do sistema informatizado que auxiliará 
nos atos inerentes à Central de Distribuição, gerando maior agilidade e 
segurança. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
          A racionalização e a simplificação dos procedimentos 

adotados de forma padronizada, no sentido de tornar célere e eficiente 
todo o funcionamento das Centrais de Distribuição. 
 

            Dessa forma, o manual tem por finalidade ser 
instrumento de capacitação e organização da Central de Distribuição, 
visando à disseminação de informações jurídicas, com o conseqüente 
aperfeiçoamento do quadro de pessoal do Poder Judiciário de nosso 
Estado. 
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CONCEITOS 

 
DISTRIBUIÇÃO 

 
        Distribuição: “Ato administrativo pelo qual se registram e 

repartem entre os juízes processos apresentados em cada juízo ou 
tribunal, obedecendo aos princípios de publicidade, alternatividade e 
sorteio”.1 

 
        Distribuidor: “Diz-se do cartório ou serventuário 

encarregado de registrar as petições iniciais e de encaminhá-las às varas 
ou câmaras.” 

 
 

RESPONSABILIDADES DO DISTRIBUIDOR 
CONFORME CNGC 

 
O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO/REDISTRIBUIÇÃO, CONTADOR,  
PARTIDOR 

 
Seção 1 – A Distribuição - Normas Gerais 

 
3.1.1 – A Distribuição tem por finalidade precípua promover a 

divisão igualitária do serviço forense entre Juízes e seus auxiliares e, 
secundariamente, manter o registro cronológico, metódico e ordenado de 
todos os feitos. 

 
3.1.1.1 – Nas comarcas onde houver Varas com competência 

concorrente para feitos gerais e também para matéria especializada, 
como forma de manter o equilíbrio e a divisão igualitária do serviço, a 
distribuição deverá levar em conta a quantidade total de feitos 
distribuídos para cada Vara, compensando na distribuição dos feitos 
gerais a quantidade recebida a maior pelas Varas com competências 
privativas, em razão de sua especialidade, se for o caso, por meio do 
sistema eletrônico do Tribunal de Justiça. 

 
3.1.1.2 – Na distribuição por dependência observar-se-á o 

disposto no art. 253 do Código de Processo Civil, não bastando a mera 
                                                 
1 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico.  v. 2, p. 205. 
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identidade de partes e/ou natureza da ação, salvo quando o autor a 
requeira expressamente, cabendo ao Juiz apreciá-la. (Item acrescido 
pelo Provimento n.º 11/08 - CGJ) 

 
3.1.2 – Na Primeira Instância, feito o preparo ou verificada a 

respectiva dispensa, as petições iniciais de ações de qualquer natureza 
serão protocolizadas na ordem cronológica de sua apresentação e, 
havendo mais de um Juízo, estas serão obrigatoriamente distribuídas por 
processamento eletrônico de dados, observando as classes definidas no 
Capítulo 3, Seção 2, desta Consolidação e os princípios da publicidade, 
da igualdade, da alternatividade e do sorteio.  

 
3.1.2.1 – Nas comarcas onde a Central de Distribuição utilizar o 

sistema informatizado oficial, o cadastramento, distribuição e registro das 
petições iniciais serão por ele providenciados, dispensado novo registro 
nas secretarias. Nesses casos, os livros mencionados nesta 
Consolidação para cada Ofício serão exclusivamente virtuais, devendo 
ser dado cumprimento ao disposto no item 3.1.7.2 pela Central de 
Distribuição. 

 
3.1.3 – O Distribuidor procederá ao cadastramento das 

petições iniciais, devendo fazer constar: 
I - os nomes e prenomes completos das partes, sem qualquer 

tipo de abreviação; 
II - estado civil; 
III - profissão; 
IV - o número do registro no Cadastro de Pessoa Física - CPF - 

ou o número da Carteira de Identidade, tratando-se de pessoa natural, ou 
o número do registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, 
tratando-se de pessoa jurídica; 

V - o domicílio e a residência do autor e do réu, contendo o 
Código de Endereço Postal – CEP; 

VI - os números de inscrição na Ordem dos Advogados do 
Brasil, com a indicação das respectivas Seções nas quais se encontrem 
inscritos os advogados subscritores de qualquer peça que importe em 
manifestação nos autos de Atualização CNGC n.º 08/08 – Provimento n.º 
11/08-CGJ,de 29/02/08 processo, ou, tratando-se de Defensor Público, 
será obrigatória a inclusão do número referente à matrícula na 
Defensoria Pública Geral do Estado; 

VII - testemunhas arroladas na inicial; 
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VIII - nas ações de execução fiscal, constar ainda, o número da 
Certidão da Dívida Ativa – CDA, bem como os nomes dos sócios 
constantes da certidão. 

 
3.1.3.1 – As petições despachadas na forma do artigo 122, 

letra "i", do COJE, (aditamento de denúncia) deverão ser encaminhadas 
ao Distribuidor para as devidas anotações e, incontinenti a secretaria 
onde tramita o feito correspondente, para as providências necessárias. 

 
3.1.3.2 – O Distribuidor e o Gestor devem, por ofício, zelar pela 

confiabilidade e integridade da base de dados para efeito de pesquisas 
sobre andamento processual, emissão de relatórios gerenciais e 
expedição de certidões. 

 
       3.1.3.3 – Revogado. 
       3.1.3.4 – Revogado. 
 

3.1.4 – As partes, seus advogados, o membro do Ministério 
Público que esteja oficiando na Diretoria do Foro, ou qualquer pessoa 
que demonstre legítimo interesse, poderão impugnar a distribuição até o 
encerramento do expediente forense do dia de sua realização, 
apontando as irregularidades e aduzindo desde logo suas razões, que 
serão apreciadas pelo Juiz Diretor do Foro no prazo de 24 horas. 

 
3.1.4.1 – Da decisão caberá recurso ao Corregedor-Geral da 

Justiça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, formalizado por meio de 
petição acompanhada de cópia do termo de distribuição e das peças 
necessárias à demonstração da irregularidade. 

 
3.1.5 – As iniciais protocolizadas serão distribuídas incontinenti, 

sem observância da ordem cronológica de sua apresentação, quando se 
tratar de ação cautelar, mandado de segurança, pedido de habeas 
corpus e outros feitos que, por solicitação da parte e ao prudente arbítrio 
do Juiz Diretor do Foro, reclamem apreciação urgente e imediata. 

 
3.1.6 – Salvo as hipóteses da norma anterior, deverá haver 

estrita coincidência entre a ordem numérica da distribuição e a ordem 
cronológica de apresentação das petições ao protocolo geral, não se 
admitindo, sob pena de responsabilidade funcional, a falta de 
coincidência entre essas duas ordens, devendo o Diretor do Foro exercer 
direta e constante fiscalização nesse sentido, podendo inclusive exigir do 
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Distribuidor a apresentação diária de quadro sinótico que demonstre a 
coincidência. 

 
3.1.7 – Quando a distribuição for realizada por intermédio de 

sistema informatizado, o servidor responsável deverá prestar aos 
interessados todos os esclarecimentos técnicos necessários, 
especialmente quanto ao funcionamento e operacionalidade do sistema, 
para que não paire qualquer dúvida quanto à Atualização CNGC n.º 
08/08 – Provimento n.º 11/08-CGJ, de 29/02/08 lisura do procedimento, 
que deverá observar, rigorosamente, no que couberem, as regras 
estabelecidas neste capítulo. 

 
      3.1.7.1 – Revogado. 

 
     3.1.7.2 – Compete ainda ao Distribuidor: 

 
I - Emitir, após a distribuição ou redistribuição do feito, a 

etiqueta de Autuação gerada pelo sistema informatizado, encaminhando-
a, com a petição e/ou processo à respectiva Secretaria; 
      II  -  Revogado. 
              III - Providenciar a inclusão no banco de dados dos nomes 
daqueles que, por assistência, substituição, oposição, nomeação, 
denunciação ou chamamento, vierem a intervir no processo, bem como 
nos casos de reconvenção, segundo suas novas situações. 

 
3.1.8 – Aplicar-se-á distribuição dos feitos criminais, no que 

couber, a mesma disciplina dos itens anteriores, conjugada com as 
disposições dos itens seguintes, as quais vincularão obrigatoriamente 
todas as Centrais de Distribuição do Foro Judicial do Estado de Mato 
Grosso. 

 
3.1.9 – Revogado. 
 
3.1.10 – A classificação qualitativa do feito, será feita de acordo 

com a norma penal infringida, com todos os elementos descritivos 
constantes da imputação formulada na denúncia, ou provisoriamente do 
inquérito, inclusive com as causas e circunstâncias modificadoras de 
pena. 

 
3.1.10.1 – O Juiz Diretor do Foro poderá solicitar ao 

Corregedor-Geral da Justiça autorização para inclusão de outras 
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espécies, agrupamento ou desdobramento da classificação mínima, de 
acordo com as exigências do serviço ou peculiaridades locais. 

 
3.1.10.2 – Embora submetida às mesmas regras, a distribuição 

de inquéritos policiais e termos circunstanciados deverá ser 
materialmente separada da distribuição das ações penais, não sendo 
computáveis no relatório estatístico da Corregedoria- Geral da Justiça 
como processos, mas sim lançados em coluna separada. 

 
3.1.11 – Incumbe ao Distribuidor efetuar o cadastro de todos os 

dados necessários à identificação pessoal e individualizada de cada réu 
ou indiciado, incluindo, além de outras informações que possam 
interessar o nome completo do implicado e eventual alcunha, número 
dos documentos de identidade, CPF-MF e título de eleitor, data e local de 
nascimento e principalmente a filiação, vedado o emprego de 
abreviações, siglas ou qualquer outra forma de simplificação. 

 
3.1.12 – O registro da infração penal na distribuição deverá 

reproduzir literalmente os mesmos dados do inquérito ou da denúncia, 
compreendendo, além da indicação de todos os artigos de lei 
mencionados, a qualificação completa da vítima, devendo constar, no 
caso de pluralidade de agentes, o registro individualizado da imputação 
formulada contra cada um deles, ainda que seja necessária a repetição 
sucessiva das mesmas anotações feitas quanto ao primeiro co-implicado. 

 
3.1.13 – A denúncia, uma vez recebida pelo Juiz, será 

encaminhada pelo Gestor a Central de Distribuição, precedido do 
movimento 472, para o procedimento de redistribuição, que implicará na 
conversão do respectivo inquérito policial em Ação Penal.  

 
3.1.14 – A Central de Distribuição procederá às anotações no 

cadastro do inquérito policial e da ação penal, referentes ao aditamento à 
denúncia, baixa de acusados e os resultados do julgamento após o 
trânsito em julgado mediante dados extraídos dos respectivos autos.  

 
3.1.14.1 – Revogado. 
 
3.1.14.2 – Dos atos praticados no processo, o Distribuidor 

lavrará certidão. 
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3.1.15 – Nas comarcas onde os Juizados Especiais funcionam 
dentro do Fórum, o cadastro e a distribuição das reclamações ficará a 
cargo da Central de Distribuição ou a critério do Juiz Diretor do Foro.  

 
3.1.15.1 – Revogado. 
  
3.1.15.2 – Revogado. 
 
3.1.16 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do 

Foro, que comunicará a solução adotada à Corregedoria-Geral da 
Justiça, em 05 (cinco) dias. 

 
3.1.17 – Quanto à redistribuição de feitos, esta dar-se-á 

quando: 
 
I - o Juiz de Direito se declarar incompetente e não indicar o 

Juízo para o qual declina; 
 
II - em decorrência de novo pedido onde deva ser reativado um 

feito findo e, para esta nova situação, seja incompetente o Juízo 
originário; 

 
III - não houver sido, originariamente, observada a relação de 

dependência por prevenção, continência ou conexão com o feito já 
ajuizado; 

 
IV - devam ser os autos remetidos a outra Vara para instrução 

de outro processo, por requisição, em virtude de instalação de mais 
Varas, bem como as situações as quais os feitos não mais retornarão ao 
Juízo originário; 

 
V - houver erro na distribuição, desde que não observada a 

competência da Vara; 
 
VI - houver determinação judicial; 
 
VII - quando da instalação de nova Vara ou alteração de sua 

competência. 
 
3.1.17.1 – Constatada uma das situações contidas nos incisos 

I, II, III ou IV desta norma, e, após despacho do Juiz, o Gestor 
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encaminhará os autos a Central de Distribuição que, ao recebê-los, 
procederá à redistribuição do feito, encaminhando-o à Vara competente. 

 
3.1.17.2 – Se o feito não estiver registrado no banco de dados 

do sistema informatizado, será providenciado o seu cadastramento na 
Vara de origem e, logo após, proceder-se-á à devida redistribuição, com 
o seu encaminhamento à Vara competente. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
         Proceder à distribuição diária de todas as petições 

iniciais, fazendo a entrega das peças e documentos às respectivas 
secretarias, bem como emissão de certidões, elaboração dos cálculos 
judiciais e partilhas, com celeridade e transparência, com observância às 
normas constantes na CNGC. 
 
 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 
 

- Livro de Protocolo Geral 
- Carimbos 
- Caneta 
- Computador com impressora térmica para etiqueta de processo 
- Sistema Apolo 
- Etiquetas de Autuação de Processos - 2 por folhas 
- Papel 
- Lápis 
- Borracha 
- Grampeador 
-Tesoura 
- Perfurador 
- Régua 
- Extrator de grampo 
- Cola 
- Scanner 
- Telefone 
- Escaninhos 
- Mesas 
- Armários 
- Impressora de protocolo 
- Leitora Óptica 
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PROTOCOLO GERAL 
 

  O Protocolo Geral deverá funcionar na entrada do 
Fórum para viabilizar acesso ao público, facilitando também aos 
portadores de necessidades especiais, em cumprimento as leis 
específicas. 

 
            Todas as petições e peças a serem juntadas nos 

processos, inclusive iniciais, dirigidas ao Foro Judicial e a outras 
comarcas do Estado de Mato Grosso, com base no Protocolo Unificado 
(Provimento 13/94/CM), deverão ser recebidas, exclusivamente, pelo 
protocolo geral durante o horário do expediente forense, com registro do 
protocolo eletrônico/mecânico e automático no original e na cópia, que 
será devolvida e servirá de recibo para o apresentante. 

 
As atividades do protocolo geral serão exercidas por servidor 

designado pelo Juiz Diretor do Foro, em local previamente definido, 
podendo tal função ser exercida pela Central de Distribuição, vedado o 
recebimento de petições e outros expedientes pela Secretaria. (CNGC 
1.9.3) 

 
A partir da segunda entrância o setor de protocolo geral será 

independente da Central de Distribuição.  
 

Observação : O recebimento, a triagem e abertura de correspondências 
é atribuição da Central de Administração. 

 
Cuidados especiais :  

• Nas ações gratuitas, conferir se tem o pedido de 
Assistência Judiciária ou isentas por Lei. 

• Nas demais iniciais, observar quanto ao pagamento das 
guias e sua originalidade e conferir se o número da guia 
consta no código de barras do comprovante de 
pagamento.  

• Verificar se as guias de recolhimento estão devidamente 
pagas, sendo vedado seu agendamento. 

• Todas as iniciais devem vir acompanhadas de contra - fé, 
tantas cópias quanto forem necessárias para citação. 
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As petições iniciais apresentadas no protocolo geral para 
distribuição deverão conter o número do CPF, RG ou CNPJ dos autores 
e requeridos. 

 
As petições iniciais e quaisquer documentos protocolizados no 

foro judicial deverão obedecer a seguinte padronização: 
 
I – Deverão ser elaboradas em papel sulfite “A4”, com espaço 

reservado de no mínimo 10 (dez) centímetros de cabeçalho na página 
inicial, entre o endereçamento e o texto, e com 03 (três) centímetros de 
margem do lado esquerdo; 2,5 (dois e meio) centímetros de margem 
direita; 03 (três) centímetros de margem superior e 02 (dois) centímetros 
de margem inferior, para autuação e juntada; 

 
II – Todos os documentos que acompanham as petições 

protocoladas, por exemplo, extratos, pequenos documentos, notas 
fiscais, etc., deverão ser colados, por ordem, em papel sulfite “A4”; 

 
III – Os papéis referidos neste subitem poderão ser 

previamente perfurados, obedecendo ao padrão universal de dois furos, 
devidamente centralizados. (CNGC 2.3.1.2) 

 
          Os originais das petições e os demais expedientes 

apresentados no Foro Judicial, serão protocolados, cadastrados e 
encaminhados aos setores destinatários, mediante carga no sistema 
informatizado, durante o expediente forense ou até as 14 horas do dia útil 
seguinte imediato, mediante conferência e visto do recebedor. (CNGC 
1.9.5) 

          As petições iniciais e os pedidos urgentes serão 
encaminhados imediatamente à Central de Distribuição para a devida 
distribuição, após a protocolização. (CNGC 1.9.6) 

 
         Ocorrendo falha no sistema de protocolo ou havendo falta 

de energia, o servidor deverá receber as petições mediante carimbo com 
campos claros, consignando-se rigorosamente a data e horário do 
protocolo. (CNGC 1.9.7) 

 
                        Ao protocolar a ação de cumprimento de sentença , 
conferir se é de processo da Comarca; neste caso, é só encaminhar para 
juntada aos autos principais; se for de outra Comarca, deverá ter o 
recolhimento de custas judiciais para proceder à distribuição. 
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     O protocolo do Recurso de Apelação  na justiça comum 
deverá estar acompanhado da guia devidamente autenticada 
comprovando o preparo, sob pena de deserção.  

 
     No caso do Recurso de Apelação no Juizado Especial 

deverá estar acompanhado das guias de custas judiciais, taxa judiciária e 
preparo, conforme Consulta nº 19/2007 (id 105357) e Provimento 
27/2008 – CGJ. 

 
As Reconvenções  protocoladas devem estar acompanhadas 

da guia de pagamento de custas e taxa conforme Lei 7.603/01 e não 
serão distribuídas. 
 

Os embargos à ação monitória, exceção de pré-
executividade, impugnação à reconvenção, embargos d e declaração  
serão protocolados e juntados aos autos, sem cobrança de custas. 
 

Os pedidos de alvarás  concernentes a inventários e 
arrolamentos não dependem de distribuição, podendo, a critério do Juiz, 
ser processados nos mesmos autos ou autuados e processados em 
apenso, sendo, nesta última hipótese, cadastrados no sistema 
informatizado como incidentes. (CNGC 6.9.8) 

 
A correição parcial  protocola-se e encaminha-se para a 

Secretaria, deve ser juntada nos próprios autos. (CNGC 1.2.11 e Lei 
complementar nº 281, de 27/09/2007).  Cobra-se custa judicial conforme 
Lei 7.603/01, no entanto, quando for correição parcial criminal há isenção 
das custas (CNGC 1.2.10.1). 

 
ARMAS E OBJETOS APREENDIDOS 

 
 As armas e objetos apreendidos nos inquéritos policiais, 
termos circunstanciados e atos infracionais deverão ser 
encaminhados pela Delegacia de Polícia diretamente à Central de 
Administração ou ao departamento específico, registrando no 
sistema através do pré-cadastro. 
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Cuidados especiais :  
• É vedado o recebimento de valores a qualquer título, tendo em 

vista que as Centrais de Distribuição não possuem cofre ou 
qualquer segurança para a sua guarda e posterior depósito.  

 
PROTOCOLO UNIFICADO 

 
                
As petições ou peças destinadas ao protocolo unificado 

somente serão recebidas se estiverem acompanhadas das respectivas 
cópias, bem como da guia de recolhimento referente à importância 
necessária à remessa delas ao Juízo competente para conhecê-las, nos 
termos da Lei 7.603/01 (CNGC 1.9.2), salvo as isenções legais, 
Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados e Municípios. 

 
Toda petição a ser enviada deverá ter o carimbo 

“PROTOCOLO UNIFICADO”. 
 
As petições e outros expedientes do Protocolo Unificado 

devem ser enviados pelo malote físico/correios, no prazo de 48 horas, 
sendo necessária a comunicação (por email), no mesmo dia, da 
protocolização da petição. (CNGC 1.9.2.1) 
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 As petições deverão ser apresentadas em duas vias, para 
remessa ao Juízo competente e para recibo do apresentante. Deve ser 
enviado, juntamente com o protocolo, o original da guia de pagamento 
(esta guia o cliente pode retirar na internet; o valor vai depender do 
número de folhas para remessa enviadas ao outro Juízo). 

 
 O Agravo de Instrumento pode ser recebido pelo protocolo 

unificado, acompanhado do preparo para encaminhamento ao Tribunal 
de Justiça, bem como da guia de pagamento referente ao Protocolo 
Unificado.  

 
Parecer 147/2009: “Assim, opino no sentido de que, por ofício 

circular, sejam orientados os servidores responsáveis pelo Protocolo 
Integrado do Estado de Mato Grosso, na data em que receber a petição, 
informe ao Juízo destinatário, via e-mail, a respeito da protocolização de 
petição atendendo a previsão contida no art. 526 do CPC, além de sua 
remessa física no prazo assinado pelo Provimento nº 13/94/CM.” 
 

 Cuidados especiais: 
• É vedado protocolar petições de arrolamento de 

testemunhas; adiamento de audiência; leilão ou praça, 
pagamento ou remissão, quando acompanhadas do 
numerário, requerimento de depoimento pessoal e 
esclarecimentos do perito e/ou assistente(s) técnico(s), 
recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal ou 
Superior Tribunal de Justiça, conforme determinação do 
Provimento nº 13/94/CM).  

 
 

REGISTRO NO LIVRO DE PROTOCOLO DE PETIÇÕES E 
DOCUMENTOS (em caso de protocolo manual) 

 
No Livro deverá constar: 

 
• Número de ordem: da apresentação da petição ou documento. 
• Data: da apresentação da petição ou documento. 
• Horário: da apresentação da petição ou documento. 
• Descrição: tipo da ação ou número do processo, ou outra 

informação referente ao documento protocolado que permita seu 
reconhecimento. 

• Secretaria a qual pertence (peça de processo em andamento). 
• Menção se foi enviada via fac-símile. 
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• Assinatura do servidor recebedor. 
 
Após o registro dos dados em livro próprio, em caso de carimbo 

manual, carimba-se o documento e preenche-se com as informações do livro. 
 

Observação: Após o protocolo de todas as petições e documentos, será 
feita a triagem e separação das petições iniciais, para distribuição, e das 
demais peças para encaminhamento ao Juízo ou Secretaria competente, 
para juntada aos autos. 
 

 
MALOTE DIGITAL 

 
 
  As solicitações de certidões, ofícios e outros expedientes 
devem ser respondidos e enviados pelo malote digital, sendo que os 
originais serão arquivados na Central de Distribuição. 
 
  As Cartas Precatórias enviadas pelo malote digital só 
deverão ser encaminhadas devidamente assinadas pelos magistrados e 
autenticadas pelos gestores judiciários, com as guias pagas ou com a 
comunicação de justiça gratuita, caso contrário, deverão ser devolvidas 
para complementação das informações. 
 

 
Observação : A comunicação da distribuição da carta precatória é da 
Secretaria da Vara, conforme CNGC 2.7.4: Efetuada a distribuição, 
segundo as regras de competência estabelecidas nas leis processuais e 
normas de organização judiciária, o Juízo para o qual couber o 
cumprimento da precatória fará a comunicação ao Juízo deprecante, 
informando todos os dados para futuras comunicações. 
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ROTINAS DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO 
 

  A Central de Distribuição deverá funcionar na entrada do 
Fórum para viabilizar acesso ao público, facilitando também aos 
portadores de necessidades especiais, em cumprimento às leis 
específicas. 
 
  Na Primeira Instância, feito o preparo ou verificada a 
respectiva dispensa, as petições iniciais de ações de qualquer natureza 
serão distribuídas na ordem cronológica de sua apresentação e, havendo 
mais de um juízo, estas serão obrigatoriamente distribuídas por 
processamento eletrônico de dados. (CNGC 3.1.2) 
 
  As iniciais protocolizadas serão distribuídas incontinenti, sem 
observância da ordem cronológica de sua apresentação, quando se 
tratar de ação cautelar, mandado de segurança, pedido de habeas 
corpus e outros feitos que por solicitação da parte e ao prudente arbítrio 
do Juiz Diretor do Foro, reclamem a apreciação urgente e imediata. 
(CNGC 3.1.5) 
 
  Ao receber a petição inicial vinda do plantão, já com o código 
de pré-cadastro, complementar os dados cadastrais no sistema para 
depois efetuar a distribuição. 
 
Observação: O Gestor Judiciário deverá efetuar o pré-cadastro no 
sistema informatizado das petições iniciais recebidas no plantão, 
conforme CNGC 1.7.9. 
 

As petições iniciais apresentadas para distribuição deverão 
conter o número do CPF ou CNPJ dos autores e requeridos; o número 
do Registro Geral, e a classificação da ação, segundo a nomenclatura 
prevista nas Tabelas Processuais Unificadas criadas pela Resolução nº 
46/2007- do Conselho Nacional de Justiça, e disponibilizada no endereço 
eletrônico. (CNGC 2.3.1) 

 
As petições iniciais e quaisquer documentos protocolizados no 

foro judicial deverão obedecer a seguinte padronização: 
 
I – Deverão ser elaboradas em papel sulfite “A4”, com espaço 

reservado de no mínimo 10 (dez) centímetros de cabeçalho na página 
inicial, entre o endereçamento e o texto, e com 03 (três) centímetros de 
margem do lado esquerdo; 2,5 (dois e meio) centímetros de margem 
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direita; 03 (três) centímetros de margem superior e 02 (dois) centímetros 
de margem inferior, para autuação e juntada; 

 
II – Todos os documentos que acompanham as petições 

protocoladas, por exemplo, extratos, pequenos documentos, notas 
fiscais, etc., deverão ser colados, por ordem, em papel sulfite “A4”; 

 
III – Os papéis referidos neste subitem poderão ser 

previamente perfurados, obedecendo ao padrão universal de dois furos, 
devidamente centralizados. (CNGC 2.3.1.2) 
 

 
CARTA PRECATÓRIA (Físico) 

 
        No Estado de Mato Grosso, as cartas precatórias serão 

recebidas pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca destinatária, sendo 
protocoladas, com anotação dos dados básicos de identificação (n.º, 
origem, partes e objeto), ficando a distribuição condicionada ao 
recolhimento das custas judiciais, constante da Tabela B, item 6, da Lei 
7.603/2001, que deverá ser providenciada pelo interessado no prazo de 
30 (trinta) dias contados do recebimento da precatória, 
independentemente de prévia notificação. (CNGC 2.7.1) 

 
        Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido 

recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta 
precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da 
devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 
encaminhamento. (CNGC 2.7.2) 

 
     As cartas precatórias de caráter itinerante oriundas de 

Comarcas oficializadas, quando da primeira distribuição já houver 
recolhimento de custas, deverá proceder a distribuição sem a 
necessidade de novo recolhimento.  Sendo de Comarcas não 
oficializadas deverá ser cobrado apenas a diferença das custas. 

 
        As cartas precatórias serão distribuídas 

independentemente de preparo quando encaminhadas com o pedido de 
urgência previsto no artigo 205 do Código de Processo Civil, observado o 
disposto no artigo 208 do mesmo diploma, e ainda quando se tratar de 
ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e 
juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 
custas prévias. (CNGC 2.7.3) 
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        As cartas precatórias recebidas por fac-símile, estando 

preenchidos os requisitos necessários devem ser distribuídas com a 
observação VIA FAC-SIMILE. 

 
  As cartas precatórias originais que já foram encaminhadas 
via fac-símile devem estar obrigatoriamente com indicação desta 
condição, para não incorrer em nova distribuição. 
 
Cuidados especiais : Conferir pelo cadastro das partes se já existe a 
distribuição daquela carta precatória com aquela finalidade, constatada a 
distribuição será anotado o código e encaminhada à respectiva 
Secretaria. 
 

Quando da distribuição de carta precatória criminal que tenha 
por objeto a citação ou a intimação do imputado, a Central de 
Distribuição, independentemente de despacho do Juiz e de solicitação do 
Juízo deprecante, emitirá relatório acerca dos antecedentes criminais do 
acusado. (CNGC 7.3.1) 
 
  No caso de processo em segredo de justiça a carta 
precatória deve constar esta condição. 

 
Observação : A comunicação da distribuição da carta precatória é da 
Secretaria da Vara, conforme CNGC 2.7.4: Efetuada a distribuição, 
segundo as regras de competência estabelecidas nas leis processuais e 
normas de organização judiciária, o Juízo para o qual couber o 
cumprimento da precatória fará a comunicação ao Juízo deprecante, 
informando todos os dados para futuras comunicações. 
 
Observação:  Nas cartas precatórias com as finalidades de intimação 
para 48 horas, intimação de sentença, citação, estudo social, entre 
outras de tramitação rápida, a Central de Distribuição deverá imprimir a 
etiqueta em papel sulfite A4, que servirá como capa, e entregar 
grampeada na Secretaria. 
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MODELO DE CERTIDÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO 
DISTRIBUÍDA POR FALTA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS 
 
 

                          
                                            

C E R T I D Ã O 
 
   Certifico que não foi procedido a distribuição da 

presente carta precatória, oriunda da Comarca ____, extraída dos autos 
nº ______, que são partes _________ X __________, em vista a 
decorrência do prazo estabelecido na Seção 7, item 2.7.1 da CNGC.   

   Certifico ainda que as guias para pagamento de 
custas judiciais no valor de R$ ______ e taxa judiciária no valor de R$ 
_____  poderão ser retiradas no site www.tjmt.jus.br. 

   
   É o que me cumpre. 

 
Comarca/MT,    ....../....../....................... 

 
------------------------------------------------------------ 

Distribuidora 
 

 
 
MEDIDAS CONSIDERADAS URGENTES 

 
      Todas as medidas judiciais consideradas urgentes e 

protocolizadas até o encerramento do expediente forense deverão ser 
distribuídas e encaminhadas aos respectivos juízos no mesmo dia, 
observando o disposto no item 1.7.6 desta norma. (CNGC 1.7.1.4) 

 
 

1. AÇÃO CAUTELAR, MANDADO DE SEGURANÇA, PEDIDO DE 
HABEAS CORPUS 

 
         As iniciais protocolizadas serão distribuídas incontinenti, 

sem observância da ordem cronológica de sua apresentação, quando, se 
tratar de ação cautelar, mandado de segurança, pedido de habeas 
corpus e outros feitos que, por solicitação da parte e ao prudente arbítrio 
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do Juiz Diretor do Foro, reclamem apreciação urgente e imediata. (CNGC 
3.1.5). 

 
         Salvo as hipóteses da norma anterior, deverá haver 

estrita coincidência entre a ordem numérica da distribuição e a ordem 
cronológica de apresentação das petições ao protocolo geral, não se 
admitindo, sob pena de responsabilidade funcional, a falta de 
coincidência entre essas duas ordens, devendo o Diretor do Foro exercer 
direta e constante fiscalização nesse sentido, podendo inclusive exigir do 
Distribuidor a apresentação diária de quadro sinótico que demonstre a 
coincidência. (CNGC 3.1.6) 

 
2. MEDIDAS DE PROTEÇÃO, ADOÇÃO, GUARDA, TUTELA, 
SUSPENSÃO E DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 

 
          Determinar as Centrais de Distribuição do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso que os pedidos de medidas de 
proteção, adoção, guarda, tutela, suspensão e destituição do poder 
familiar sejam tratados entre aqueles que reclamam apreciação urgente e 
imediata, e em segredo de justiça de acordo com o disposto na CNGC 
3.1.5. (CNGC 4.7.1) 
 
 
3. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 
(Lei nº 11.340/06 - Maria da Penha) – MEDIDAS PROTE TIVAS 
 

 Prioridade na distribuição das medidas decorrentes de 
prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. (Provimento nº 
51/2008 – CGJ) 

 
As medidas protetivas serão distribuídas no livro de Processos 

Criminais.   
 
Tipo de processo (classe): Medidas Protetivas de Urgência (Lei 

Maria da Penha)->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL.  
 
Observação:  Nas Varas de Violência Doméstica Contra a Mulher, as 
Medidas Protetivas criminais deverão continuar sendo registradas no 
livro de registro de Processos Criminais , enquanto que as ações cíveis 
de separação judicial, divórcio, alimentos, execução de alimentos, etc; 
deverão ser registradas no livro próprio de registro de Feitos Cíveis . 
(Pedido de Providência – 771/2008 DJA) 
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

 
         Ao protocolar a ação de cumprimento de sentença, 

conferir se é de processo da Comarca; neste caso, é só encaminhar para 
juntada aos autos principais; se for de outra Comarca, deverá ter o 
recolhimento de custas judiciais para proceder a distribuição.  

 
         Caso seja de processo da Comarca, mas estiver 

arquivado, deverá ser feito o recolhimento da taxa de desarquivamento.  
(Referência CNGC 6.7.1 e 6.7.2, Provimento 35/2007 e Artigo 475-J do 
CPC). 

 
 Quando o cumprimento da sentença for proveniente de outro 

juízo (artigo 475-P do CPC), a distribuição ao juízo competente para 
processá-lo deverá ser precedida do recolhimento das custas judiciais, 
mediante guia padronizada. (CNGC 6.7.1.1) 

  
    A conversão do procedimento do cumprimento de sentença 

ou mesmo a conversão de qualquer outro tipo (classe) de processo deve 
ser feita pela própria Secretaria, sendo desnecessário o envio a Central 
de Distribuição. (CNGC 6.2.4.4) 

 
Cuidados especiais : Havendo alterações quanto às partes (sucessão, 
exclusão, litisconsórcio ulterior, e outras), e/ou quanto ao objeto da ação 
(aditamento da inicial, por exemplo), os autos respectivos deverão ser 
remetidos a Central de Distribuição para as devidas anotações e, 
inclusive, emissão de nova etiqueta de autuação, se for o caso. (CNGC 
6.2.4.1) 
 
 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 
 
  Os títulos executivos de sentença arbitral e de sentença 
penal condenatória deverão ser encaminhados à Central de Distribuição 
para serem distribuídos com o devido recolhimento de custas, quando for 
o caso. 

 



 

 
 

 31 

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 
SENTENÇA CRIMINAL 

 
  O processo criminal não pode ser convertido em execução 
de sentença para não perder o histórico original do mesmo, devendo ser 
somente marcado no sistema pela Secretaria da Vara no ícone 
execução nos próprios autos . 
 

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE 
 
  O auto de prisão em flagrante deverá ser distribuído no livro 
de Incidentes e Procedimentos Criminais Diversos.  Não deverá ser 
convertido em Inquérito Policial.  
 
   

INQUÉRITO POLICIAL 
 
     O Inquérito Policial deverá ser distribuído no livro de 

Inquérito Policial e Procedimentos Investigatórios.  Com o recebimento 
da denúncia pelo Magistrado deverá ser redistribuído como Ação Penal 
no livro de registro de Processos Criminais.  
 
  A denúncia, uma vez recebida pelo Juiz, será encaminhada 
pelo Gestor a Central de Distribuição, precedido do movimento 472, para 
o procedimento de redistribuição, que implicará na conversão do 
respectivo inquérito policial em ação penal. (CNGC 3.1.13) 
 
 

TERMO CIRCUNSTANCIADO 
 

 O Termo Circunstanciado deverá ser distribuído no livro de 
Termo Circunstanciado.  Com o recebimento da denúncia pelo 
Magistrado deverá ser redistribuído como Ação Penal Procedimento 
Sumaríssimo no livro de registro de Processos Criminais.  
 

ATO INFRACIONAL (Seção Infracional) 
 
  O Conselho Nacional de Justiça elencou três procedimentos 
investigatórios (Ato Infracional):   

• Auto de apreensão em flagrante 
• Relatório de Investigação 
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• Boletim de ocorrência circunstanciado 
 
  Estes procedimentos deverão ser distribuídos no livro de 
Incidentes e Procedimentos Diversos. 
 
  Com o oferecimento da Representação pelo Ministério 
Público os procedimentos investigatórios serão encaminhados pelo 
Gestor a Central de Distribuição, precedido do movimento 517, que 
deverão ser redistribuídos no livro de Feitos Infracionais com o tipo 
(classe) Processo de Apuração de Ato Infracional. 
 
  Os pedidos de Arquivamento e Remissão oferecidos pelo 
Ministério Público deverão ser distribuídos no livro de Feitos Infracionais. 
 
Art. 184 (ECA): Oferecida a representação, a autoridade judiciária 
designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde 
logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o 
disposto no art. 108 e parágrafo. 
 
REPRESENTAÇÕES ORIUNDAS DA DELEGACIA DE 

POLÍCIA 
 
Se houver qualquer procedimento anterior à representação, 

esta não será registrada no sistema, somente encaminhada para a 
Secretaria, para juntada nos autos.   

Quando a representação entrar como medida preparatória, 
deverá ser excepcionalmente distribuída e registrada no livro de 
Incidentes e Procedimentos Criminais Diversos.   
 
 Protocolado pedido de liberdade provisória, relaxamento de prisão 
em flagrante ou qualquer outra medida incidental anterior ao início da 
ação penal, o incidente será, excepcionalmente, distribuído, autuado e 
registrado no livro de Incidentes e Procedimentos Criminais Diversos, 
sendo as peças essenciais trasladadas para os autos do Inquérito 
Policial ou da ação penal, após a decisão do incidente. (Redação 
alterada pelo Provimento nº 43/07 – CGJ) (CNGC 3.6.2.2) 
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DISTRIBUIÇÃO DE INCIDENTES PROCESSUAIS 
 

 Ficam vedados a distribuição, o registro, a autuação e o 
cadastramento, no sistema informatizado, de requerimentos ou 
medidas incidentais que não devam ser processados e m apenso 
aos autos principais , dos quais se destaca o seguinte rol 
exemplificativo: 

 
I – Varas Criminais : 
a) liberdade provisória; 
b) relaxamento de prisão em flagrante; 
c) revogação de prisão preventiva ou temporária; 
d) representação acerca de prisão temporária ou preventiva; 
e) pedido de providências; 
f) quebra de sigilo dos dados telefônicos ou bancários; 
g) transferência de reeducando. 

                
II – Varas Cíveis: 
a) assistência judiciária gratuita, quando formulada na petição 

inicial ou contestação; 
b) cumprimento de sentença; 
c) assistência litisconsorcial; 
d) habilitação de sucessor. (CNGC 3.6.1) 
 
                          

 As questões incidentais que devam ser processadas em autos 
apartados por exigência legal (v.g.: exceções; declaração de insanidade 
mental ou pendência toxicológica; restituição de objetos apreendidos; 
interceptação telefônica; impugnação ao valor da causa; impugnação ao 
pedido de justiça gratuita; habilitação de crédito em inventário; remoção 
de inventariante etc.) serão distribuídas por dependência aos autos 
principais. (CNGC 3.6.2) 
 

 
INCIDENTE DE COBRANÇA DE AUTOS 

 
É um procedimento que deve ser registrado no Livro de 

Incidentes e Procedimentos Diversos. 
       No cível e no crime o tipo (classe) Pedido de Providência-
Procedimento Administrativo.  
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RESTAURAÇÃO DE AUTOS 
 

Verificado o desaparecimento dos autos, o Juiz, mediante 
portaria, determina a restauração (ou se qualquer das partes promover-
lhes o pedido).  É feita nova distribuição, escolhendo como tipo (classe) 
de processo RESTAURAÇÃO DE AUTOS.  

Registra-se como requerente a parte que entrou com o pedido. 
A baixa no processo original só será feita depois da sentença 

no processo de Restauração de Autos.   
Cobram-se custas judiciais, conforme Lei 7.603/01. 
 

DESAFORAMENTO 
 

       É a transferência do julgamento para outra comarca, a mais 
próxima possível, onde não subsistam os motivos que ocasionaram o 
pedido de desaforamento. 
 

Havendo o pedido de desaforamento de julgamento, deverá ser 
distribuído no Livro de Registro de Incidentes e Procedimentos Criminais 
Diversos.  (Provimento 52/2007). 
 
 
 

DESMEMBRAMENTO DE PROCESSO CRIMINAL 
 
 É o ato de desmembrar a ação penal em razão da situação 
processual dos co-réus. 
 

Nos feitos desmembrados, a distribuição receberá novo código 
com nova numeração única, independente do processo principal, porém 
com a mesma data de protocolo e os mesmos dados do processo 
original. 
  

No processo principal é feita a baixa do(s) réu(s) que figura no 
processo desmembrado, lembrar sempre de certificar nos autos 
principais o desmembramento, relacionando o(s) réu(s). 
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Para fazer a baixa do réu no processo original deve selecionar 
o nome da parte e anotar a data da baixa, após anotar no campo 
“observação parte certidão” e no campo “descrição/objeto da ação” o 
desmembramento em relação ao mesmo. 
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MODELO DE CERTIDÃO DE DESMEMBRAMENTO 
 

 
C E R T I D Ã O 

 
    Certifico que foi procedido o desmembramento do feito em 

relação ao réu ______________, conforme decisão de 
folhas _____, tendo este recebido a numeração única 
_____________. 

É o que me cumpre. 
 

Comarca/MT................/................/.................... 
 

--------------------------------------------------- 
Distribuidor (a) 

 
 

AÇÃO POPULAR OU CIVIL PÚBLICA 
  
                  A ação civil pública é o instrumento processual, previsto na 
Constituição Federal brasileira e em leis infraconstitucionais, de que 
podem se valer o Ministério Público e outras entidades legitimadas para 
a defesa de interesses difusos, interesses coletivos e interesses 
individuais homogêneos.  
   
       São procedimentos isentos de custas. 
 

A pessoa física é sempre cadastrada como REPRESENTANTE 
da entidade. 
 
 

RELATÓRIO DE ANTECEDENTES PARA 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL 

 
As Secretarias e Juizados Criminais, para instrução processual,  

poderão extrair do sistema o relatório de antecedentes criminais sem a 
necessidade de solicitação de certidão à Central de Distribuição, 
tornando desnecessária a utilização do selo de autenticidade.  

 
Para as requisições de antecedentes criminais oriundas de 

outros Estados será extraído do sistema o relatório de antecedentes pela 
Central de Distribuição. 
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Observação : As certidões de antecedentes criminais solicitadas pelas 
partes continuarão sendo expedidas pela Central de Distribuição com o 
selo de autenticidade. 

 
BAIXA DE PROCESSOS NO SISTEMA 

 
 A baixa definitiva de processos deverá ser efetuada pela 
Secretaria da Vara, quando todos os atos já estiverem sido realizados.  O 
sistema automaticamente preencherá a data de encerramento quando 
forem lançados os códigos 16, 17, 323, 386 e 387.  Provimento nº 
42/2011-CJG. 
  

PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS  
 

• Certidão urgente: Será entregue no mesmo dia ou no 
prazo de 24 horas; nas demais certidões o prazo de 
entrega será de 5 dias. 

 
• Cálculos: A elaboração será no prazo de 10 dias, 

podendo ser solicitada a dilação de prazo. 
 

• As cargas efetuadas deverão ser recebidas no ato. 
 

• Nos demais atos os prazos serão de acordo com a 
CNGC. 

 
  A realização dos serviços prestados pela Central de 
Distribuição se concretiza com a entrega dos produtos. 
 
 

SISTEMA APOLO 
 
O Distribuidor procederá ao cadastramento das petições 

iniciais, devendo fazer constar corretamente todos os dados abaixo.  
 
I - os nomes e prenomes completos das partes, sem qualquer 

tipo de abreviação; 
II - estado civil; 
III - profissão; 
IV - o número do registro no Cadastro de Pessoa Física - CPF - 

ou o número da Carteira de Identidade, tratando-se de pessoa natural, ou 
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o número do registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, 
tratando-se de pessoa jurídica; 

V - o domicílio e a residência do autor e do réu, contendo o 
Código de Endereço Postal – CEP; 

VI - os números de inscrição na Ordem dos Advogados do 
Brasil, com a indicação das respectivas Seções nas quais se encontrem 
inscritos todos os advogados contidos na procuração apresentada pela 
parte, e tratando-se de Defensor Público, será obrigatória a inclusão do 
número referente à matrícula na Defensoria Pública Geral do Estado; 

VII - testemunhas arroladas na inicial; 
VIII - nas ações de execução fiscal, constar ainda, o número da 

Certidão da Dívida Ativa – CDA, bem como os nomes dos sócios 
constantes da certidão. (CNGC 3.1.3) 
 
PROTOCOLO DE PROCESSOS 

 
Nesta tela é feito o registro da peça inicial, com todas as suas 

informações.  No caso de dúvidas quanto ao tipo de feito, o livro, etc, 
esclarecê-la previamente com o Juiz Diretor do Foro, para efetivar o 
registro no sistema. 

 
- Arquivo 
- Distribuição 
- Protocolo Petição Inicial (Dados Distribuição) pressionar a 

tecla ENTER: 
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Abrirá a tela com os campos em branco para serem 

preenchidos de acordo com os dados do protocolo e os dados da petição 
inicial.   

 
O cadastro das iniciais deverá obedecer ao item 3.1.3 da 

CNGC. 
 
- Data/Hora/Ano/Número : são os dados do protocolo geral. 
 

 
 
-  Livro do Escrivão : Conferir o tipo de processo, primeiro para 

ver a que livro pertence. 
- Tipo feito:  Cível ou Crime (quando for crime preencher 

também o ano do inquérito/número/data/registro/recebimento da 
denúncia. 

- Tipo (Classe)  Processo : escolher o tipo da ação.  Ex: 
Consignação em Pagamento. 

- Descrição : descrever a ação de acordo com a descrição da 
petição, não colocar o nome das partes. 

 
Após clicar nos três pontinhos (...) no lado direito e escolher o 

Ramo do Direito, conforme tela abaixo. 
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Primeiro escolha o Ramo do Direito de acordo com a petição 

inicial. 
 

 
 
 
 
Em seguida, utilize a pesquisa da classe da seguinte forma: 

Todos, Descrição da Classe, Artigos, Dispositivo Legal e Glossário.  
 
Escolhido o tipo de pesquisa, digitar o texto a ser pesquisado 

conforme exemplo (consignação) e clicar em pesquisar, o sistema 
encontrará a classe desejada. Clicar em escolher, o sistema retornará na 
primeira tela do Apolo. 
 

Clique nos três pontinhos (...)   

Conforme o tipo de ação,  
escolha o Ramo do Direito 
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Inserida a classe, preencher todos os dados da tela.  
 
- Valor da causa : sempre deverá ser informado pelo 

advogado, ao final da petição. 
-  Data:  a mesma apresentada na petição. 
- Juizado : Não ou Sim (quando for inicial para o Juizado 

Especial, preencher “sim” nos campos abaixo, observar a competência). 
- Gratuito : Não ou Sim (quando a escolha for “não”, será 

necessário o preenchimento dos campos mencionados, gradativamente; 
quando a escolha for “sim” o sistema pede o motivo: assistência 
judiciária, Juizado ou outros). 

- Isento de taxa : Não ou Sim (nos casos gratuitos escolher 
sempre sim). 

 
Observação:  Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos a União, 
o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos 
termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04- CM. (CNGC 
2.14.5).  

 
A isenção prevista no item anterior não alcança as entidades 

fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas a 
que se refere, do reembolso das despesas judiciais feitas pela parte 
vencedora. (CNGC 2.14.5.1). 

 

A pesquisa é feita 
automaticamente 
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 Existem ações que não são gratuitas, porém são isentas de taxas 
judiciárias, exemplo: Embargos do Devedor, Cumprimento de Sentença, 
Execução de Título Judicial, etc, conforme Decreto Lei nº 2129 de 
25/07/1986. 

 
- Situação : geralmente escolhe-se “pagou todas as guias 

(custas finais)”, porque o correto é não aceitar protocolo sem o devido 
recolhimento, conforme Lei 7.603/2001. 

 

 
 

 
 
- Segredo de Justiça : Conforme Artigo 155 do CPC 

(processos de interesse público; que dizem respeito a casamento, 
filiação, separação de cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos 
e guarda de menores), e todas as ações da Infância e Adolescência 
(ECA), ou por determinação do Juiz. 

- Urgente 
- Réu preso 
- Vinculado : quando marcamos esta opção, o sistema pede o 

motivo da vinculação, que deverá ser escolhido na janela à frente, 
clicando na seta indicada, preenchendo os itens 
Número/protocolo/lotação vinculada, conforme dados do feito a ser 
vinculado. 

 
 Na maioria dos casos, a vinculação se dá por dependência, 

que ocorre nos casos de embargos à execução e habilitação de crédito.  
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   - Competência : escolher de acordo com Varas especializadas, 
como, por exemplo, Vara Especializada de Família e Sucessões, 
Bancária etc..  

Quando não tem no sistema, solicitar ao setor de informática. 
 
- Grupo de oficiais : escolher NÃO DISTRIBUI OFICIAL. É de 

responsabilidade da Central de Mandados, conforme item 3.7.2.3 da 
CNGC, exceto nas Comarcas de Vara Única. 

 
- Oficial vinculado : É de responsabilidade da Central de 

Mandados, conforme item 3.7.2.3 da CNGC. 
 
- Situação : O Sistema mostra a opção em que o processo se 

encontra; escolher PRONTO PARA DISTRIBUIR.  Clicar em GRAVAR, o 
sistema irá gerar um Código do Processo; por segurança, este código 
deverá ser anotado na própria petição. 

 
 

Observação:  Nos casos de Execução Fiscal, o sistema não deixa 
distribuir se não informar os dados da CDA; para isso, devemos colocar 
na SITUAÇÃO a opção PROTOCOLADO, que abrirá a opção 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA bem abaixo.   
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Depois de informar o ano e número da CDA coloca-se na 

SITUAÇÃO novamente PRONTO PARA DISTRIBUIR.  Os sócios 
deverão ser incluídos no cadastro da empresa, e serão partes 
executadas no processo desde que conste na petição inicial.  

 

 
 
Cadastro de Partes:  clicar no botão partes, digitar o nome 

desejado, clicar no botão de consulta, escolher ou incluir o nome, 
preenchendo todos os campos, de acordo com os dados constantes da 
petição e/ou documentos anexados, procedendo da mesma forma com 
advogados, testemunhas e demais partes envolvidas no processo. 

 
Para fazer a busca da parte , aconselha-se o uso do * ou ? 

quando existir dúvida quanto à letra: César ou Cezar (Ce?ar ou Ce*ar, 
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por exemplo); ou quanto ao nome completo da parte a ser consultada: 
(Maria * Santos, Maria* ou *Maria*, por exemplo).  A consulta também 
pode ser feita pelo número do CPF, RG, CNPJ, Inscrição Estadual, 
Apelido ou Filiação. 

 
Para acrescentar ou excluir partes no pólo da ação : 
 

 Arquivo/ Distribuição/ Protocolo Petição Inicial/ Protocolo/ Partes/ 
Escolher ou incluir se a parte ainda não está cadastrada ou excluir. 

 

 
 
Cadastro de Advogado : 
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Cadastro de Testemunhas: 
 

 
 
Depois de tudo cadastrado, clicar em SALVAR e FECHAR; 

para sair da tela de cadastro de partes, clicar em FECHAR. 
 

Na tela de protocolo clicar em GUIAS EMITIDAS, abrirá a tela 
abaixo: 

 

 
 
 
Quando for processo pago e este tiver guias emitidas pela 

internet, ou guias emitidas nas Comarcas, fazer anotações no item 
GUIAS EMITIDAS, informando a data de emissão, o tipo de guia (taxa 
judiciária e/ou custas iniciais), o número da guia, e a data de pagamento 
e o valor pago, escolhendo SIM quando emitidas pela internet. 
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Após clicar em Assuntos. 
 

 
 
 
 
 
Abrirá a tela abaixo, para escolher o assunto. 
 

 
 
 
Clicar em adicionar, abrirá a tela abaixo. Selecione o Ramo do 

Direito. Escolha o Ramo do Direito desejado, no exemplo abaixo foi 
escolhido Direito Civil. Clicar em Pesquisar para encontrar o assunto 
desejado.  

 

Após o 
preenchimento 

de todas as 
janelas,  clicar  
em  “assunto” 

Ao adicionar,  escolher  
o Ramo do Direito  
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Lembrando que a pesquisa do assunto pode ser feita por: 

Todos, Assuntos, Artigos e Dispositivo Legal.  
 
      No exemplo escolhido no campo pesquisa por “Assuntos” e 

digitado a palavra pagamento , clicar em pesquisar para encontrar o 
assunto desejado, “Pagamento em Consignação” conforme a tela acima.  

 
       Após Adicionar, que abrirá a caixa de texto, com a seguinte 

pergunta. Este é o assunto Principal? Sim ou não.  
 
 

Adicione o 
assunto 

escolhido 
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Lembrete.   
 
Podemos ter mais de um assunto, mas temos que indicar 

somente um como principal. 
 

Observação:  No Cível como principal devemos considerar o pedido mais 
importante, o mais urgente, ex: quando tiver pedido de liminar. 
 

 No Crime como principal devemos considerar o crime de maior 
gravidade, ex: se tem roubo e seqüestro o seqüestro é o mais grave, 
portanto o principal. 

 
Confirmado o assunto principal, abrirá a tela de Aviso com a 

mensagem de Registro gravado com sucesso. OK. 
 

Sim. 
Adicionando 

este 
Assunto como 

principal 
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Se no pedido tiver outro(s) pedido(s) ou assunto(s) devem ser 

adicionados.  
 
 
 

 
 

Observação: O registro do Inquérito Policial, Termo Circunstanciado ou 
Ato Infracional tem que ser feito com muita atenção.  

Clique  
OK 

Clicar novamente  em caso de 
mais assuntos. 
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 Ao efetuar o cadastro conferir se houve flagrante ou outro 

incidente qualquer; se houver este deverá ser vinculado ao primeiro.  
 
 Nunca esquecer que Inquérito Policial e Termo 

Circunstanciado têm livro próprio.   
 
As Medidas Protetivas da Violência Doméstica (Lei Maria da 

Penha) devem ser distribuídas no livro de Processo Criminal. 
 
Quando da distribuição de carta precatória criminal que tenha 

por objeto a citação ou a intimação do imputado, a Central de 
Distribuição, independente de despacho do Juiz e de solicitação do Juízo 
deprecante, certificará acerca do relatório de antecedentes criminais do 
acusado. (CNGC 7.3.1) 

 
Concluído o protocolo no sistema, procede-se à distribuição de 

todas as petições iniciais protocolizadas, na ordem seqüencial do 
protocolo, de acordo com a apresentação em Juízo, conforme item 3.1.5 
e 3.1.6 da CNGC. 
               
ORIENTAÇÕES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE 
CLASSE/ASSUNTO 

 
Ao ler a situação apresentada na petição, identifique a infração 

penal que está sendo imputado ao indiciado, réu ou representado, bem 
como a pena que lhe é cominada.  A identificação da infração irá 
determinar o tipo de classe e assunto adequado fazendo a correta 
correspondência. 

 
Convém ressaltar, que a identificação do assunto não é obtida 

simplesmente mediante o exame do rol de pedidos, impondo-se, por 
igual, a análise da fundamentação apresentada em petição inicial, vale 
dizer, dos fatos e fundamentos que embasam a pretensão. 

 
Em alguns casos, o assunto somente poderá ser identificado 

na causa de pedir, notadamente quando a tabela não contempla o 
assunto referido no pedido, sequer em um nível mais abrangente. 

 
Se, ainda assim, persistir a dúvida na identificação do assunto 

principal, o distribuidor/cadastrador deverá: 
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1. No primeiro grau, se o Distribuidor/Cadastrador não 
identificar a classe processual de um caso concreto, deverá, em primeiro 
plano, pedir orientação ao seu superior hierárquico. 

 
2. Caso a dúvida persista, o superior hierárquico deverá dirigir-

se ao Juiz Diretor do Foro para dirimir a questão levantada. Se este não 
as solucionar, encaminhará ao Juiz Coordenador da Corregedoria, 
responsável pelas Tabelas Processuais Unificadas. 

 
3. Se o Juiz Coordenador da Corregedoria não conseguir, de 

plano, solucionar a dúvida apresentada, autorizará a classificação 
provisória do processo como “petição” e encaminhará o caso ao Grupo 
Gestor das Tabelas Processuais Unificadas do TJPE ou ao seu 
representante no Comitê Gestor das Tabelas Processuais do Poder 
Judiciário, para fins de definição da classificação. 

 
4. O processo classificado provisoriamente será anotado e 

controlado para reclassificação posterior, após deliberação final do 
Comitê Gestor de Tabelas Processuais do Judiciário. 

 
5. Essa tabela é nacional e exaustiva, pelo que os tribunais 

NÃO poderão excluir ou incluir novas classes sem autorização do Comitê 
Gestor do CNJ. 

 
As classes processuais, regra geral, exigem autuação e 

cadastramento próprios, exceto no caso de procedimentos “cumprimento 
de sentença” e “liquidação de sentença” (por arbitramento ou artigos), 
aplicáveis às Justiças Estadual e Federal, que não exigirão autuação em 
separado, observando-se a mudança de classe do processo. 

 
No processo criminal, em razão da entrada em vigor da Lei n° 

11.719/2008, que alterou o art.394, §1°, do Código de Processo Penal, a 
Tabela de Classe foi modificada, no dia 01 de outubro de 2008, devendo 
a ação penal ser classificada numa das quatro seguintes classes: 

 
Classe : Ação Penal - Procedimento Ordinário: quando tiver por 

objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 
(quatro) anos de pena privativa de liberdade; ou 

 
Classe:  Ação Penal - Procedimento Sumário: quando tiver por 

objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 (quatro) 
anos de pena privativa de liberdade; ou  
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Classe:  Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo: para as 

infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei; ou 
 
Classe:  Ação Penal de Competência do Júri: o procedimento 

será aplicado na hipótese de crime doloso contra a vida. 
 
Observação : na Tabela existem outras classes especializadas. 
Exemplos: Crimes Ambientais, Crimes Militares, Procedimento Especial 
da Lei Antitóxico, etc. 

 
DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO 

 
- Arquivo 
- Distribuição 
- Distribuição geral de processo 
- Confirmar data 
 
Aparece na tela a petição protocolizada, seguindo a ordem de 

data e número do protocolo informado na tela de cadastro de processos. 
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Conferir os principais dados do cadastro, exemplo: o livro, tipo 
de ação, gratuito ou não, etc, antes de distribuir. 

 
 
- Distribuir 
 
O Sistema fornece na tela do processo na parte superior do 

lado direito: 

  
 
Distribuído em  ..../...../..... 
Lotação. .......................... 
Ano . ........Número........... 
Oficial ...... 
 
- Próximo 
- Distribuir 
 
E assim procede-se enquanto houver estoque de protocolos 

para distribuição. 
 

PROTOCOLO PETIÇÃO INICIAL RÁPIDO - (utilizado pelo 
Plantão Judiciário). 

 
O Protocolo rápido é usado nos plantões, onde o responsável 

pelo plantão fará o protocolo com os dados básicos da inicial para obter 
um código de pré-cadastro.  

 
   
-Arquivo 
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-Distribuição 
-Protocolo Petição Inicial Rápido 
 
 

REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO 
 

REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO PARA OUTRA SECRETARIA 
 
                 O sistema só irá fazer a redistribuição se o processo estiver 
com o andamento correto da remessa da Secretaria com o código 215. 

 
 

- Arquivo 
- Distribuição 
- Redistribuição de processo 
- Confirmar data 

 
O Sistema abre a tela para ser inserido o código do processo 

que será redistribuído. 
 
Ao digitar o código do processo a ser redistribuído, basta clicar 

no botão Redistribuir. Deve-se observar que a Vara Anterior, pode ou 
não participar do sorteio. 
 
REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO PARA ALTERAÇÃO DE LIVRO DE 
REGISTRO NA MESMA SECRETARIA 
 
                 O sistema só irá fazer a redistribuição se o processo estiver 
com o andamento correto da remessa da Secretaria com o código 222. 

 
 

- Arquivo 
- Distribuição 
- Redistribuição de processo 
- Confirmar data 
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Depois de inserido o código do processo no campo destinado, 

pressionar a tecla ENTER, para que a tela do sistema apresente todos os 
dados cadastrados.   

 
As alterações deverão ser feitas nesta tela, geralmente altera-

se no item VINCULADO  (escolher por dependência e informar 
número/protocolo/lotação vinculada ) ou o item competência (quando 
existir varas especializadas na Comarca).  Conferir todos os dados com 
atenção. 

             
 Deve-se observar que a Vara Anterior, pode ou não participar 

do sorteio. 
- Redistribuir 
 

Conflito negativo de competência : Exemplo: Processo que foi 
distribuído para 1ª Vara, Magistrado entendeu que a competência era da 
2ª Vara.  Magistrado da 2ª Vara suscitou conflito negativo de 
competência ao Tribunal de Justiça e este decidiu que a Vara 
competente para decidir o processo era a 1ª Vara.  O processo deverá 
ser redistribuído. 
 
Execução Penal : Nas Execuções Penais já distribuídas e remetidas para 
outra Comarca, quando houver o retorno da mesma para a Comarca de 
origem, esta será redistribuída para aproveitamento dos andamentos. 
Observação:  Os processos oriundos de outras Comarcas ou outros 
Estados deverão ser distribuídos. 
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REUNIÃO DOS AUTOS – LEI 6.830/1980 – ART. 28 
 
Art. 28 – O juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da 
unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra 
o mesmo devedor. 
Parágrafo Único – Na hipótese deste artigo, os processos serão 
redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. 
 

Quanto à redistribuição destes feitos, dar-se-á quando o juiz 
determinar a reunião de todos os autos de executivo fiscal em face do 
mesmo devedor observada a relação de dependência por prevenção, 
continência ou conexão com o feito já ajuizado; 

 
 

MODELO DE CERTIDÃO DE REDISTRIBUIÇÃO POR REUNIÃO 
 

C E R T I D Ã O 
 
 

        Certifico que redistribuí este feito por reunião aos autos nº 
____ , na __ Vara, nos termos dos Artigos 104 e 253, Inciso I e 
II do CPC. 
  É o que me cumpre. 
 
Comarca/MT.........., aos ......./....../............ 
 

____________________ 
Distribuidor(a) 

 
REUNIÃO DE EXECUÇÃO DE PENA 
 
  O processo que será reunido deverá ser redistribuído 
vinculando-o (Reunião de processo) aos autos principais.  No processo 
reunido será procedido a baixa.  
  Escolher a parte e clicar no campo “observação para 
certidão” e anotar: Ex: Baixada por unificação ao código nº ........ 
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  A classe do processo principal deverá ser convertida em 
Unificação de Penas, bem como transcrever as anotações no campo 
“objeto da ação” os dados de todos os processos unificados, e certificar 
nos autos. 
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REDISTRIBUIÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL OU TERMO 
CIRCUNSTANCIADO EM AÇÃO PENAL 

 
- Arquivo 
- Distribuição 
- Redistribuição de processo 
- Confirmar data 
 
O sistema abre a tela para ser inserido o código do processo 

que será redistribuído; só irá fazer a redistribuição se o inquérito 
policial/termo circunstanciado estiver com o andamento correto da 
secretaria (472). 

 
Depois de inserido o código do processo no campo destinado, 

a tela do sistema apresenta todos os dados cadastrados.  Atentar para 
os seguintes itens: 

 

 
 

 
- Livro de registro : alterar para Processo Criminal. 
 
- Recebimento da denúncia : preencher a data e o número das 

folhas do recebimento da denúncia pelo Juiz. 
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- Tipo da Ação (Classe) : conforme Tabela do CNJ. 
 
- Segredo de Justiça : de acordo com a denúncia 
 
- Urgente:  de acordo com a denúncia 
 
- Réu preso: Sim ou não 
 
- Vinculado ⇒⇒⇒⇒ Sim . Escolher por dependência e informar a 

lotação, ou seja, a Secretaria de origem do inquérito policial.  
 Quando o réu foi preso em flagrante delito, aparece a 

vinculação com o flagrante, neste caso é desnecessária a alteração.   
 
- Vara anterior participa do sorteio : obrigatoriamente sim 
 
Entrar em PARTES e alterar o tipo de parte de indiciado para 

denunciado, conferir os dados das partes se estão de acordo com a 
denúncia oferecida; caso contrário, atualize os dados cadastrais.   

 
Acrescente o Ministério Público (não o promotor como pessoa) 

mas como o autor da ação e as testemunhas informadas pelo Promotor.  
Clicar em REDISTRIBUIR. 
 

REDISTRIBUIÇÃO DE ATO INFRACIONAL EM REPRESENTAÇÃO 
 
- Arquivo 
- Distribuição 
- Redistribuição de processo 
- Confirmar data 
 
O sistema abre a tela para ser inserido o código do processo 

que será redistribuído, só irá fazer a redistribuição, se o processo estiver 
com o andamento correto da secretaria (517). 

 
Depois de inserido o código do processo no campo destinado, 

a tela do sistema apresenta todos os dados cadastrados.  Atentar para 
os seguintes itens: 

 
- Livro de registro : alterar para Feitos Infracionais. 
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-Tipo da Ação (Classe) : Processo de Apuração de Ato 
Infracional. 

 
- Segredo de Justiça : sim 
 
- Urgente: de acordo com a representação 

 
- Vinculado ⇒⇒⇒⇒ Sim . Escolher por dependência e informar a 

lotação, ou seja, a Secretaria de origem do ato infracional 
 
- Vara anterior participa do sorteio : obrigatoriamente sim. 
 
Entrar em PARTES e conferir os dados das partes se estão de 

acordo com a Representação oferecida, caso contrário atualize os dados 
cadastrais.  Acrescente o Ministério Público (não o promotor como 
pessoa) como autor da ação e as testemunhas informadas pelo 
Promotor.  

 
 Clicar em REDISTRIBUIR. 
 
 

DISTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES 
 
- Arquivo 
- Distribuição 
- Distribuição de entidades 
- Confirma a data atual 
 
Esta funcionalidade distribui entidades para os processos; 

Trata-se de distribuição de Avaliadores, Conciliadores, Peritos, etc.. 
 
O Sistema abre a tela para ser inserido o código do processo 

que será feita à distribuição de Entidade. 
 
Depois de inserido o código do processo no campo destinado, 

a tela do sistema apresenta todos os dados cadastrados. 
 
 



 

 
 

 62 

 
 

- Tipo de Servidor/Entidade : de acordo com a lista constante 
no sistema, ex: Assistente Social, Avaliador, Conciliador, Psicólogo, etc... 

- Distribuir Entidade 
- Fechar 
A distribuição de entidade será feita conforme necessidade do 

processo ou determinação do Juiz. 
 

CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 
 
- Arquivo 
- Distribuição 
- Cancelamento de Distribuição 
 
O sistema abre a tela para ser inserido o código do processo 

em que será feito o cancelamento da distribuição. 
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Depois de inserido o código do processo no campo destinado, 

a tela do sistema apresenta todos os dados cadastrados. 
 
- Motivo : neste campo digita-se o motivo do cancelamento, 

exemplo: processo distribuído por engano para determinada Secretaria, 
processo distribuído como carta precatória; processo da Infância e 
Juventude não escolhido a competência, etc... 

- Cancelar distribuição 
 
Observação:  O sistema inutiliza o registro do número de distribuição do 
processo cancelado. 

 
Quando o cancelamento for de distribuição antiga, ou seja, 

havendo distribuição posterior o sistema inutiliza o número de 
distribuição do processo. Anotar na SITUAÇÃO cancelado-nulo ou 
aguardando regularização, excluir as partes e certificar no feito. 

 
 Neste caso o livro de registro fica sem o número do processo 

cancelado na sua seqüência. 
 
Quando a distribuição é recente, ou seja, não há distribuição 

posterior, é o último número daquele livro e daquela secretaria, deve-se 
utilizar o código para outro processo, e fazer a correção na seqüência do 
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livro, voltando um número.  Observar atentamente a secretaria, o livro de 
registro e o número do processo que foi distribuído erroneamente. 

 
 

AUSÊNCIA DE OFICIAIS DE JUSTIÇA 
 
- Arquivo, 
- Distribuição, 
- Ausências de Oficiais de Justiça 
 

 
 
Funcionalidade que serve para a marcação de férias, 

licenças, falta ou viagem de Oficiais de Justiça.  
 
Nos casos de Falta ou Viagem de oficiais , os mesmos não 

deixam de receber distribuição. Já as férias ou licenças, deixam de 
receber qualquer distribuição de mandados ou processos. 

 
Estes dados só serão informados pelo distribuidor nas 

comarcas onde não há Central de Mandados. 
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ESTRUTURA DA DISTRIBUIÇÃO 
 
COMPETÊNCIA DAS VARAS/QTD. DISTRIBUÍDAS/ VISUALIZAÇ ÃO 
DA DISTRIBUIÇÃO DE OFICIAIS 

 
Após escolher o tipo de feito (Cível ou Crime), o sistema 

apresenta uma tabela onde constam todos os tipos de processos 
cadastrados no sistema com seus respectivos códigos, se distribui oficial 
ou não, qual o grupo de competência do oficial e a que livro pertence o 
tipo de processo.  

 
 Podem ser visualizados também os tipos de competência 

(exceções de competência), as varas competentes e o controle de 
oficiais de cada tipo de processo. 

 
Qualquer informação quanto à alteração de competência, ou 

inclusão de novas varas, deve ser solicitada a Divisão de Informática. 
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Arquivo, Distribuição, Estrutura da Distribuição, Competência das 
Varas. 

 

 
 

Escolha um tipo de feito e clique em Consultar, poder-se-á 
configurar as competências. 
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Pode-se filtrar um tipo de ação, clicando no botão Filtrar, a fim 

de realizar a inserção de competências, sempre utilizando o botão 
Exceções de Competência. 

Escolha de um tipo de feito. 
 

 
 
Os tipos de competências precedem de um código que deve 

ser o mesmo a ser colocado na Exceção de Competência. 
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Uma forma de controle da Distribuição é a utilização da 

Funcionalidade: Controle da Distribuição de Oficiais. Com esta função, 
podemos consultar para qual oficial de justiça foi distribuído determinado 
processo ou mandado. 
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TIPOS DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
 
Cadastro de guias utilizadas no distribuidor (nome das guias).  

A inclusão de novas guias deve ser autorizada pelo FUNAJURIS. 
 

SEQÜÊNCIA DOS LIVROS 
 
- Lotação 
- Tipo do feito 
- Consultar 
 
O sistema fornecerá uma lista com o nome dos livros e o último 

número de registro deste, que, obrigatoriamente, será o número do 
último processo distribuído. 
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Para fazer alteração na seqüência dos livros, em caso de 

cancelamento de distribuição, escolher o livro que constou o registro 
equivocado e voltar o número cancelado. 

 Procedendo desta forma, a numeração dos feitos fica na 
ordem cronológica, sem faltar números, o que ocorre com o 
cancelamento de distribuição antiga, que não possibilita a alteração no 
Livro de Registro. 

 
TABELA DE CUSTAS 

 
- Arquivo 
- Distribuição 
- Estrutura da distribuição 
- Tabela de custas 
 
O sistema já remete para a tabela. 
 
- Escolhe qual é a tabela 
- Item da tabela 
- Tabela de preços 
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O sistema fornecerá todos os itens de cada tabela com o valor 

do item solicitado. 
 
Tem que conferir se está atualizada, solicitar informação ao 

Departamento de Controle e Arrecadação -TJ. 
 

MODELOS DE RECIBOS  
 
 - Arquivo 
 - Distribuição 
 - Estrutura da distribuição 
 - Modelos de Recibo 
 
Lista os tipos de cálculos feitos pelo Apolo.  Novas inclusões só 

podem ser solicitadas pelo FUNAJURIS. 
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GRUPOS DE COMPETÊNCIA 
 

Utilizado para cadastrar os grupos de competência.  Novas 
inclusões, ou qualquer alteração devem ser solicitadas para o setor de 
informática. 
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EMISSÃO DE GUIAS 
 
- Arquivo 
- Distribuição 
- Recolhimento de guias 
- Guias 
 

 
 
Todas as guias para pagamento bancário podem ser impressas 

neste campo.  Sempre que for referente a processo já distribuído, deve 
ser informado o código do processo; e quando for pagamento para outra 
Comarca, fazer referência ao nome da Comarca no campo observações. 

 
CÁLCULOS/RECIBOS 

 
 
- Arquivo 
- Distribuição 
- Recolhimento de custas 
- Cálculos recibos.  
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Preencher os campos com os dados da peça inicial, sendo: 
 
- Partes 
- Tipo do Feito 
- Tipo do processo 
- Valor da causa 
- Escolher no campo  MODELO CÁLCULO a opção desejada 
- Calcular Custas . 
 

 
 
 
- Finalizar Cálculo 
 
Quando aparecer a mensagem informando os números das 

guias geradas, clicar OK e, finalmente, clicar no botão IMPRIMIR GUIAS. 
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PROCESSOS 
 
- Arquivo 
- Processos  
 
A busca pode ser feita pelo código ou numeração única do 

processo.   
O sistema fornece na tela todas as informações do processo 

cadastrado e pode-se consultar: 
 
� Andamentos; 
� Partes; 
� Índice; 
� Carga atual; 
� Lembretes; 
� Servidores do processo 
� Ou solicitar a impressão dos andamentos. 
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 PARTES 
 
- Arquivo 
- Partes 
 
 Cadastra-se a parte para constar no banco de dados do 

sistema, para posterior inserção nos autos em que o cadastrado figurar 
no pólo da ação. 

 
  ADVOGADOS 

 
- Arquivo 
- Advogado 
 
Cadastra-se o advogado para constar no banco de dados do 

sistema. 
 

 SERVIDORES DO FÓRUM  
 
� ESCRIVÃES (Gestores)  
� ESCREVENTES (Técnicos Judiciários 
� AVALIADORES 
� ENTIDADES 

-Arquivo/servidores 
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É neste campo que registramos todos os dados dos servidores 
da Comarca e Entidades a ela ligadas, como, por exemplo, Avaliador, 
Assistente Social, Peritos, Engenheiros e outros. 

 
 

AGENDA  
 
- Arquivo 
- Agenda/Prazos/Pendências (permite agendamentos 

automáticos) 
 
Usa-se para agendar os compromissos do setor. 
 
 

MODELOS DE TEXTOS PARA ANDAMENTOS 
(Despachos, Certidões, etc.) 

 
- Arquivo 
- Modelos de textos para andamentos 
 
O setor deve formular os modelos de textos mais utilizados e 

gravá-los. Exemplo: certidão de baixa.  
 
- Escolhe o GRUPO : cível, criminal ou Juizado Especial 
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• PROCURA: defina uma palavra chave para localizar o seu 
texto.  Ex: certidão. O sistema mostrará todos os textos gravados que 
conste a palavra certidão 

• Para inclusão de novo texto escolhe a opção NOVO 
• Aparece a tela para preenchimento: ASSUNTO, onde será 

descrito o título do texto, observar que a palavra chave deve fazer parte 
do título, que será usada na PROCURA para localização imediata do 
texto 

• Escolher a opção UTILIZADA SOMENTE POR ESTA 
LOTAÇÃO 

• Elaborar o texto no campo destinado e SALVAR. 
 
 

ENVIO DE CARGA 
 
- Arquivo 
- Carga 
- Listas de carga 
- Envio de lista  
 

 
 

É utilizado para fazer a carga de processos para as secretarias. 
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- Escolher no campo lotação de destino a secretaria 

destinatária. 
-  Salvar lista . 
- Registrar com a caneta ótica ou digitar o código do(s) 

processo(s) que está(ão) sendo enviado(s). 
- Encerrar lista . 
- Confirmar envio de todos desta lista . 
 

RECEBIMENTO DE CARGA 
 
- Arquivo 
- Carga 
- Listas de carga 
- Recebimento de lista 
 

 
 
 Digitar o número da lista a ser recebida 

 
- Processos/Doc. Da lista 
- Clicar OK (abrirá a tela contendo todos os processos da lista) 
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- Marcar todos ou digitar os códigos a serem recebi dos no 
campo devido 

- Receber os itens selecionados 

 
 
- Clicar OK   escolher o escaninho “Aguardando atualização no Apolo”  
- Clicar OK 
  
Conforme tela abaixo. 
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OUTRA OPÇÃO PARA RECEBIMENTO DE CARGA 
 
 Na tela inicial clicar em: 
 
- Atualizar avisos 
- Cargas a receber 
- Escolher a Secretaria 

 
 

 
 
 A partir desta tela segue o mesmo procedimento do recebimento 
de carga anterior. 
 
 
NOVO USUÁRIO (LOGOFF) 

 
Utilizado para troca de usuário. 
 

 
 



 

 
 

 82 

ANOTAÇÃO NO PROCESSO 
 

 - Recebimento de carga. 
 - Conferência da sentença em relação às custas e demais 
anotações. 
 - Anotação, quando a parte é devedora de custas e não 
pagou, anota-se na tela CADASTRO DAS PARTES – ANOTAÇÕES DO 
DISTRIBUIDOR. 

 
 
BAIXA DA PARTE   

 
A baixa da parte difere-se da exclusão.   
A baixa ocorre quando uma parte cumpre a obrigação no 

processo e, em relação a esta, não mais deverá tramitar.  
  
Este registro é feito na tela PROTOCOLO DE PROCESSO, 

selecionado o ícone “partes” abrirá a tela com o nome das partes, 
escolher a parte que vai ser dado a baixa e preencher o campo DATA DA 
BAIXA – SALVAR.  Conforme tela abaixo: 

 
 

 
 
 
 

 

Selecionar a parte,  e 
digitar a data da baixa  
e salvar.   
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CONSULTAS 
 
PROCESSOS PELA PARTE 

 
Utilizado para localizar qualquer processo no sistema através 

do nome da parte, após a localização da parte clicar CONSULTAR 
PROCESSOS, o sistema fornecerá todos os processos em que esta 
parte está envolvida, como autora ou como ré.  Aconselha-se o uso do “*” 
ou “?” quando existir dúvida quanto à letra (Ce?ar ou Ce*ar, por exemplo) 
ou quanto ao nome completo da parte a ser consultada (Maria * Santos, 
Maria* ou *Maria*, por exemplo).   

 

 
 
A consulta também pode ser feita pelo número do CPF, RG, 

CNPJ, Inscrição Estadual, Apelido ou Filiação. 
 
 

PROCESSOS POR DUAS PARTES 
 
Utilizado para localizar o número do processo quando a parte 

interessada souber o nome das duas partes envolvidas.  
 A busca dos nomes é feita da mesma maneira do item 

anterior. 
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PROCESSOS NO PERÍODO 
 
Informando a lotação, tipo de feito, data inicial e final para 

consulta e o tipo de processo, o sistema fornecerá uma listagem em 
ordem numérica dos feitos distribuídos para a lotação solicitada, em 
andamento ou não. 

 
PROCESSOS POR ADVOGADO 

 
Lista todos os processos em que o advogado atua na 

Comarca.  
 

 
CONSULTA DE PROCESSOS PELA TESTEMUNHA 

 
Quando só se sabe o nome da testemunha do processo.  Lista 

todos os processos em que a parte atua como testemunha.  
   

LISTA DE PROCESSOS POR NÚMERO 
 
 Informando a lotação, o tipo de feito, o livro de registro, o ano, 

o número inicial e o tipo de processo, o sistema fornecerá a lista de feitos 
em ordem numérica. 
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CONSULTA DE ADVOGADOS 
 
Utilizado para conferir se existe o cadastro do nome solicitado 

no banco de dados do sistema. 
 

 
 

CONSULTA DE PARTES 
 
Utilizado para conferir se existe o cadastro do nome solicitado 

no banco de dados do sistema.   
 
 

CONSULTA SERVIDORES DO FÓRUM/OUTRAS ENTIDADE 
Consulta de servidores do Fórum e outras entidades 

cadastradas no banco de dados do sistema.  
 
 

CONSULTAR TIPOS DE AÇÃO 
Consulta de tipos de ações cadastradas no sistema. 
 
 

CONSULTAR TIPOS DE ANDAMENTOS 
Consulta de tipos de andamentos cadastrados no sistema. 
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RELATÓRIOS 
 
- Relatórios 
- Distribuidor 
 

RELATÓRIO LIVROS DO DISTRIBUIDOR 
Informar a data inicial e final para confecção do relatório.  

Existe opção de escolha para consulta e impressão de livros individuais 
ou todos os livros juntos; os distribuídos ou os redistribuídos; com custas 
ou gratuitos.  

 

 
 

 
RELATÓRIO PROCESSOS ENCERRADOS 

 
Usado pelas secretarias, aparecem neste relatório todos os 

processos que receberam andamento cód.16. 
 

RELATÓRIO PROCESSOS PELA PARTE 
 
Informar o nome da parte para fazer a busca, escolher o tipo de 

parte, o tipo de feito e o tipo de processo.  O sistema fornecerá as 
informações solicitadas para impressão ou somente visualização. 

Observação:  O relatório de antecedentes criminais para 
instrução processual será extraído conforme telas abaixo. 
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CERTIDÃO 
 
As certidões podem ser: 
 
� Cível 
� Criminal (Consultar CNGC, Capítulo 07, Seção 18) 
� Cível e Criminal   
� Nas áreas específicas de Insolvência, Execução Fiscal, 

Tutela/Curatela, Interdição, Falência/Concordata e Recuperação Judicial, 
etc..  Poderão ser inclusas na mesma certidão pagando apenas uma 
guia. (valor de uma certidão). 
        As certidões específicas, quando solicitadas separadas, 
deverão ser pagas individualmente. 

 
A certidão paga só deve ser feita depois do recolhimento das 

custas (o valor varia conforme a data da instalação da Comarca).  
 
A certidão somente será paga quando for de pessoa física 

solicitada por terceiro interessado sem procuração ou em caso de 
pessoa jurídica. 

 
 Com base na Lei 11.971 de 06 de julho de 2009, que dispõe 

sobre os requisitos obrigatórios que devem constar das certidões 
expedidas pelos ofícios do Registro de Distribuição, serviços 
extrajudiciais, e pelos distribuidores judiciais, fazendo constar 
obrigatoriamente a distribuição e o resumo das sentenças criminais 
condenatória, bem como as baixas e as sentenças absolutórias, quando 
requeridas. 

O parágrafo único estabelece ainda que deve constar da 
certidão os seguintes  dados de identificação, salvo aqueles que não 
forem disponibilizados pelo Poder Judiciário: 

I- nome completo do réu, pessoa natural ou jurídica, 
proibido o uso de abreviações; 

II- nacionalidade; 
III- estado civil; 
IV- número do documento de identidade e órgão 

expedidor; 
V- número de inscrição do CPF ou CNPJ; 
VI- filiação da pessoa natural; 
VII- residência ou domicilio, se pessoa natural, e sede, 

se pessoa jurídica; 
VIII- data da distribuição do feito; 
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IX- tipo da ação; 
X- ofício do Registro de Distribuição ou Distribuidor 

Judicial competente; e  
XI- resumo da sentença criminal ou condenatória, ou o 

seu arquivamento. 
 

Cuidados especiais:  
 
Certidões emitidas no sistema. 
As 2ª vias das certidões emitidas pelo sistema deverão ser arquivadas 
em ordem cronológica de número da certidão, com as anotações dos 
selos utilizados. 
 
Certidões emitidas no Word. 
Quando não for possível a emissão da certidão pelo sistema, poderá ser 
feita no Word  com a autorização do magistrado, observando a guarda e 
conservação das certidões em ordem cronológica de selos (gratuitos ou 
pagos) na mesma pasta, com as anotações dos selos utilizados. 
 

Solicitar, sempre o documento de Registro Geral (carteira de 
identidade) e o de Cadastro de Pessoa Física (CPF) para efetuar a busca 
em nome do requerente ou Cartão do CNPJ, no caso de pessoa jurídica.  

  
  A busca deve ser feita antes de fazer a certidão em:  
- ARQUIVO 
- CONSULTAS 
- PROCESSOS PELAS PARTES, para conferência dos dados 

da parte, se houver alguma informação diferente no sistema com relação 
ao nome ou número do documento da parte o sistema não encontrará. 

 
  Após a busca:  
- RELATÓRIOS  
- DISTRIBUIDOR  
- CERTIDÃO.   
O sistema abrirá o formulário de pedido de certidão, que deverá 

ser preenchido com os dados necessários.   
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No caso de certidões específicas; devemos preencher na 

OBSERVAÇÃO DA BUSCA com o nome da certidão solicitada, por 
exemplo; “na área específica de EXECUÇÕES FISCAIS”.   

Após: 
- MONTAR CERTIDÃO  
- CONSULTAR PARTES se houver processos, ESCOLHER 

ou ESCOLHER TODOS 
- IMPRIMIR. 
 
Quando a certidão tem por finalidade informação processual, 

para efeitos judiciais; constarão relacionados todos os registros criminais 
em nome da parte. 

 
Quando a certidão criminal é solicitada pela parte, ou por 

terceiro interessado, nela constará o que estiver em andamento, com 
exceção dos feitos registrados no livro de Incidentes e Procedimentos 
Criminais Diversos, Inquéritos Policiais e Procedimentos Investigatórios, 
Termo Circunstanciado e Cartas Precatórias, que não constarão na 
certidão, salvo requerimento da parte.  

 
As certidões cíveis ou criminais por requisição judicial deverão 

constar todos os procedimentos em andamento e arquivados. 
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Nos casos relacionados na CNGC 7.18.1 constar as ações e 
apor a observação “NADA CONSTA PARA EFEITOS CIVIS”. 

 
Quando a certidão cível for solicitada por terceiro interessado e 

constar ações protegidas por segredo de justiça, conforme Artigo 155, 
este deverá solicitar a certidão ao Juiz Diretor do Foro; justificando o ato.  
Caso a pessoa não tenha interesse nesse tipo de ação ou se recuse a 
fazer o pedido ao Juiz Diretor, emitir a certidão com a observação 
“CONSTA AÇÃO EM TRAMITAÇÃO PROTEGIDA POR SEGREDO DE  
JUSTIÇA CONFORME ARTIGO 155 DO CÓDIGO CIVIL OU 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL”. 

 
 

CERTIDÃO EM NOME DO AUTOR 
 

Quando a parte solicitar a certidão como “autor” devemos 
escolher o campo “Figura como Autor”, conforme a tela abaixo. 

  

 
 
- Consultar processo pelo nome 
- Consultar as pessoas cujos dados sejam semelhante s aos 
informados 
- Consultar processos 
- Alterar Autor/Réu 
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CERTIDÃO PARA EFEITOS DO ARTIGO 615 A DO CPC 
 

A cobrança das custas desta certidão será pela data da 
distribuição. 

Quando solicitada, emite-se esta certidão, em nome da parte 
exeqüente. 

Esta certidão é específica para um único processo, por isso 
deve-se apor a informação no campo Obs. da busca “Ação de Execução.  
Esta certidão é para efeitos do Artigo 615 A do CPC com a finalidade de 
averbação no (Cartório de Registro de Imóveis, DETRAN e outros) da 
Comarca de ..........  Advogado da parte exeqüente:  ......., OAB nº ........”, 
e no campo Observações apor a informação “Esta certidão não afasta a 
existência de outras ações em desfavor do executado acima indicado”. 

 
O item Tipo de busca deverá ficar em branco. 
Depois de preenchido o pedido. 
- SALVAR/MONTAR A CERTIDÃO.  
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Antes de consultar escolher Figura como autor.   Fazer a 

consulta da parte desejada e informar novamente que é como autor, 
escolher a ação específica. 

Aparecerá no campo dados do processo as informações 
referentes ao processo e o nome do executado, acrescentar ao lado do 
nome o número do CPF.  Se houver mais de um réu acrescentar o nome 
dos demais e o CPF. 

       
- IMPRIMIR 
 
- ENCERRAR A CERTIDÃO: sim 
 
Dúvidas consultar Provimento 16/2008. 
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CERTIDÃO EM NOME DO ADVOGADO 
 
Fazer a busca das ações em nome do advogado, anotar os 

códigos das ações e os códigos das partes que o advogado pretende 
comprovar a distribuição.  

Preencher o pedido de certidão em nome do advogado.  
Informar no item Observações “Este advogado pode estar atuando em 
outras ações desta Comarca”.    Qualquer outro tipo de informação a 
respeito desta certidão poderá ser feita no campo Observações. 

 
- Salvar 
- Imprimir pedido 
- Montar a certidão  
- Escolher a opção Figura como advogado 
- Informar o código do protocolo já pesquisado anteriormente 

no item Código do processo e o número do Código da Parte. 
- Imprimir: sim 
 
Todas as certidões deverão ser feitas em duas vias.  
O pedido e uma via da certidão, com a devida anotação do 

número do selo utilizado, e a via processo da guia de pagamento 
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deverão ser arquivados em ordem decrescente do número da certidão e 
selo, em pasta/arquivo própria. 

 
Quando as certidões forem pagas, utilizar o Selo de Certidão 

Verde, e quando forem gratuitas, utilizar o Selo de Certidão Vermelha, os 
quais devem ser solicitados junto à Central de Administração. 

 
ATENÇÃO : atentar se a Guia para emissão da Certidão está 

devidamente PAGA, lembre-se: não poderá ser paga por agendamento, 
e, cada página da certidão será aplicado um selo de certidão. 

 
RELATÓRIO DE CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS 
 

Informar a data inicial e final, o tipo de feito e o tipo de 
processo.  O sistema fornecerá a lista dos processos no período. 

 
RELATÓRIO DE GUIAS EMITIDAS 

 
Lista todas as guias emitidas pela Comarca e as que foram 

emitidas via Internet em nome da Comarca, quando cadastradas no 
campo devido. 

 
RELATÓRIO DE CERTIDÕES RECEBIDAS 

 
Informar a data inicial e final do relatório.  O sistema informará 

em nome de quem foram feitas às certidões, o número da certidão e o 
valor pago no período solicitado. 

 
ETIQUETA PROCESSO 

 
Informar o código do processo e imprimir.  São as etiquetas 

para a capa das iniciais distribuídas na Central de Distribuição. 
Na Carta Precatória de tramitação rápida a etiqueta será 

impressa na folha de papel A4. 
 
- Relatório 
- Distribuidor 
- Etiqueta de processo 
- Limpar a lista para digitar o número do código do Apolo 
- Imprimir a etiqueta com o número do processo, código de 

barras, nome das partes, competência da ação, comarca, tipo da ação, 
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nomes dos autores, requeridos e advogados e/ou terceiros envolvidos, 
data de protocolo e da distribuição. 

 
Em caso de ação com várias partes e ou advogados, clicar no 

botão quantidade de parte e escolher: apenas uma com observação de 
que existem mais partes.    

 

 
 

 
 

 
RELATÓRIO DE ESTATÍSTICA GRATUIDADE NO PERÍODO 

 
Informar a data inicial e final do relatório.  O sistema fornecerá 

o número de processos com custas e o número de processos gratuitos, 
conforme tela abaixo. 
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RELATÓRIO DE ESTATÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO 

 
Informar a data inicial e final do relatório.  O sistema fornecerá 

o número de feitos distribuídos, redistribuídos, desarquivados, 
arquivados, devolvidos ou transferidos por Secretaria. 

 

 
 

RELATÓRIO DE CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 
 
Informar a data inicial e final do relatório. O sistema fornecerá a 

lista dos processos que tiveram distribuição cancelada no período e o 
motivo do cancelamento. 
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RELATÓRIO DE RELAÇÃO DE PROCESSOS 
 
É o relatório mais completo.  É possível definir vários tipos de 

Relatórios: por Parte, por Período de Distribuição, em andamento ou não, 
etc. 
 
CORREIO 
 
ETIQUETAS PARA CORRESPONDÊNCIA 

 
Utilizado para correspondência que não necessita do Aviso de 

Recebimento, conforme tela abaixo: 
 

 
 
a. Etiqueta partes: Escolher a parte desejada e imprimir. 
b. Etiqueta Comarca: Etiqueta com endereço da Comarca. 
c. Aviso de recebimento (AR), carta registrada e remessa local. 

 
 
AVISO DE RECEBIMENTO 
 

Utilizado para correspondência que necessita de carta 
registrada e/ou aviso de recebimento. 

• Consultar para gerar AR 
• Escolher a parte desejada 
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• Clicar em AR CR Rem. Local 
• Informar conteúdo da correspondência 
• Imprimir AR/CR 
• Imprimir lista de postagem. 

 
RELATÓRIO DE TRANSAÇÕES PENAIS 

 
Informa as anotações feitas pelo distribuidor na tela de 

cadastro das partes. 
As Secretarias deverão remeter os autos para a Central de 

Distribuição sempre que houver necessidade de anotações para 
transação penal. 

 

 
 
 

SEGURANÇA 
 

TROCA DE SENHA 
Utilizado para trocar a senha de acesso ao sistema Apolo. 
 
 

PERMISSÃO INSTANTÂNEA 
Quando precisar entrar no sistema por algum tempo e não for 

usuário, ou não souber a senha.  Autorizado somente pela informática. 
 

 AUDITORIA DO SISTEMA 
 Informa as ocorrências de gravidade alta e alterações no 

sistema, ou seja, apresenta todas as ocorrências envolvendo exclusões e 
alterações consideradas graves para o sistema e as de pequena 
importância. 
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UTILITÁRIO 
 

UNIFICAR ADVOGADOS DUPLICADOS 
 

Digitar o nome do advogado a ser unificado, deve conferir os 
dados se realmente se trata da mesma parte.  Clicar nos nomes 
escolhidos para unificação e clicar na seta para montar o painel.  Depois 
de montado o painel, grifar a parte que irá permanecer no cadastro e 
clicar unir duplicados em uma só parte. 

 
UNIFICAR ENTIDADES DUPLICADAS/UNIFICAR PARTES 
DUPLICADAS 

 Mesmo procedimento anterior. 
 
ATUALIZAR TABELA DE CUSTAS 
 
  Ao clicar no ícone ATUALIZAR TABELA DE CUSTAS.  O 
sistema atualiza automaticamente e emite a mensagem ”tabela de custas 
atualizada com sucesso”, desde que atualizada pelo Departamento de 
Arrecadação e Controle. 
 
SOLICITAR NOVA FAIXA DE NÚMEROS DE AR’S 
 

Cada cartório tem uma seqüência de números de AR’S para 
utilizar; quando terminar, solicitar nova faixa. 

 
RELATÓRIOS MENSAIS 

 
SELOS 
 

O relatório de selos deverá ser feito até o 5º dia útil do mês 
subseqüente, conforme portaria 49/2002/TJ-MT e arquivado em pasta 
própria para posterior conferência pelo Departamento de Controle e 
Arrecadação.  
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SELOS DE AUTENTICIDADE (Lei n.º 7.603/2001) 
 
Art. 1 da Lei nº 7.603/2001- Os selos de autenticidade serão 

fornecidos pelo Tribunal de Justiça, mediante requisição endereçada pelo 
Juiz, ao Departamento do FUNAJURIS. 

§ 1º- O Diretor do Departamento e o Escrivão serão 
responsáveis pelo arquivamento de todos os documentos referentes à 
requisição e ao recebimento de selos de Autenticidade, com balanço 
mensal.  

 
Art. 8º da Portaria nº 049/2002/TJ-MT - Todos os responsáveis 

pela guarda dos selos de autenticidade – Diretor de Departamento, 
Coordenador Administrativo, Distribuidor, Escrivão ou seus substitutos 
velarão pela sua guarda em local seguro, sob pena de responsabilidade 
civil, penal e administrativa. 
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Parágrafo único  - O extravio e a subtração dos selos serão 

comunicados ao magistrado titular da vara e ao Juiz Diretor do Fórum, 
devendo este último informar a ocorrência ao Presidente do Tribunal de 
Justiça, indicando a série dos selos desviados, para a devida publicação 
na imprensa oficial.  
 
CERTIDÃO SELO VERDE 

Na 2ª via da certidão expedida deverá ser anotado o respectivo 
número do selo utilizado, anexando a guia de recolhimento autenticada. 

 
CERTIDÃO SELO VERMELHO 
 

Na 2ª via da certidão expedida deverá ser anotado o respectivo 
número do selo utilizado. 

 
Observações: As certidões pagas (selo verde) e gratuitas (selo 
vermelho) deverão ser arquivadas em arquivo único na sequência 
numérica das certidões. 

 
 

REFERÊNCIAS 
 
CC –         CÓDIGO CIVIL 
CPC –       CODIGO DE PROCESSO CIVIL 
CPP –       CODIGO DE PROCESSO PENAL 
CP –         CODIGO PENAL 
ECA –       ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 
COJE –     CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 
CF –         CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
CPM –      CÓDIGO PENAL MILITAR 
CPPM –    CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR 
CTB –       CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 
CDC –       CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
ECA-         ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
CNGC-  CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA                

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 
LEI 9.099/95 – LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E 

CRIMINAIS 
RESOLUÇÕES DO CNJ 
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
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FLUXOGRAMA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO

SECRETARIA

SECRETARIAS

PROTOCOLO GERALPÚBLICO 
EM GERAL

CENTRAL DE
DISTRIBUIÇÃO

Encaminha os processos

para anotações, cálculos 

e redistribuição

Processos vindos das

Secretarias

Petição inicial

para cadastrar

Conferir e efetivar o 

cadastramento de

todas as petições

iniciais no Apolo

Fazer conferência do

cadastramento e proceder

a distribuição de todas

as petições

Cálculos

Efetivas os

cálculos

Lançamento no

Apolo Certidão no 

Sistema Apolo

Proceder a 

redistribuição

ao Juiízo

Devolver para

a Secretaria com

carga

Etiqueta e

 Carga para 

Secretaria

Etiqueta e

 Carga 

Etiqueta e  Carga 

Cargas para

as Secretaria

Verificar as 

anotações a serem

feitas e realizá-las

Anotações

NÃO

SIM

Redistribuição

Verificar 

andamento

215/222/472/517

Recebimento 

da Lista de Petições Iniciais

 e dos Processos vindos

das Secretarias

Requerimento

de Certidão

Encaminha as Petições

Iniciais Protocoladas

Certidão
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ANEXO I 
 

RITOS PROCESSUAIS 
(Relação de Crimes) 

 
 

CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO:  
 

Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada 
for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade;  

 
.Lesão corporal de natureza grave- art.129, §§ 1º e 2º, CP. 
.Lesão corporal seguida de morte- art.129, § 3º, CP. 
.Perigo de contágio venéreo- art.130, § 1º, CP. 
.Perigo de contágio de moléstia grave- art.131, CP 
.Abandono de incapaz- art.133, §§ 1º, 2º, CP. 
.Maus- tratos- art.136, §§1º, 2º, e  §3º, CP. 
.Injúria- art.140, § 3º, CP. 
.Seqüestro e cárcere privado- art.148 CP. 
.Redução a condição análoga a de escravo- art.149 CP. 
.Furto - art.155, caput, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, CP. 
.Roubo - art.157, caput, §§ 1º, 2º e 3º CP. 
.Extorsão – art.158, caput, §§ 1º e 2º, CP. 
.Extorsão mediante seqüestro- art.159, caput, §§ 1º, 2º, 3º, e 

4º, CP. 
.Extorsão indireta- art.160 CP. 
Apropriação indébita- art.168 CP. 
.Apropriação indébita previdenciária art.168-A CP. 
.Estelionato – art.171 CP 
.Abuso de incapazes- art.173 CP. 
.Induzimento à especulação – art.174 CP. 
.Fraude no comércio- art.175, § 1º, CP. 
.Fraudes e abuso na fundação ou administração de sociedade 

por ações- art.177 CP. 
.Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant- 

art.178 CP. 
.Receptação - art. 180 CP (exceto § 3º) 
.Violação de direito autoral- art.184, §§ 1º, 2º e 3º, CP. 
.Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. 

Sabotagem- art.202 CP. 
.Violação de sepultura- art.210 CP. 
.Destruição, subtração ou ocultação de cadáver - art.211 CP. 
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.Estupro- art.213 CP. 

.Atentado violento ao pudor- art.214 CP. 

.Posse sexual mediante fraude- art.215 CP. 

.Atentado ao pudor mediante fraude- art.216 CP. 

.Corrupção de menores- art.218 CP. 

.Mediação para servir a lasciva de outrem- art.227 CP. 

.Favorecimento da prostituição- art.228 CP. 

.Casa de  prostituição- art.229 CP. 

.Rufianismo- art.230 CP. 

.Tráfico de mulheres- art.231 CP. 

.Bigamia- art.235 CP. 

.Registro de nascimento inexistente- art.241 CP. 

.Parto suposto. Supressão ou adulteração de direito inerente 
ao estado civil de recém- art.242 CP. 

.Sonegação de estado de filiação- art.243 CP. 

.Entrega de filho menor a pessoa inidônea- art.245, §§ 1º e 2º, 
CP. 

.Incêndio - art.250, caput, CP. 

.Explosão - art.251, caput, § 2º, CP. 

.Uso de gás tóxico ou asfixiante- art.252, caput, CP. 

.Inundação- art.254 CP. 

.Perigo de inundação- art.255 CP. 

.Desabamento ou desmoronamento- art.256, caput, CP. 
 .Subtração, ocultação ou inutilização de material de 

salvamento- art.257 CP. 
.Difusão de doença ou praga- art.259, caput, CP. 
.Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou 

aéreo- art. 261, caput, §§ 1º e 2º, CP. 
.Atentado contra a segurança de outro meio de transporte- 

art.262, § 1º, CP. 
.Atentado contra segurança de serviço de utilidade pública- 

art.265 CP. 
.Epidemia - art.267, caput, § 1º, CP. 
.Envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou 

medicinal - art.270, caput e § 1º, CP. 
.Corrupção ou poluição de água potável- art.271, caput, CP. 
.Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de 

substância ou produtos alimentícios- art. 272, caput, §§ 1º e 1º. A, CP. 
.Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto 

destinado a fins terapêuticos ou medicinais – art.273, caput, §§ 1º, 1º- A 
e 1º-B, CP. 
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.Emprego de processo proibido ou de substância não 
permitida- art.274 CP. 

.Invólucro ou recipiente com falsa indicação- art.275 CP. 

.Produto ou substância não permitida ou com falsa indicação- 
art.276 CP. 

.Substância destinada à falsificação- art.277 CP. 

.Quadrilha ou bando- art.288 CP. 

.Moeda falsa- art.289, caput, §§ 1º, 3º e 4º, CP. 

.Crimes assimilados ao de moeda falsa- art.290 CP. 

.Petrechos para falsificação de moeda- art.291 CP. 

.Falsificação de papéis públicos- art.293 CP. 

.Petrechos de falsificação de papéis públicos- art.294 CP. 

.Falsificação de selo ou sinal público- art.296 CP 

.Falsificação de documento público- art.297 CP. 

.Falsificação de documento particular- art.298 CP. 

.Falsidade ideológica- art.299 CP. 

.Falso reconhecimento de firma ou letra- art.300. 

.Uso de documento falso- art.304 CP. 

.Supressão de documento- art.305. 

.Falsificação do sinal empregado no contraste de metal 
precioso ou na fiscalização alfandegária, ou para outros fins- art.306 CP. 

.Fraude de lei sobre estrangeiro- arts. 309, parágrafo único, e 
310, CP. 

.Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – 
art.311 CP. 

.Usurpação de função pública- art.328, parágrafo único, CP. 

.Resistência – art.329, § 1º, CP. 

.Tráfico de influências- art.332 CP. 

.Corrupção ativa- art.333 CP. 

.Contrabando ou descaminho- art.334 CP. 

.Subtração ou inutilização de livro ou documento- art.337 CP. 

.Sonegação de contribuição previdenciária- art.337-A CP. 

.Corrupção ativa em transação comercial internacional- art.337-
B CP. 

.Tráfico de influência em transação comercial internacional- 
art.337-C CP. 

.Reingresso de estrangeiro expulso- art.338 CP. 

.Denunciação caluniosa- art.339 CP. 

.Falso testemunho ou perícia- arts. 342 e 343 CP. 

.Coação no curso do processo- art.344 CP. 

.Arrebatamento de preso- art.353 CP. 

.Exploração de prestígio- art.357 CP. 
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.Assunção de obrigação no último ano do mandato ou 
legislatura- art.359-C CP. 

.Ordenação de despesas não autorizada- art.359-D CP. 

.Aumento de despesa total com pessoal no último ano do 
mandato ou legislatura- art.359-G CP. 

Oferta pública ou colocação de títulos no mercado- art.359-H 
CP. 

 
 

CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO:  
 
Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada 

seja inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade;  
.Homicídio culposo- art.121, § 3º, CP. 
.Abandono de incapaz- art.133, caput, CP. 
.Exposição ou abandono de recém-nascido- art.134, §§ 1º e 3º, 

CP. 
.Violação de correspondência- art.151, § 1º, CP. 
.Supressão ou alteração de marca em animais- art.162 CP. 
.Dano qualificado- art.163, parágrafo único, CP. 
.Duplicata simulada- art.172 CP. 
.Aliciamento para o fim de emigração- art.206 CP 
.Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do 

território nacional - art.207 CP. 
.Vilipêndio a cadáver- art.212 CP. 
.Simulação autoridade para celebração de casamento - art.238 

CP. 
.Simulação de casamento - art.239 CP. 
.Abandono material- art.244 CP. 
.Interrupção de serviço telegráfico ou telefônico - art.266 CP. 
-Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto 

destinado a fins terapêuticos ou medicinais, culposo - art.273, § 2º, CP. 
.Outras substâncias nocivas à saúde pública - art.278 CP. 
.Medicamento em desacordo com receita médica - art.280, 

caput, CP. 
.Reprodução ou alteração de selo ou peça filatélica- art.303 

CP. 
.Fraude de lei sobre estrangeiro - arts.309, caput, CP e 310 CP. 
.Patrocínio infiel - art.355 CP. 
.Sonegação de papel ou objeto de valor probatório - art.356 

CP. 
 



 

 
 

 108 

 
CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO:  
 

Para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma 
da lei;  

 
.Lesão corporal simples - art.129 CP. 
.Lesão corporal culposa- art.129, § 6º, CP. 
.Perigo de contágio venéreo- art.130, caput, CP. 
.Perigo para a vida ou saúde de outrem - art.132 CP. 
.Exposição ou abandono de recém-nascido- art.134, caput, CP. 
.Omissão de socorro- art.135 CP. 
.Maus - tratos - art.136, caput, CP. 
.Rixa - art.137 CP. 
.Calúnia - art.138 CP. 
.Difamação - art.139 CP. 
.Injúria - art.140, §§ 1º e 2º CP. 
.Constrangimento ilegal - art.146 CP. 
.Ameaça- art.147 CP. 
.Violação de domicílio - art.150 CP (salvo § 2º). 
.Violação de correspondência - art. 151, §§ 1º e 2º CP. 
.Correspondência comercial- art.152 CP. 
.Divulgação de segredo- art.153, caput, CP. 
.Violação de segredo profissional- art.154CP. 
.Furto de coisa comum- art.156 CP. 
.Alteração de limites- art.161 CP. 
.Dano- art.163, caput, CP. 
.Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia- 

art.164 CP. 
.Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico- 

art.165 CP. 
.Alteração de local especialmente protegido - art.166 CP. 
.Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da 

natureza - art.169 CP. 
.Fraude no comércio - art.175, I e II, CP. 
.Fraudes - art.176 CP. 
.Fraudes e abuso na fundação ou administração de sociedade 

por ações - art.177, § 2º, CP. 
.Fraudes à execução- art.179 CP. 
.Receptação- art.180, § 3º, CP. 
.Violação de direito autoral- art.184, caput, CP. 
.Atentado contra a liberdade de trabalho- art. 197 CP. 
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.Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e 
boicotagem violenta – art.198 CP. 

.Atentado contra a liberdade de associação- art.199 CP. 

.Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação 
da ordem- art.200 CP. 

.Paralisação de trabalho de interesse coletivo- art.201 CP. 

.Frustração de  direito assegurado por lei trabalhista- art.203 
CP. 

.Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho- art.204 
CP. 

.Exercício de atividade com infração de decisão administrativa- 
art.205 CP. 

.Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele 
relativo- art.208 CP. 

.Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária- art.209 
CP. 

.Assédio sexual- art.216-A CP. 

.Ato obsceno- art.233 CP. 

.Escrito ou objeto obsceno- art.234 CP. 

.Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento- 
art.236 CP. 

.Conhecimento Prévio de impedimento- art.237 CP. 

.Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao 
estado civil de recém – nascido- art.242, parágrafo único, CP. 

.Entrega de filho menor a pessoa inidônea- art.245, caput, CP. 

.Abandono intelectual- arts. 246 e 247 CP. 

.Induzimento a fuga, entrega arbitrária ou sonegação de 
incapazes- art.248 CP. 

.Subtração de incapazes- art.249 CP. 

.Incêndio culposo- art.250, § 2º, CP. 

.Exploração culposa- art.251, § 3º, CP. 

.Uso de gás tóxico ou asfixiante culposo – art.252, parágrafo 
único, CP. 

.Fabrico fornecimento, aquisição, posse ou transporte de 
explosivos ou gás tóxicos, ou asfixiante - art.253 CP. 

.Inundação culposa- art.254 CP. 

.Desabamento ou desmoronamento culposo- art.256, parágrafo 
único, CP. 

.Difusão de doença ou praga culposa- art.259, parágrafo único, 
CP. 

.Perigo de desastre ferroviário culposo- art.260, § 2º. CP. 
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.Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou 
aéreo culposo- art.261, § 3º, CP. 

.Arremesso de projétil- art.264 CP. 

.Epidemia culposa- art.267, § 2º, CP. 

.Infração de medida sanitária preventiva- art.268 CP. 

.Omissão de notificação de doença- art.269 CP. 

.Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia 
ou medicinal culposo- art.270, § 2º, CP. 

.Corrupção ou poluição de água potável culposo- art.271, 
parágrafo único, CP. 

.Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de 
substância ou produtos alimentícios, culposa- art.272, § 2º, CP. 

.Medicamento em desacordo com receita médica- art.280, 
parágrafo único, CP. 

.Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica- 
art.282 CP. 

.Charlatanismo- art.283 CP. 

.Curandeirismo- art.284 CP. 

.Incitação ao crime- art.286 CP. 

.Apologia de crime ou criminoso- art.287 CP. 

.Moeda Falsa- art.289, § 2º, CP. 

.Emissão de título ao portador sem permissão legal- art.292 
CP. 

.Certidão ou atestado ideologicamente falso- art.301 CP. 

.Falsidade material de atestado ou certidão- art.301, § 1º CP. 

.Falsidade de atestado médico- art.302 CP. 

.Falsa identidade- arts. 307 e 308 CP. 

.Peculato culposo- art. 312, § 2º, CP. 

.Modificação ou alteração não autorizada de sistema de 
informações- art. 313-B CP. 

.Emprego irregular de verbas ou rendas públicas- art.315 CP. 

.Corrupção passiva- art.317, § 2º CP. 

.Prevaricação- arts. 319 e 319-A CP. 

.Condescendência criminosa- art.320 CP. 

.Advocacia administrativa- art.321 CP. 

.Abandono de função- art.323, caput, § 1º, CP. 

.Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado- 
art.324 CP. 

.Violação de sigilo funcional- art. 325, caput, § 1º, CP. 

.Violação de sigilo de proposta de concorrência- art.326 CP. 

.Usurpação de função pública- art. 328, caput, CP. 

.Resistência- art.329, caput, CP. 
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.Desobediência- art.330 CP. 

.Desacato- art.331 CP. 

.Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência- art.335 
CP. 

.Inutilização de edital ou sinal- art.336 CP. 

.Comunicação falsa de crime ou contravenção- art.340 CP. 

.Auto - acusação falsa- art.341 CP. 

.Exercício arbitrário das próprias razões- arts.345 e 346 CP. 

.Fraude processual- art.347 CP. 

.Favorecimento pessoal- art. 348 CP. 

.Favorecimento real- art.349 CP. 

.Exercício arbitrário ou abuso de poder- art.350 CP. 

.Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança- 
art.351 CP. 

.Evasão mediante violência contra pessoa- art.352 CP. 

.Motim de pessoas- art.354 CP. 

.Violência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de 
direito-art.359 CP. 

.Contratação de operação de crédito- art.359-A CP. 

.Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar- 
art.359-B CP. 

.Prestação de garantia graciosa- art.359-E CP. 

.Não cancelamento de restos a pagar- art.359-F CP. 

.Droga para consumo pessoal- art.28 da Lei nº 
11.343/2006(nova Lei de Drogas). 

.Oferecimento de droga, eventualmente e sem intuito de lucro, 
para consumo em conjunto- art.33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006 (nova Lei 
de Drogas). 

.Prescrever ou ministrar culposamente drogas- art.38 da Lei nº 
11.343/2006 (nova Lei de Drogas). 

.Contravenções penais- Decreto - lei nº. 3.688/1941. 
______________________________________________________                

 
RITOS ESPECIAIS 

 
CLASSE: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI:  
 
O procedimento será aplicado na hipótese de crime doloso contra a vida. 

 
.Homicídio simples- art.121 CP. 
.Homicídio qualificado- art.121, § 2º, CP. 
.Induzimento, instigação ou auxilio a suicídio- art.122, CP. 
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.Infanticídio- art.123 CP. 

.Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento- 
art.124 CP. 

.Aborto provocado por terceiro (sem consentimento da 
gestante) – art.125 CP. 

.Aborto provocado por terceiro (com consentimento da 
gestante) – art.126 CP. 

 
 

CLASSE: CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

 
.Peculato – art.312 CP. 
.Peculato mediante erro de outrem – art.313 CP. 
.Inserção de dados falsos em sistema de informações – 

art.313-A CP. 
.Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento – 

art.314 CP. 
.Concussão – art.316 CP. 
.Excesso de exação – art.316, §§ 1º e 2º, CP. 
.Corrupção passiva – art.317, caput e § 1º, CP. 
.Facilitação de contrabando ou descaminho – art.318 CP. 
.Violência arbitrária – art.322 CP. 
.Abandono de função – art.323, § 2º, CP. 
.Violação de sigilo funcional – art.323, § 2º, CP 
 
 

FALÊNCIAS 
CLASSE: PROCEDIMENTO ESPECIAL DE LEIS ESPARSAS 

 
.Crimes falimentares – arts. 168 a 178 da Lei nº 11.101/2005 

(nova Lei de Falências). 
 

_________________________________________________________            
                    

DROGAS 
CLASSE: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICO 

 
.Tráfico de drogas e figuras equiparadas – art.33, §§ 1º e 2º, La 

Lei nº 11.343/2006 (ova Lei de Drogas). 
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.Maquinários, aparelho, instrumentos ou qualquer objeto 
destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de 
drogas – art.34 da Lei nº 11.343/2006 (nova Lei de Drogas). 

.Associação para o tráfico – art.35 da Lei nº 11.343/2006 ( nova 
Lei de Drogas). 

.Financiamento para o tráfico – art. 36 da Lei nº 11.343/2006 
(nova Lei de Drogas). 

.Colaboração, como informante, com grupo, organização ou 
associação para o tráfico – art.37 da Lei nº 11.343/2006 ( nova Lei de 
Drogas). 

.Condução de embarcação ou aeronave após o consumo de 
drogas – art.39 da Lei nº 11.343/2006 (nova Lei de Drogas). 

 


