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Manual de Procedimentos 

Núcleo de Distribuição de Processos 

 

OBJETIVO DO MANUAL  

— Uniformizar o trabalho exercido no Núcleo de Distribuição de Processos; 

— Orientar os servidores nas práticas e procedimentos de rotina do departamento; 

— Minimizar erros de distribuições e sanar dúvidas frequentes; 

— Estabelecer padrões de conduta e esclarecer pontos da Portaria n. 036/2020-PGM. 
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1. ROTINA DE TRABALHO 
 

1.1 - Listas de Controle: todos os dias, antes de iniciar as distribuições no Projudi, verificar 

a quantidade de processos lançados na data LIMITE (clique em F3 caso esteja utilizando o 
Google Chrome e digite a data desejada) e registrar na Lista de Controle, conforme a serventia 
em uso.  
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Utilizar a DATA INÍCIO e HORA da intimação como parâmetro de registro dos quantitativos. No 
exemplo abaixo, anotaremos 5 processos do dia 27/07/2020, com referência na data início de 
15/07/2020 de 15:08:04 às 17:01:39. 

OBSERVAÇÃO: Nas distribuições de intimações no Projudi a data limite é a data em que a 
intimação será lida. 

 

 

 

Após verificar os dados anotar nas seguintes listas:  

OBSERVAÇÃO: as listas de controle estão disponibilizadas na pasta compartilhada no Google 
Drive - ndp.procuradoria@gmail.com e na pasta compartilhada na rede PROCURADORIA. 

a) Lista de Controle dos Processos lançados nas serventias Juizados (PGM de Goiânia 
Juizados) e Judicial (PGM de Goiânia Judicial): 

 

 

OBSERVAÇÃO: As intimações serão anotadas em seu quantitativo total, mas não 
necessariamente deverão ser distribuídas por um único servidor. Destaca-se que as citações 
devem ser anotadas e distribuídas IMEDIATAMENTE (registre somente a quantidade, não é 
necessário anotar data e hora da expedição como nas demais intimações). 

b) Lista de Controle dos Processos lançados na serventia Execução: 
 

 

Data início Quantidades na data limite 

mailto:ndp.procuradoria@gmail.com


Procuradoria Geral do Município                                                                                               
                                                                                   Gabinete do Procurador-Geral 

Núcleo de Distribuição de Processos  
 
 

Página | 3 

OBSERVAÇÃO: na Lista de Controle da Execução Fiscal, também devem ser anotados os 
Processos cujos executados sejam Grandes Devedores. Isto deve ser verificado durante o 
processo de distribuição no Projudi. 

Após a anotação da quantidade de intimações lançadas, verificar com os colegas qual a 
serventia e data estará disponível para distribuição, para que não ocorra choque de atividades. 
Em seguida, avisar a Coordenação do NDP qual trabalho será realizado. 

Iniciar a distribuição pelas intimações com datas mais próximas, sempre controlando a 
quantidade de processos distribuídos para anotar em seu relatório de produtividade. 

1.2 - Tabela de ações novas relacionadas à pandemia de COVID-19: durante as 

atividades de distribuição, verifique se a ação se relaciona à pandemia de Covid-19 e anote 
imediatamente na tabela disponibilizada no Google Drive (ndp.procuradoria@gmail.com). 

Antes de anotar verificar se já não houve a inclusão do processo clicando em Ctrl+F. Digite no 
campo “Pesquisar” o número da ação ou nome da parte. Caso não tenha registro, anotar os 
seguintes dados: Número do Processo + Cor da Área + Vara + Pólo Ativo + Pólo Passivo + 
Objeto. Verificar na legenda – localizada no título do documento – a cor correspondente a 
cada área de atribuição da Procuradoria Especial Judicial (PEJ). 

OBSERVAÇÃO: a anotação na tabela e indicação da área, não pressupõe a distribuição do 
processo. Algumas ações são identificadas antes mesmo da intimação ser expedida ao 
Município de Goiânia. 

 

Caso o processo seja de competência da Procuradoria Especial da Fazenda Pública Municipal 
(PFPM), anotar na respectiva aba PFPM, localizada ao final do documento:  

 

2. DISTRIBUIÇÃO NO SISTEMA PROJUDI/PJD - TJGO 
2.1 - Serventias da PGM de Goiânia no PROJUDI/PJD: temos quatro (4) serventias 

ativas atualmente: 

a) PGM de Goiânia – GO: utilizada para concentrar as ações de Execução Fiscal; 
b) PGM de Goiânia – Judicial – GO: utilizada para as ações que tramitam em Varas e que 

não sejam Execuções Fiscais; 

ndp.procuradoria@gmail.com
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c) PGM de Goiânia – Juizados Especiais da Fazenda Pública – GO: utilizada para ações que 
tramitam em Juizados Especiais e que não sejam Execuções Fiscais; 

d) PGM de Goiânia – Plantão Saúde – GO: utilizada para as ações que envolvam a 
temática “saúde”, ajuizadas durante o plantão judicial. 
 

 

OBSERVAÇÃO: as ações que tramitam nos Juizados da Infância e Juventude devem ficar na 
serventia PGM de Goiânia – Judicial – GO. 

Nas serventias, deve haver um Procurador Máster, que será o Procurador habilitado nas ações, 
todas as vezes que uma intimação for expedida ao Município de Goiânia. 

São Procuradores Máster:  

 Procurador Especial Judicial nas serventias PGM de Goiânia – Judicial; PGM de Goiânia 
– Juizados e PGM de Goiânia – Plantão Saúde;  

 Procurador Especial da Fazenda Pública na serventia PGM de Goiânia – GO.  

OBSERVAÇÃO: ao verificar que as serventias estão incorretas (Procurador da Execução 
Fiscal habilitado em processo diverso e vice-versa), encaminhar e-mail à Coordenação 
solicitando a EXCLUSÃO do Procurador habilitado incorretamente. Encaminhe o número do 
processo + Vara/Câmara/Órgão em que tramita o processo + nome do Procurador a ser 
excluído. O mesmo procedimento deve ser realizado quando for necessário HABILITAR 
manualmente um Procurador (sempre dar mais importância às habilitações, destaque o termo 
“habilitar” no “assunto” da mensagem que será encaminhada à Coordenação). 

Exemplo de Procuradores habilitados nas serventias incorretas (serventia da Execução 
Fiscal juntamente com a serventia da Procuradoria Especial Judicial): 

 

 



Procuradoria Geral do Município                                                                                               
                                                                                   Gabinete do Procurador-Geral 

Núcleo de Distribuição de Processos  
 
 

Página | 5 

Ao clicar na palavra “Coordenador” de uma das serventias, você será direcionado para a tela 
em que aparecem todos os processos que tiveram intimações e devem ser distribuídos até a 
data limite, conforme imagens abaixo: 

 

 

Após a data limite, haverá a leitura automática da intimação e o processo sumirá da tela de 
Coordenador.  

 

Os processos que saem da tela de COORDENADOR que não tenham sido distribuídos e que 
possam ser identificados, devem ser IMEDIATAMENTE distribuídos e informados por e-mail ao 
respectivo Procurador (utilize o e-mail institucional do NDP para todas as comunicações: 
ndp.procuradoria@goiania.go.gov.br e sempre envie para o e-mail funcional do Procurador).  

Esta distribuição, realizada após a leitura da intimação ou efetivação da citação, deve ser 
informada por e-mail ao Procurador, pois a intimação não irá aparecer em seu perfil no Projudi 
(a leitura foi realizada em nome de outro e fica retida no perfil deste). 

Nestes casos, colocar ao final da mensagem a assinatura “COM PRAZO” destacando a data da 
leitura da intimação (indica o início da contagem do decurso de prazo) para que o Procurador 
possa providenciar o instrumento processual cabível. 

2.2 - Identificar o Procurador responsável pelos processos: os processos 

disponibilizados na tela de Coordenador devem ser verificados e distribuídos para o 
Procurador da área correspondente. Para isso é necessário seguir os seguintes passos: 

EXECUÇÕES FISCAIS: 

 Processos da serventia PGM de Goiânia – GO. Nesta serventia os processos tratam do mesmo 
assunto e por isso observamos a FASE processual para efetivar a distribuição. 

mailto:ndp.procuradoria@goiania.go.gov.br
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A tabela de distribuição de processos com as áreas temáticas específicas, bem como a 
numeração de cada um dos Procuradores da PEFPM, está disponibilizada na pasta 
compartilhada no Google Drive (ndp.procuradoria@gmail.com) e na rede PROCURADORIA. 

1. Verifique na Certidão de Dívida Ativa (junto à Petição Inicial), se a ação é de grande valor 
e se trata de IPTU ou Bancos; 
 

 
 

2. Leia o último evento (despacho/decisão) disponibilizado no processo; 
 

 
 

3. Verifique a área correspondente descrita no artigo 7º, III, IV e V da Portaria n. 036/2020-
PGM; 

4. Observe se há um processo originário; 
 

 
 

5. Verificar se o Procurador correto está habilitado clicando na consulta de responsáveis 
pelo processo: 

 

 
 

6. Conferir se o Procurador está habilitado na serventia correta: 
 

 
 

7. Verificar na planilha de férias que está disponibilizada na pasta compartilhada no Google 
Drive (ndp.procuradoria@gmail.com) e na rede PROCURADORIA, se o Procurador está 
com prazos suspensos conforme art. 15 da Portaria n. 036/2020; 

mailto:ndp.procuradoria@gmail.com
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8. Faça a Troca de Responsável conforme a numeração (art.5º, II da Portaria n. 036/2020). 
Caso tenha processo originário, você deve seguir a numeração dele; 

9. Após a verificação/distribuição do processo, conforme todo o passo a passo acima 
mencionado, clique no ícone “X” que aparece na tela principal da área de Coordenador 
da serventia e retire a pendência/processo da relação: 
 

 

 

DEMAIS PROCESSOS: 

Processos das serventias PGM de Goiânia Judicial e Juizados. Nestas serventias temos diversos 
temas e por isso devemos sempre ler as petições iniciais para identificar o Procurador 
responsável. 

A tabela de distribuição de processos com as áreas temáticas específicas, bem como a 
numeração de cada um dos Procuradores da PEJ, está disponibilizada na pasta compartilhada 
no Google Drive (ndp.procuradoria@gmail.com) e na rede PROCURADORIA. 

1. Leia a Petição Inicial (principalmente os fatos, os pedidos e o valor para identificar a 
área temática); 

2. Leia a última fase do processo (para identificar se há algum prejuízo importante para o 
Município – informar à Coordenação); 

3. Verifique a área correspondente descrita nos artigos 6º e 7º, I e II, da Portaria n. 
036/2020-PGM; 

4. Caso o processo pertença à área de Servidor, verifique se houve o trânsito em julgado; 
 

   
5. Verificar se o Procurador correto está habilitado, clicando na consulta de responsáveis 

pelo processo; 
6. Verificar na planilha de férias, disponibilizada na pasta compartilhada no Google Drive 

(ndp.procuradoria@gmail.com) e na rede PROCURADORIA, se o Procurador está com 
prazos suspensos conforme art. 15 da Portaria n. 036/2020; 

7. Se o Procurador habilitado no processo não for o correto, é necessário fazer a Troca de 
Responsável conforme a numeração (art.5º, II da Portaria n. 036/2020). Caso tenha 
processo originário você deve seguir a numeração dele; 

mailto:ndp.procuradoria@gmail.com
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8. Após a verificação/distribuição do processo, conforme todo o passo a passo acima 
mencionado, clique no ícone “X” que aparece na tela principal da área de Coordenador 
da serventia e retire a pendência/processo da relação. 

PLANTÃO SAÚDE: 

Processos na serventia PGM de Goiânia – Plantão Saúde, apenas o Máster será incluído, não 
sendo possível a sua retirada. Assim, devemos habilitar manualmente outro Procurador na 
serventia Judicial/Juizados.  

A habilitação manual somente pode ser feita na senha do Procurador Máster. Após a inclusão 
do Procurador responsável, este passará a constar no processo junto com o Máster, mas em 
serventias distintas: 

 

2.3 - Distribuição de processo principal e processos acessórios ou vinculados: a 

numeração do processo principal ou processo mais antigo prevalecerá sobre os demais para 
fins de distribuição. 

Verificar, primeiramente, se consta processo anotado no campo “Processo Originário”, 
conforme a tela abaixo: 

 

Em seguida, consulte o processo originário a fim de certificar se a data de sua autuação é mais 
antiga do que o processo em análise: 
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Confirmando que as partes do processo se coincidem e identificando qual deles é o originário, 
deve ser feita a distribuição conforme a numeração do processo originário. 

OBSERVAÇÃO: O Projudi, muitas das vezes, não faz a reunião dos processos corretamente e 
coloca no campo “processo originário” uma ação que é posterior àquela em que estamos 
trabalhando. É muito importante observar a data e também a hora das autuações dos 
processos, a fim de dirimir a dúvida de qual servirá de referência. 

 

OBSERVAÇÃO: Caso o Procurador responsável esteja de férias, você deve observar o próximo 
número à esquerda do dígito de referência.   

Nas substituições por férias, a distribuição é feita somente no processo que teve a intimação, 
sem observar a numeração do processo principal (por exemplo: foi expedida intimação nos 
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Embargos à Execução vinculados a uma Execução Fiscal. O Procurador responsável pelos 
Embargos será aquele cuja numeração estiver de acordo com a Execução Fiscal, que neste 
caso, é o processo originário. Mas se ele estiver de férias, observaremos a numeração do 
processo que teve intimação recente – os Embargos – e passaremos para o respectivo 
substituto). 

2.4 – EXCEÇÕES: Quando separar os Procuradores das ações principais e das 
acessórias: Alguns casos em que o Procurador da ação principal NÃO será o mesmo da ação 

em apenso: 

I. Ações coletivas: diversos cumprimentos de sentença são ajuizados com base nelas e, 
portanto, devemos separar os Procuradores. O Cumprimento de Sentença deve ser 
distribuído como se fosse uma ação independente, sem seguir a numeração do 
processo principal. 
 

II. Ações de natureza diversa: este caso ocorre muito nas distribuições da Execução Fiscal 
(EF). Quando o Município é sucumbente numa EF, a ação terá seus polos invertidos e 
será transformada num Cumprimento de Sentença. Neste contexto, são os 
Procuradores da Fazenda (Contencioso Tributário) que irão atuar, portanto, deve ser 
feita a troca do Procurador da EF por um da Fazenda. 
Outra situação: quando uma Ação Anulatória/Rescisória está apensada a uma EF. Na 
Anulatória/Rescisória deve ser colocado um Procurador da Fazenda, enquanto na EF, 
permanecem os Procuradores da EF. 
 
OBSERVAÇÃO: Processos da Execução Fiscal que possuem como apensos alguns 
recursos (Agravo de Instrumento e Embargos à execução): 
 
a) Execução Fiscal – pode ser distribuída a um Procurador do Impulso (analisar a fase 

processual); 
b) Agravo de Instrumento: vai para Procurador do Contencioso e segue a numeração 

da Execução Fiscal a que está ligado (processo originário); 
c) Embargos à execução: vai para Procurador do Contencioso e segue a numeração 

da Execução Fiscal a que está ligado (processo originário). 

Assim, o Procurador do Agravo e dos Embargos será o mesmo (caso não esteja de 
férias). Já o Procurador da Execução Fiscal, poderá ser outro. 

III. Ações de natureza diversa: quando temos um Inventário e dele se origina uma Ação de 
Usucapião, os Procuradores serão diferentes, pois as áreas temáticas são distintas – 
teremos no Inventário um Procurador da EF e na Ação de Usucapião, um Procurador de 
Patrimônio Imobiliário. 
 

2.5 - Troca de responsável: após identificar a área competente para o recebimento 

do processo, a numeração que servirá de referência para a distribuição e o Procurador 
responsável por ela, é hora de realizar a troca de responsável. 
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Antes de efetuar a troca de responsável, verificar na planilha de férias que está 
disponibilizada na pasta compartilhada no Google Drive 
(ndp.procuradoria@gmail.com) e na rede PROCURADORIA se o Procurador está com 
prazos suspensos, conforme art. 15 da Portaria n. 036/2020. 

OBSERVAÇÃO: Neste momento, é importante observar se consta no polo da ação, o 
Município de Goiânia ou algumas de suas autarquias (Agência Municipal do Meio 
Ambiente-AMMA, Agência da Guarda Municipal de Goiana – AGMGO, Instituto de 
Previdência dos Servidores do Município de Goiânia-GOIANIAPREV). Para cada um deles 
deve haver um Procurador específico habilitado. 

 

Para efetuar a troca, clique em “Opções Processo” – “Trocas” – “Trocar 
Procurador/Defensor/Advogado Responsável”. 

Em seguida abrirá uma tela com o nome do Responsável Atual e um campo com uma lupa 
para ser selecionado o Novo Responsável. Clique na lupa e procure o nome do Procurador 
que deve ser incluído. Após, selecione o Responsável Atual e clique em CONCLUIR e em 
CONFIRMAR E SALVAR. 

 

No processo passará a constar a troca realizada, com data, hora e nome do servidor: 

 

2.6 - Distribuição de citações aguardando leitura: CITAÇÕES devem sempre ser 

distribuídas primeiramente e registradas, de imediato, na lista de controle de processos.  As 

mailto:ndp.procuradoria@gmail.com
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citações ficam abaixo da lista de intimações comuns, conforme tela a seguir. Por serem ações 
novas, é importante verificar se elas possuem grande relevância (impacto econômico ou na 
mídia). Caso o processo seja relevante, o servidor deve informar à Coordenação do NDP para 
que seja alertado o Gabinete do PGM e o Procurador responsável.  

Somente após a distribuição e análise dessas citações, devem ser distribuídas as demais 
intimações. 

 

3. DISTRIBUIÇÃO NO SISTEMA PJE – TRF 1ª REGIÃO 
Para distribuir no sistema PJE é necessário estar cadastrado como Distribuidor no Perfil da 
PGM de Goiânia. O responsável pela distribuição deve solicitar seu cadastro ao Procurador 
Gestor ou à Coordenação do NDP. 

No PJE têm-se os seguintes perfis: 

- Gestor (acessa o cadastro de Procuradores e acumula as funcionalidades do “Distribuidor”); 

- Distribuidor (distribui expedientes e/ou processos ao “Procurador Padrão” e sua visualização 
poderá ser delimitada a determinada jurisdição);  

- Padrão (recebe expedientes e/ou processos do “Distribuidor”. Como o “Distribuidor” já 
possui a visualização delimitada, o “Procurador Padrão” só receberá distribuição da mesma 
jurisdição). 

Na hipótese de servidores não Procuradores atuarem como distribuidores, estes também 
deverão ser cadastrados como “Procurador Distribuidor”. Nesta circunstância, é necessário ter 
cuidado para que eles não acessem o sistema com certificado digital, evitando a manifestação 
nos processos como se fossem procuradores. Nesse caso, atentar-se no sentido de que estes 
servidores não procuradores cadastrados, são impossibilitados de visualizarem processos 
sigilosos. Há solicitação no Conselho Nacional de Justiça, desenvolvedor do sistema PJE, para 
que o perfil de “Assistente de Procuradoria” possa atuar como servidor “Distribuidor”, mas 
ainda não foi desenvolvido este acesso. 

OBSERVAÇÃO: Apenas processos que tenham como parte o Município de Goiânia, 
devidamente cadastrado com o CNPJ 01.414.440/0001-58, ficarão disponíveis na aba “Acervo” 
da Procuradoria, cabendo às Varas verificar a autuação dos processos ainda na tarefa de 
"Triagem" e corrigi-los – caso indevidamente cadastradas as partes – conforme determina a 
Portaria PRESI 467/2014. 
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3.1 Procedimento de distribuição no PJE TRF 1ª Região: Ao entrar na página inicial, 

primeiramente, é necessário alterar o perfil para “Procuradoria – Procuradoria Geral do 
Município de Goiânia – GO/Representante Processual”. Clique no seu nome que aparece no 
canto superior direito da tela e faça a troca. Somente assim será possível acessar o Painel de 
Representante Processual da Procuradoria: 

  

Clique a aba “Painel” para acessar os processos com intimações para o Município de Goiânia: 

 

Os processos que tiveram intimações mais recentes e que devem ser primeiramente 
distribuídos, estarão na aba “Apenas pendentes de ciência”. Ao clicar nela, você terá acesso à 
“Caixa de Entrada” com todos os processos que precisam ser distribuídos.  
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Observe que a data da expedição da intimação fica entre parênteses no trecho “Expedição 
eletrônica” e a data da leitura da intimação é chamada de “Data limite prevista para ciência”. 
Portanto, quando for distribuir, é importante observar esta última, que servirá de base para 
trocas de Procuradores em períodos de substituição de férias por exemplo. 

IMPORTANTE: em nenhuma hipótese clique na “lupa” vermelha. Apenas o Procurador 
responsável pelo processo pode clicar e, assim, tomar ciência do ato. 

 

Abra o processo clicando no número em azul e procure identificar a área correspondente. 
Inicialmente, ao abrir o pop-up com a cópia do processo, clique no canto superior esquerdo 
sobre o número dos autos. Em seguida, uma aba se abrirá com as informações gerais e no 
campo “Assunto” já será possível ter uma ideia da área a que ele será distribuído. Para se 
certificar, abra a petição inicial: 



Procuradoria Geral do Município                                                                                               
                                                                                   Gabinete do Procurador-Geral 

Núcleo de Distribuição de Processos  
 
 

Página | 15 

 

 

Para acessar a Inicial, você deve rolar para baixo a barra à esquerda e clicar no evento em que 
a Inicial estiver inserida. Para confirmar se não há processo originário/principal que vincule a 
distribuição, abra o evento “Informação de Prevenção”. 
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Identificada a área, feche o pop-up e selecione o processo na página da “Caixa de Entrada”. Ao 
selecionar, aparecerá uma caixa azul escrita “Expedientes”. Abra esta caixa e selecione a área 
para a qual o processo será movido: 
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No exemplo acima, ao “Mover Expediente”, você encaminhará o processo para a caixa “Saúde 
– 2,3,4,5e 6”. Assim, o Procurador responsável por aquela área terá acesso ao processo 
diretamente na sua caixa. 

Caso não seja possível distribuir a tempo as intimações que estejam na aba “Apenas pendentes 
de ciência”, certifique-se dos processos que tiveram intimação e estão com os prazos em 
aberto na aba “Pendentes de ciência ou de resposta”. 

 

No símbolo acima destacado, semelhante a um calendário, é possível verificar o “Histórico de 
movimentação entre caixas”. Verifique se o processo foi distribuído ao Procurador e, caso não 
tenha sido, faça a distribuição movendo para a caixa dele. É importante observar se a data 
para ciência/leitura da intimação já passou e, se isto ocorrer, enviar um e-mail 
(ndp.procuradoria@goiania.go.gov.br) para o Procurador informando a distribuição. 

 

Na aba “Acervo”, identificamos a quantidade de processos que tramitam no TRF 1ª Região 
contendo o Município de Goiânia como parte. Para determinar quantos processos cada 
Procurador e cada área possui, você deve distribuir os processos que estejam na “Caixa de 
Entrada” para as devidas caixas dos Procuradores. 

OBSERVAÇÃO: Os Procuradores costumam “devolver” o processo para a “Caixa de Entrada” 
para ter um controle maior de suas atividades (separar aqueles em que já foi dada a 
ciência/leitura da intimação). Se observarmos que o processo já foi distribuído para o 
Procurador responsável, mas foi feita uma devolução para a nossa “Caixa de entrada”, 
devemos então colocar esses processos na “Caixa LIDAS”, por exemplo: Saúde LIDAS – 0,1,7,8 
e 9. Isso evita com que a “Caixa de Entrada” fique cheia novamente. 

ndp.procuradoria@goiania.go.gov.br
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Verifique todas as Seções e Subseções disponíveis e faça a distribuição dos processos que 
aparecerem na “Caixa de Entrada” de cada uma delas. 

Após finalizar a distribuição no PJE do TRF 1ª Região 1º grau, faça a distribuição no 2º grau 
daquele Tribunal (será necessário acessar o site do PJE e selecionar o 2º grau para abrir uma 
nova página). 

 

4. DISTRIBUIÇÃO NO SISTEMA PJE – TRT 18ª REGIÃO 
Para distribuir no sistema PJE, é necessário estar cadastrado como Procurador/Gestor no Perfil 
da PGM de Goiânia. O responsável pela distribuição deve solicitar seu cadastro à Coordenação 
do NDP ou ao atual Procurador Gestor. 

Ao entrar na página inicial, primeiramente, é necessário alterar o perfil para “Procuradoria – 
Procuradoria Geral do Município de Goiânia/Procurador/Gestor”. Clique no seu nome que 
aparece no canto superior direito da tela e faça a troca. Somente assim será possível acessar o 
Painel de Representante Processual da Procuradoria: 



Procuradoria Geral do Município                                                                                               
                                                                                   Gabinete do Procurador-Geral 

Núcleo de Distribuição de Processos  
 
 

Página | 19 

 

 

Para acessar os processos clique em “Acervo Geral”. Ali você encontrará todos os processos 
que tenham o Município (ou suas autarquias) como polo da ação.  

Selecione a aba “Pendentes de manifestação” para localizar os processos que possuem prazo 
em aberto e que precisam ser migrados para as caixas dos Procuradores da área trabalhista. 

 

Para verificar o processo, clique no símbolo em que aparece os óculos para abrir os autos. A 
seguir, confirme se não existe processo originário e se alguma autarquia municipal também 
figura na ação (AMMA). Caso o processo tenha outro como originário, será necessário seguir a 
numeração daquele. Caso a AMMA seja parte no processo, o mesmo deve ser migrado para a 
respectiva caixa da autarquia. Clique no símbolo amarelo com o clipe e arraste para a 
respectiva caixa à esquerda. 



Procuradoria Geral do Município                                                                                               
                                                                                   Gabinete do Procurador-Geral 

Núcleo de Distribuição de Processos  
 
 

Página | 20 

 

Após finalizar esse envio para as caixas, acesse a aba “Agrupadores”- “Pendentes de ciência ou 
de seu registro”. Nela constam as intimações mais recentes. Na coluna “data do ato de 
comunicação” conseguimos verificar o dia em que a intimação foi expedida. Na coluna “data 
final para ciência” observamos o dia da leitura/ciência da intimação (a partir daí inicia o 
decurso de prazo para o Procurador). 

 

IMPORTANTE: em nenhuma hipótese clique na “lupa” vermelha. Apenas o Procurador 
responsável pelo processo pode clicar e, assim, tomar ciência do ato. 

Nesta tela será preciso selecionar os processos e colar num documento de Word ou Excel, 
separando para cada Procurador, os processos que serão de sua atribuição. Em seguida, 
encaminhe por e-mail (ndp.procuradoria@goiania.go.gov.br) a relação de processos para o 
Procurador. 

Repita o procedimento no sistema de 2º grau do TRT 18ª Região. 

5. DISTRIBUIÇÃO DAS PUBLICAÇÕES NO AVISO URGENTE 
A empresa Aviso Urgente, reúne as intimações publicadas em nome do Município de Goiânia e 
seus órgãos e entidades nos Diários de Justiça de todo o país. 

É responsabilidade do NDP fazer a triagem de todas estas publicações e separar as que se 
refiram a: 

ndp.procuradoria@goiania.go.gov.br
https://portal.avisourgente.com.br/login.html#/
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a) Processos administrativos de PRECATÓRIOS; 
b) Intimações no STF; 
c) Intimações no STJ; 
d) Intimações no TST; 
e) Intimações no TRF; 
f) Intimações no TRT; 
g) Intimações no TRE; 
h) Intimações para a GUARDA; 
i) Intimações para a AMMA; 
j) Intimações para GOIANIAPREV/IPSM. 

Acesse o site: www.avisourgente.com.br e faça o login no sistema: 

 

Solicite à Coordenação o “usuário” e a “senha” de acesso ao Portal. 

Ao abrir a página acesse a aba “Publicações”. Nela aparecerão todas as intimações publicadas 
com as seguintes classificações: “não lidas”; “lidas”; “todas”. As intimações “não lidas” devem 
ser triadas pela pessoa responsável por esta verificação. 

http://www.avisourgente.com.br/
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Para facilitar e tornar o trabalho de triagem mais organizado, é aconselhável o uso dos filtros 
disponibilizados no portal do Aviso Urgente. Estes filtros ficam no lado esquerdo da página das 
publicações: 

 

Primeiramente, utilize o campo “pesquisar por termo” para identificar os processos 
administrativos de Precatórios consultando os termos: PROAD e PRECATÓRIO. Utilize um por 
vez e verifique as publicações que aparecerão. Caso se depare com uma publicação 
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semelhante à figura abaixo, você deve fazer o download do documento e enviar por e-mail à 
Subprocuradoria Especial Judicial (responsável pelo processamento dos pagamentos de RPV’s 
e Precatórios). 

Observe que o documento indica que a publicação tem por origem o Gabinete da Presidência - 
Departamento de Precatórios do TJGO e é apresentado um número de Processo 
Administrativo (PROAD). 

Tais publicações são de EXTREMA IMPORTÂNCIA, pois o único meio utilizado pelo Tribunal 
para intimar os devedores/credores de Precatórios, é o Diário de Justiça Eletrônico. As 
intimações abrem prazos para manifestação em dias corridos, o que aumenta a importância 
da atenção na triagem destes documentos. 

 

Após triar as publicações de processos de Precatórios, faça a pesquisa no campo “Tipo de 
Justiça” e também em “Órgão” e selecione – um por vez – os Tribunais Superiores e 
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Especializados que devem ser analisados (STF, STJ, TST, TRT, TRE, TRF). Encontrando 
publicações destes, consulte no site dos respectivos Tribunais o assunto do processo e 
distribua para o Procurador responsável. Para distribuir, faça o download do Aviso Urgente e 
encaminhe por e-mail ao Procurador. 

Ao final, verifique os termos “AMMA”, “IPSM”, “GOIANIAPREV” e “GUARDA” para selecionar 
as intimações remanescentes para estas entidades. Faça o download das publicações que 
aparecerem e encaminhe para os respectivos Procuradores por e-mail 
(ndp.procuradoria@goiania.go.gov.br). 

Por fim, leia as publicações que restarem e SEMPRE procure identificar as ações que sejam de 
grande impacto econômico ou na mídia para alertar à Coordenação do NDP. As publicações 
reunidas no site do Aviso Urgente, são anteriores às intimações que serão distribuídas pelos 
servidores nos sistemas dos Tribunais (Projudi/PJD/PJE). Assim, o trabalho de triagem se 
mostra muito útil para antecipar ao Gabinete do PGM uma intimação de grande relevância e 
preparar o Procurador responsável para a sua manifestação no processo. 

6. DISTRIBUIÇÃO DAS PUBLICAÇÕES NO STF/STJ 
6.1 Distribuição de processos que tramitam no STF: 

A triagem das publicações entregues pela empresa Aviso Urgente identifica os processos 
que tramitam nos Tribunais Superiores, no entanto, é importante conferir se foram 
corretamente recebidas e distribuídas. 

Acesse o site do Tribunal: www.stf.jus.br e vá em “Peticionamento Eletrônico”. 

 

 

Será necessário ter login e senha no sistema daquele Tribunal. Para isso, faça o cadastro 
clicando em “Quero me cadastrar” e posteriormente solicite por e-mail ao endereço 
atendimento@stf.jus.br a inclusão como Gestor no perfil da Procuradoria Geral do 
Município de Goiânia. 

ndp.procuradoria@goiania.go.gov.br
http://www.stf.jus.br/
mailto:atendimento@stf.jus.br


Procuradoria Geral do Município                                                                                               
                                                                                   Gabinete do Procurador-Geral 

Núcleo de Distribuição de Processos  
 
 

Página | 25 

 

Após fazer o login, acesse no painel à esquerda as “Comunicações”. Ali aparecerão as 
intimações “não lidas”, “lidas” e com “decurso de prazo”. 

Clique na palavra “Excel” para fazer o download da lista de processos com intimações “não 
lidas”. Faça isso semanalmente e vá observando nas planilhas que baixar, quais intimações 
já foram distribuídas, consultando nos e-mails enviados aos Procuradores (muitos já 
podem ter sido encaminhados com os respectivos “Avisos Urgentes”). Caso alguma não 
tenha sido enviada, comunique ao Procurador por e-mail 
(ndp.procuradoria@goiania.go.gov.br) que foi publicada intimação no processo que 
tramita perante o STF. 

 

6.2  Distribuição de processos que tramitam no STJ: Primeiramente, você 

deve solicitar seu credenciamento junto ao Tribunal pelo endereço de e-mail  
stj.soj@stj.jus.br ou solicite à Coordenação do NDP a sua inclusão. 

Acesse o site do Tribunal: www.stj.jus.br e vá em “Intimação Eletrônica” no painel à 
esquerda. 

ndp.procuradoria@goiania.go.gov.br
mailto:stj.soj@stj.jus.br
http://www.stj.jus.br/
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Preencha com seu CPF e senha os campos indicados pelo sistema. 

 

A página abrirá com todas as intimações que estão “Pendentes de Ciência” (estas são as 
intimações recentes e devem ser distribuídas antes da ciência). Clique em “Exportar XLS” e 
faça o download do documento. 

Abra a planilha e observe novamente se as publicações já foram enviadas aos Procuradores 
por e-mail, através do serviço de triagem dos Avisos Urgentes. Caso não tenham sido 
enviados, encaminhe os comunicados por e-mail (ndp.procuradoria@goiania.go.gov.br) ao 
Procurador, informando da intimação. 

Fique atento para o prazo para ciência, pois esta é a data limite para a leitura/ciência da 
intimação. Tais intimações devem ser informadas aos Procuradores antes desta data 
indicada. 

 

ndp.procuradoria@goiania.go.gov.br
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7. DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS, CARTAS, OFÍCIOS E OUTROS 

DOCUMENTOS FÍSICOS 
Muitos documentos são enviados ao Gabinete do PGM e devem ser distribuídos pelo NDP. 
Diariamente, estes documentos devem ser colhidos no Gabinete, analisados, distribuídos e 
entregues no Apoio da PEJ ou da PFPM. 

Observe no documento qual o processo judicial de referência e identifique para qual 
Procurador ele deve ser distribuído. Acesse o processo no site do respectivo Tribunal para 
ver o conteúdo da petição inicial e observe se o Procurador responsável está com prazos 
suspensos. 

Em se tratando de Mandados, Cartas ou Ofícios que encaminham Mandados, é possível 
fazer a troca de responsável no sistema do Tribunal, pois houve intimação que justifica a 
distribuição. Já nos Ofícios recebidos de outras Secretarias encaminhando subsídios ou 
outros documentos, não deve ser feita a troca de Procurador no sistema. 

Em todos os casos deve ser anotado no documento o nome do Procurador responsável. Se 
for substituto, indicar que o Procurador originário está de licença/férias e anotar a data 
da distribuição do documento abaixo do nome. 

A seguir, anote todos os documentos no controle de mandados disponível na pasta 
compartilhada do NDP e colha a assinatura de recebimento dos documentos pelo servidor 
do Apoio da PEJ ou da PFPM. Arquive o recebido na sala do NDP. 

8. ORIENTAÇÕES NO ENVIO DE E-MAILS 
O NDP possui o seguinte e-mail funcional: ndp.procuradoria@goiania.go.gov.br que deve 
ser utilizado pelos servidores para fins de comunicação com os Procuradores e órgãos dos 
Tribunais. 

O e-mail indicado é o endereço que deve ser repassado às Varas para recebimento de 
Mandados, Liminares e Ofícios. Ao receber qualquer comunicado proveniente dos 
Tribunais, é necessário responder e “acusar o recebimento” e, em seguida, encaminhar o 
documento para o e-mail funcional do Procurador responsável. Antes do envio, verifique 
qual das assinaturas devem ser anexadas ao final do texto: 

mailto:ndp.procuradoria@goiania.go.gov.br
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A “Assinatura NDP – com prazo” deve ser utilizada caso seja identificada a data de início do 
decurso de prazo da intimação (é a data da leitura/ciência da intimação ou data do 
recebimento do mandado). No campo “Intimação com prazo iniciado em xx/xx/xxxx”, 
anote a data que servirá de base para o início da contagem do prazo da intimação.  

 

A “Assinatura NDP – sem prazo” será utilizada quando não se identifica a data de início do 
prazo, mas deve ser enviado ao Procurador o alerta do art. 17 da Portaria n. 036/2020-
PGM: 

 

Por fim, a “Assinatura – Varas e Oficiais” será utilizada para o recebimento de documentos 
enviados pelos Tribunais, envio de Ofícios de RPV’s para a Subprocuradoria Especial 
Judicial e para simples comunicados aos Procuradores que não se referirem a alguma 
intimação em aberto. 
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As publicações triadas no portal do Aviso Urgente, também devem ser encaminhadas aos 
Procuradores pelo e-mail, informando-os das intimações. Caso seja identificada alguma 
intimação de ação de grande impacto (econômico ou na mídia), deve ser enviado e-mail à 
Coordenação para que seja analisada e, consequentemente, encaminhada ao Gabinete do 
PGM. 

Os pedidos de redistribuições e avisos de férias de Procuradores devem ser recebidos, 
analisados e respondidos na parte de “Atendimento” da Intranet: 
https://www10.goiania.go.gov.br/Intranet/ 

Para estas finalidades: REDISTRIBUIÇÕES DE PROCESSOS e RECEBIMENTO DE AVISOS DE 
FÉRIAS, o sistema adotado é o de Ordem de Serviço. 

Em todos os meios de comunicação utilizados fique atento para redigir o texto com 
objetividade e máxima clareza. É imperativa, ainda, certa formalidade de tratamento. A 
formalidade de tratamento vincula-se à necessária uniformidade das comunicações, para 
que sigam o mesmo padrão. 

9. VERIFICAÇÃO DAS NOVAS AÇÕES CONTRA O MUNICÍPIO DE 

GOIÂNIA 
Todos os dias devem ser verificadas as ações novas ajuizadas em desfavor do Município de 
Goiânia, para a identificação dos processos de grande impacto econômico ou na mídia. 
Estes processos devem ser observados nos sistemas: PROJUDI e PJE do TRF 1ª Região. 

Para verificar no PROJUDI, acesse a página https://projudi.tjgo.jus.br/ e clique no ícone da 
lupa. Selecione a opção “pública processual” para abrir a página de consulta. 

https://www10.goiania.go.gov.br/Intranet/
https://projudi.tjgo.jus.br/
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No campo “nome da parte” faça as buscas pelos seguintes termos: 

- Município de Goiânia; 

- Prefeito Municipal de Goiânia; 

- Prefeito de Goiânia; 

- Prefeito do Município de Goiânia; 

- Prefeitura de Goiânia. 
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Observe que, primeiramente, aparecerão os processos que possuem pedido de Liminar a 
ser apreciado. Por isso, a consulta deve ser feita tanto nas primeiras 155 páginas 
(conforme figura abaixo. Esta numeração de páginas vai diminuindo com o passar do 
tempo) como nas últimas páginas. Nas últimas páginas estão os processos que não 
possuem pedido de Liminar ou que já foram apreciados. 

 

Caso você acesse a consulta pelo seu Perfil de Advogado, você verá que a numeração das 
páginas altera e aparecem símbolos que identificam os processos com pedidos de liminar 
(exclamação vermelha). Ao final da lista, a cor da exclamação é verde, que indica que o 
processo está classificado como “normal”. Você deve consultar tanto os processos mais 
recentes com pedidos de liminar (em vermelho) quanto os processos mais recentes ao final 
da lista (em verde). 
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Para verificar no TRF 1ª Região, acesse o PJE daquele Tribunal com seu certificado digital. 
Vá em “Processo” – “Pesquisar” – “Processo”. Em “nome da parte”, coloque o termo 
“Município de Goiânia” e clique em “Pesquisar”. 

 

A listagem no sistema do TRF já aparece do processo mais novo para o mais antigo. Faça a 
verificação dos que foram autuados mais recentemente. 

 

 

Caso se depare com alguma ação importante, encaminhe por e-mail à Coordenação para 
que seja analisado o processo e enviada a comunicação ao Gabinete do PGM. 

10. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A PORTARIA N. 

036/2020 
10.1 – Regras novas de numerações de Procuradores: Sobrevindo nova regra de 

numeração, as distribuições se darão conforme a data de sua comunicação, 
independentemente da alteração da distribuição do processo originário. 

Caso prático de exemplo:  
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No dia 01/04 foi distribuído processo de 1º grau (Projudi/ Justiça Federal), com base na regra 
anterior, ao Procurador X. 
No dia 02/04 houve alteração da numeração de Procuradores. 
No dia 03/04 foi disponibilizada intimação em recurso que tramita em Tribunal Superior 
(STF/STJ). 
 
Em todos os casos de alteração de numeração de Procuradores, deve ser priorizada a DATA DA 
INTIMAÇÃO, ou seja, sobrevindo nova intimação em processo que tramita em Tribunal 
Superior, ele deve ser distribuído conforme a NOVA regra de numeração. 
Assim, podemos ter a seguinte situação: processo de 1º grau (Projudi/Justiça Federal) ainda 
com Procurador na regra antiga + processo de Tribunal Superior com Procurador na nova 
regra. 
 

10.2 – Data das regras de redistribuição na Portaria: data da intimação lida. 

Trabalhando com distribuição é comum nos depararmos com três datas: 

1. Data da expedição da intimação; 
2. Data da leitura da intimação; 
3. Data do calendário. 

 O trabalho no NDP SEMPRE leva em consideração a data da intimação lida, pois é o que 
consta na Portaria. Desta forma, temos um prazo de 10 dias (entre a expedição e a intimação) 
para concluir a distribuição. No entanto, caso haja um pedido específico (geralmente em casos 
de EXONERAÇÃO de Procurador) observar a data da intimação expedida pode nos ajudar a 
evitar redistribuições. 

1. Férias e licenças: seguindo a Portaria, observando a intimação lida; 
2. Exonerações: observar a data da intimação EXPEDIDA caso autorizado pela Chefia. 

10.3 – Ações de Indenização por danos morais e materiais: Estas ações geralmente 

vão para a área de Diversos, pois envolvem Responsabilidade Civil. Mas existem alguns casos 
em que elas não ficarão nesta área temática. Seguem alguns exemplos: 

1. Indenização por Protesto (não pagamento de Impostos): vai para a Fazenda 
(Contencioso Tributário); 

2. Indenização por Acidente de Trabalho: vai para Diversos; 
3. Indenização para pagamento de verbas salariais: vai para Servidor; 
4. Indenização por erro médico/ não fornecimento de medicamento: vai para Diversos; 

10.4 – Dívida Ativa e a Fazenda: Nem todo processo que trata de uma dívida inscrita (já 

com CDA) irá para a Fazenda. Os casos abaixo vão para outras áreas: 

1. CDA que tem por origem multa ambiental (AMMA), ou multa do Código de Posturas: 
vai para Patrimônio Imobiliário; 
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2. CDA tem por origem multa da SMT ou do PROCON: vai para Diversos; 
3. CDA tem por origem inadimplência de tributos (imposto, contribuição, taxas e multas 

da Vigilância Sanitária): vai para Fazenda. 

10.5 – Mandados eletrônicos: Quando recebemos Mandados por e-mail dos Oficiais de 

Justiça ou Servidores dos Tribunais, devemos acusar recebimento. MAS quando recebermos 
de Advogados, NÃO devemos dar este recebido! Fiquem atentos! As intimações dos 
advogados devem ser feitas presencialmente no Gabinete. 

11. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

11.1 – Lei 13.105/2015 Código de Processo Civil:  

Art. 246. A citação será feita: 

I - pelo correio; 

II - por oficial de justiça; 

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; 

IV - por edital; 

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei. 

§ 1° Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 
e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, 
para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 
preferencialmente por esse meio. 

§ 2° O disposto no § 1° aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às 
entidades da administração indireta. 

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o 
disposto no § 1° do art. 246 . 

 Art. 1.050. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas entidades 
da administração indireta, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada em vigor deste Código , deverão se 
cadastrar perante a administração do tribunal no qual atuem para cumprimento do disposto 
nos arts. 246, § 2º , e 270, parágrafo único . 

11.2 – Lei 11.419/2006 Lei do Processo Eletrônico:  

javascript:void(0)
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http://corpus927.enfam.jus.br/legislacao/cpc-15#art246%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art1045
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art246%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art270p
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Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se 
cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, 
inclusive eletrônico. 

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta 
eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a 
intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. 

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias 
corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação 
automaticamente realizada na data do término desse prazo. 

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, 
comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos 
do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. 

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar 
prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de 
burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua 
finalidade, conforme determinado pelo juiz. 

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão 
consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 

Art. 6º Observadas as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, as citações, inclusive da 
Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser 
feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. 

Art. 7º As cartas precatórias, rogatórias, de ordem e, de um modo geral, todas as 
comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os 
deste e os dos demais Poderes, serão feitas preferentemente por meio eletrônico. 

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da 
Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. 

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do 
processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os 
efeitos legais. 

§ 2º Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização 
de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as 
regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico, que deverá ser posteriormente 
destruído. 


