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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de análise de processos administrativos oriundos da 

Procuradoria Geral do Município em virtude de demandas judiciais em fase de cumprimento e 

execução de sentença. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Chefia da Advocacia Setorial. 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Constituição da República Federativa do Brasil (05/ 10/ 1988); 

 Lei Complementar n° 011 (11/05/1992) – Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Goiânia; 

 Lei n° 8095 (26/04/2002) – Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Goiânia; 

 Decreto n. 1.639 (09/05/2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia; 

 Leis, Medidas Provisórias e Decretos Federais em matéria previdenciária; 

 Portarias, Resoluções, Instruções Normativas e Orientações Normativas da Secretaria de 

Previdência do Ministério da Fazenda; 

 Leis Ordinárias, Leis Complementares Municipais em matéria previdenciária e de servidor 

público. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Processo judicial – É o instrumento pelo qual se opera a jurisdição, cujos objetivos são 

eliminar conflitos e fazer justiça por meio da aplicação da lei ao caso concreto.  

 Processo administrativo – A sequência de atividades da administração pública, interligadas 

entre si, que visa alcançar determinado efeito final previsto em lei. É o modo pelo qual a 

administração pública toma as suas decisões. 

 

4.2 Siglas 

 GABSEC – Gabinete da Presidência; 

 CHEGAB – Chefia de Gabinete da Presidência; 

 SECGER – Secretaria Geral; 
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 CHEADV – Chefia da Advocacia Setorial; 

 DIRBEN – Diretoria de Benefícios Previdenciários; 

 GERAPO – Gerência de Aposentadorias e Pensões; 

 GERCUS – Gerência de Custeio; 

 PGM – Procuradoria Geral do Município; 

 SEMAD – Secretaria Municipal de Administração; 

 SEGOV – Secretaria Municipal de Governo; 

 TJGO – Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Receber e 

analisar processo 

administrativo 

O Servidor Administrativo deverá receber e analisar o processo administrativo 

verificando em consulta judicial pública no site do TJGO (www.tjgo.jus.br), se os autos 

administrativos estão instruídos com todas as peças judiciais necessárias. 

2. Imprimir as peças 

judiciais 

complementares no 

site do TJGO 

Quando da ausência das peças judiciais necessárias, o Servidor Administrativo deverá 

Imprimir as peças judiciais complementares no site do TJGO (www.tjgo.jus.br) e juntar ao 

processo administrativo. 

3. Encaminhar o 

processo através de 

despacho para a 

DIRBEN 

Na sequência, o Chefe da Advocacia Setorial deverá elaborar um despacho solicitando 

subsídios para que Procuradoria Geral do Município possa promover a impugnação à 

execução, na forma como segue: 

 No caso de obrigação de fazer solicitar cumprimento da ordem judicial junto à 

GERAPO; 

 No caso de obrigação de pagar solicitar elaboração dos cálculos e a atualização 

dos mesmos junto a GERAPO e GERCUS, respectivamente. 

Ao final, o Servidor Administrativo deverá encaminhar o processo fisicamente e no 

sistema COMPLETE para a DIRBEN através de despacho assinado pelo Chefe da 

Advocacia Setorial, devendo, posteriormente arquivar os comprovantes de 

encaminhamento. 

4. Analisar se a 

documentação 

correspondente foi 

juntada de forma 

correta 

Depois do retorno do processo, o Servidor Administrativo deverá analisar se a 

documentação solicitada foi devidamente juntada. 

5. Encaminhar 

processo à DIRBEN 

para correção junto 

as suas 

Caso a documentação esteja incompleta ou inadequada, o Servidor Administrativo 

deverá encaminhar processo para DIRBEN, no sistema COMPLETE e fisicamente 

através de despacho assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, solicitando as devidas 

alterações junto as suas competentes gerências, devendo, posteriormente arquivar os 
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competentes 

gerências 

comprovantes de encaminhamento. 

6. Encaminhar 

processo através de 

despacho para 

SECGER 

Ao final, depois das informações juntadas, o Servidor Administrativo deverá 

encaminhar processo para a Presidência via SECGER, no sistema COMPLETE e 

fisicamente através de despacho assinado pelo Chefe da Advocacia Setorial, para 

ciência do presidente e posterior devolução à PGM, devendo, posteriormente arquivar os 

comprovantes de encaminhamento. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 Internet; 

 Sistema COMPLETE. 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Não há. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Despachos 

Arquivo –

CHEADV 

 

Pasta específica, 

Acesso da CHEADV 

 
 

Por ano Permanente - 

Processo 

Administrativo 

Pasta de processo, 

Acesso aos Servidores 

 
 

Por número Permanente - 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 81– Advocacia Setorial – Análise de processos administrativos decorrentes de ações 

judiciais 
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