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1. OBJETIVO 

Definir sistemática de recebimento e distribuição dos processos digitais, competência orginária e 

recursal, incluindo conferência do cadastramento, análise de prevenção, distribuição e remessa ao  

Gabinete do Relator. 
 

2. AUTORIDADE 

DOCUMENTO / ATIVIDADE 
APROVAÇÃO 
(Nível mínimo) 

Firmar Ofícios, termo de informações e certidões diversas da 

prevenção.  

Diretor(a)/Supervisor Geral 

 
3. DEFINIÇÕES 

TERMO DEFINIÇÃO 

Sistema de Publicação 

 

Sistema destinado ao encaminhamento de documentos para 
publicação no Diário da Justiça eletrônico do Poder Judiciário do 
Estado da Bahia. 

Sistema de Impedimentos 
(SIMPED-PREV) 

Sistema destinado a consulta de prevenção  de forma eletrônica e 
com base de pesquisa em todos os sistemas judiciais. 

Comprovante de remessa Documento de controle confeccionado pela Unidade remetente 
para encaminhamento de documentos físicos. 

DD2G Diretoria de Distribuição do Segundo Grau. 
Numeração Ato de proceder à ordenação numérica das folhas do processo  

de forma crescente. 
Pauta  Lista de processos agrupados pela data de tombamento e 

programados para distribuição em data previamente publicada no 
DJe para ciência e acompanhamento das partes interessadas. 

Competência originária do 
Tribunal  de Justiça 

Competência para examinar, conhecer e julgar a causa pela 
primeira vez diretamente pelo Tribunal de Justiça 

Competência recursal Competência para reanalisar  o processo que se  originou em 
instância inferior, ou seja, em outro órgão, encaminhado a 
Tribunal por meio de recurso ou reexame necessário.  

SAIPRO Sistema informatizado utilizado para consulta dos feitos que 
tramitaram antes da instalação do SAJ-SG no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia. 

Sistema de Automação da 
Justiça -Segundo Grau (SAJ-
SG). 

Sistema informatizado utilizado para cadastramento, distribuição 
e processamento dos feitos na segunda instância do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia. 

Sistema de Automação da 
Justiça -Primeiro Grau (SAJ-

Sistema informatizado utilizado para cadastramento, distribuição 
e processamento dos feitos na primeira instância do Poder 
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TERMO DEFINIÇÃO 

PG). Judiciário do Estado da Bahia. 
Sistema de Automação da 
Justiça -Protocolo (SAJ-
PRO). 

Sistema informatizado utilizado para protocolo dos feitos na 
segunda instância do Poder Judiciário do Estado da Bahia.  

Sistema de Processo Judicial 
Eletrônico de Segundo Grau 
(PJe 2º Grau). 

Sistema informatizado utilizado para cadastramento, distribuição 
e processamento dos feitos digitais na segunda instância do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia. 

 
4. DIRETRIZES E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

4.1 Diretrizes 

4.1.1. Nos feitos que tramitam em meio digital na segunda instância, os processos são 

cadastrados pelos usuários externos (advogados, Defensoria Pública) ou remetidos pela unidade 

judiciária de Primeiro Grau, e distribuídos automaticamente pelo sistema, de forma livre e 

aleatória, para o órgão julgador indicado no ato do cadastramento.  

4.1.2 A atribuição da Diretoria de Distribuição do 2º Grau consiste na conferência e eventual 

retificação do cadastramento e análise da prevenção, estando autorizada a redistribuição de ofício 

neste particular. 

4.1.3 A  equipe que atua neste processo zela pelo cumprimento dos prazos e pela execução das 

tarefas de forma seqüenciada, preservando a ordem cronológica desde o protocolo até a efetiva 

disponibilização dos processos distribuídos no fluxo dos Gabinetes. 

  

4.2 Descrição das atividades 

4.2.1 Triagem Inicial  

4.2.1.1 A Equipe de Triagem Inicial atua nos feitos digitais e confere a classe processual, partes, 

advogados, assuntos e processo de referência, procedendo-se logo a  eventual retificação quando 

necessária. 

4.2.1.2 A tarefa é desenvolvida de acordo com o Procedimento Operacional PO-DD2G-02, sendo 
concluída com assinatura digital da certidão emitida, que desloca o feito para o fluxo na análise da 

prevenção.  

4.2.1.3 O colaborador preenche a Ficha de controle de Produtividade  e disponibiliza ao 

Supervisor da equipe em meio físico ou digital (pasta identificada no psyche). 
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4.2.1.4 Eventual dúvida deve ser dirimida com o Supervisor da equipe e, caso necessário, 

comunicada ao Diretor(a)/Supervisor Geral, mediante aposição de etiqueta, inclusive. 

4.2.1.5 O Supervisor consolida a Produtividade da equipe, mensalmente, em planilhas 

disponibilizadas e meio digital (pasta identificada no Psyche). 

 

4.2.2 Análise da Prevenção 

4.2.2.1 A Equipe de Análise da Prevenção atua nos feitos digitais já triados, os quais  são 

direcionados ao fluxo de análise de prevenção automaticamente pelo sistema. O Colaborador 

consulta o sistema de análise da prevenção (SIMPED-PREV), analisa os dados informados e 

confirma a distribuição livre ou realiza a  indicação de  prevenção e eventuais impedimentos com 

lastro nas ordens de serviço, portarias da 1VP, normas regimentais e processuais em vigor.  

4.2.2.2 A prevenção é verificada através do exame dos autos e consulta ao sistema da linha 

sucessória dos órgãos julgadores para confirmar ou excluir indicação de prevenção no SIMPED-

PREV. 

4.2.2.3 Ratificada a livre distribuição mediante certidão, acompanhado do extrato fornecido pelo 

sistema SIMPED-PREV, os autos digitais são encaminhados ao Gabinete do Relator.  

4.2.2.4 Identificada e certificada a prevenção/impedimento, acompanhado do extrato fornecido 

pelo sistema SIMPED-PREV, os autos digitais são direcionados para o fluxo de redistribuição de 

processos. 

 

4.2.3 Distribuição 

4.2.3.1 A Equipe de Distribuição realiza as redistribuições dos processos de competência 

originária no prazo máximo de 24h, e os processos de competência recursal, no prazo máximo de 

03(três) dias.  

4.2.3.2 Confere se os autos digitais estão instruídos com a certidão de "triagem inicial" bem como 

"certidão de análise da prevenção" e respectivo  extrato fornecido pelo sistema de análise de 

prevenção (SIMPED-PREV).  

4.2.3.3 A tarefa “redistribuir Processo”, permite que o usuário escolha o tipo de distribuição,  

preenchendo os itens solicitados pelo sistema, à exemplo do órgão julgador e, nas hipóteses de 

prevenção, o número do processo prevento e o respectivo Relator.  
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4.2.3.4 Após a efetiva redistribuição, os autos são automaticamente encaminhados à fila 

“Processo redistribuído – CONFIRMAR”, a partir da qual o servidor encaminha os autos ao 

Gabinete do Relator nas hipóteses de confirmação da regularidade da redistribuição ou 

encaminha para nova redistribuição, nas hipóteses de eventual irregularidade no sistema. 

 
4.2.4 Diretor(a)/Supervisão Geral 

4.2.4.1 Recepcionados os autos com irregularidade em qualquer das etapas do serviço, compete 

ao Diretor(a)/Supervisor Geral adotar as providências necessárias para regularização do feito, em 

especial mediante expedição de Ofício, Certidão ou Termo de Informação. 

4.2.4.2 São atribuições exclusivas da Chefia do setor: 

a) realizar o cancelamento das distribuições mediante determinação do Relator; 

b) firmar certidões nos autos por determinação dos Relatores e Ofícios,à exceção das certidões 

de prevenção emitidas pela equipe correlata;  

c) enviar à 1ª Vice-Presidência, até o quinto dia do mês subseqüente, via e-mail institucional, a 

relação dos usuários cadastrados no sistema SAJ 2º Grau e PJe, com os respectivos perfis de 

acesso; 

d) enviar à 1ª Vice-Presidência, semanalmente, via e-mail institucional, relatório contendo as 

pendências diversas, retenções e eventuais atrasos no cumprimento dos prazos em relação a 

todos os sistemas (SAJSG, PJe 2º Grau, Malote Digital, SIGA) bem como informando o 

cumprimento dos prazos de distribuição dos processos recursais físicos pautados para 

distribuição; 

 

4.2.4.3 São atribuições da Chefia do setor, que também podem ser exercidas pelo Supervisor 

Geral: 

a) realizar o cancelamento de processo ou baixa, lançando a justificativa no sistema processual; 

b) conferir e assinar os termos de transcurso de prazo, realizando a respectiva baixa dos autos no 

sistema SAJ 2º GRAU, em obediência a ordem judicial dirigida à Diretoria de Distribuição do 

Segundo Grau; 

c) supervisionar o atendimento das partes interessadas; 

d) acessar o e-mail institucional para atendimento das solicitações ou adequado encaminhamento; 

e) firmar Termos de Informação; e  
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f) atuar nos feitos em que tiver sido decretado o sigilo absoluto, bem como naqueles que tramitem 

na forma da Resolução nº 59/2008, alterada pela Resolução nº 217/2016, ambas do CNJ. 

 

 

5. ANEXOS E FORMULÁRIOS 

 Anexo 1 – Mapeamento do Processo - Do recebimento e distribuição de  processos 
judiciais digitais à remessa ao  Gabinete do Relator 

 Anexo 2 – Referência Normativa; 

 Anexo 3 – Ficha de controle de Produtividade. 

 Termos e Certidões – conforme modelo do sistema PJe  

 

6. HISTÓRICO DE REVISÕES 

 

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO RESUMIDA 

00 29/10/2019 Versão inicial 

 

 

 

ELABORADO POR APROVADO POR 

 

_________________________ 

Mariana Guimarães Nunes 

Diretora 

 

__________________________ 

Des. Augusto de Lima Bipo 

Presidente do NUGEQ1 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 

Uma impressão original do procedimento com todos os seus anexos e formulários deve ser impressa e assinada pelo cargo 
com autoridade para aprovar o referido procedimento 
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Anexo 1 – Mapeamento do Processo - Do recebimento e distribuição de  processos judiciais 

digitais à remessa ao  Gabinete do Relator 
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Anexo 2 – Referência Normativa  

DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

ABNT NBR ISO 9001:2015 Norma que regulamenta o Sistema de Gestão da Qualidade 

enquanto decisão estratégica da organização para melhorar o 

desempenho global e prover base sólida para iniciativas de 

desenvolvimento sustentável 

Decreto Judiciário nº 131, 

publicado no DJe em 

25/03/2019 

Dispõe sobre o regulamento do Núcleo de Gestão da Qualidade 

instituído pelo Decreto Judiciário nº 27, de 21 de janeiro de 2019, 

da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.  

Lei nº 13.105, publicada no  

Diário Oficial da União em 

17/03/2015 – Código de 

Processo Civil. 

Lei de ritos que estabelece o regime normativo aplicável aos 

processos judiciais. 

Lei nº 8.666 

Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de 

publicidade publicas, compras, alienações e locações do Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça. 

 

Dispõe sobre o funcionamento do Tribunal de Justiça, estabelece 

a competência dos seus Órgãos, regula a instrução e julgamento 

dos processos originários e dos recursos que lhes são atribuídos 

e institui a disciplina de seus serviços.  

Resolução nº 65 do 

Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ)  publicada no  Diário 

Oficial da União em 

09/01/2009. 

Dispõe sobre a uniformização do número dos processos nos 

órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências. 

Resolução nº 59/2008, 

alterada pela Resolução nº 

217/2016, ambas do CNJ. 

Disciplina e uniformiza as rotinas visando ao aperfeiçoamento do 

procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e de 

sistemas de informática e telemática nos órgãos jurisdicionais do 

Poder Judiciário, a que se refere a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 

1996.  
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DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

Resolução nº 04, publicada 

no DJe em 26/03/2015. 

Institui o Manual de Procedimentos da 2ª Instância do Poder 

Judiciário do Estado da Bahia como estratégia do Projeto 

CONJUGAR e dá outras providências. 

Resolução nº 04/2017 do 

Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia,  publicada no DJe 
em 19/06/2017. 

Dispõe sobre a implantação do Processo Judicial eletrônico- PJe, 

no âmbito do 2º Grau de Jurisdição do Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia 

Resolução nº 20/2013 do 

Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia, publicada em 

22/03/2017. 

Regulamenta o trâmite processual em face da concomitância de 

procedimentos distintos aplicáveis ao processo físico e ao 

processo eletrônico. 

Resolução nº 17/2017 do 

Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia, publicada em 

19/06/2017. 

Versa sobre a implantação do Sistema da Linha Sucessória – 

SLS, para orientar a atividade de distribuição no 2º Grau de 

jurisdição e controle histórico da ocupação de vaga de 

Desembargador, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia, e dá outras providências. 

Resolução nº 03/2018 do 

Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia, publicada em 

31/01/2018. 

Dispõe sobre acréscimo de artigo à Resolução nº 17 de 

18/10/2017, com renumeração dos demais e acresce anexos ao 

texto. 

Resolução nº 14/2018 do 

Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia, publicada em 

23/08/2018. 

Dispõe sobre a implantação do Sistema de Impedimentos– 

SIMPED no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e 

dá outras providências. 

Ato Conjunto nº 03, de 25 de Regulamenta o Sistema Eletrônico de Execução Unificada - 

SEEU, criado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no âmbito 
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DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

fevereiro de 2019 da Justiça Comum de Primeiro Grau do Estado da Bahia e dá 

outras providências 

Ato Conjunto nº 

06/17publicado no DJe em 

22/02/2017. 
 
 

Traz normas complementares à recepção de precatórios pelo 

Serviço de Comunicações Gerais – SECOMGE para protocolo, 

cadastramento e distribuição e dá outras providências.  

 

Ato Conjunto nº 

07/18publicado no DJe em 

04/05/2018. 

Institui e disciplina a emissão de certidão de distribuição cível, 

criminal e para fins eleitorais no âmbito do 2º grau do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia.  

Ato Conjunto nº 14/2017, 

publicado no DJe em 

18/07/2017. 

Dispõe sobre o cadastramento, qualificação de partes e de 

terceiros e movimentação processual no âmbito do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia e dá outras providências.  

Ato conjunto nº 30, publicado 

no DJe em 01/11/2017. 

Dispõe sobre o cadastramento e distribuição de ações com 

decisões declinatórias de foro oriundas do 1º Grau de jurisdição 

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ou de outros 

Tribunais, recepcionadas em sistema distinto do PJe.  

Ato Conjunto nº 33/2017, 

publicado  no DJe em 

07/12/2017. 

Traz normas complementares ao registro e manutenção do 

Sistema da Linha Sucessória – SLS e dá outras providências. 

Decreto Judiciário nº 467/12 

publicado no DJe em 
17/04/2012. 
 

Revoga o parágrafo único do art. 1º do Decreto Judiciário nº 

029/2011, referente as petições intermediárias. 

Decreto Judiciário nº 

298/2016 Alterado pelo 

Decreto 577/2017. 

 

Dispõe sobre o Programa de Estágio de estudante de nível médio 

(regular e profissionalizante) e de nível superior, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado da Bahia. 

 

Decreto Judiciário nº 902, Dispõe sobre o cronograma de implantação do Sistema Processo 
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DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

publicado no DJe em 

03/10/2017. 

Judicial Eletrônico- PJe no âmbito do 2º Grau do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia. 

Decreto Judiciário nº 1020, 

publicado no DJe em 

14/11/2017. 

Dispõe sobre o cronograma de implantação do Sistema Processo 

Judicial Eletrônico- PJe no âmbito do 2º Grau do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia. 

Decreto Judiciário nº 1116, 

publicado no DJe em 

05/12/2017. 

Dispõe sobre o cronograma de implantação do Sistema Processo 

Judicial Eletrônico- PJe no âmbito do 2º Grau do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia. 

Decreto Judiciário nº 1155, 

publicado no DJe em 

12/12/2017. 

Dispõe sobre o cronograma de implantação do Sistema Processo 

Judicial Eletrônico- PJe no âmbito do 2º Grau do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia. 

Decreto Judiciário nº 1173, 

publicado no DJe em 

21/12/2017. 

Dispõe sobre o cronograma de implantação do Sistema Processo 

Judicial Eletrônico- PJe no âmbito do 2º Grau do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia. 

Decreto Judiciário nº 

461/2016, publicado no DJe 

em 22/06/2016. 

 

 

 

 

 

Determina que a remessa dos autos de recursos referentes às 

decisões proferidas em processos eletrônicos no primeiro grau de 

jurisdição ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia será suprida 

por ofício expedido por determinação do juiz da causa. 

Decreto Judiciário nº 

467/2012, publicado no DJe 

em 17/04/2012. 

Revoga o parágrafo único do art. 1º do Decreto Judiciário nº 

029/2011, referente as petições intermediárias. 

Decreto Judiciário nº Designa servidor para responder pelo Serviço de Comunicações 
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DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

234/2016, publicado no DJe 

em 29/03/2016. 

Gerais - Secomge.  

Decreto Judiciário nº 204, 

publicado no DJe em 

08/05/2019 

Dispõe sobre a transferência de mídias, em meio físico e digital, 

correspondente a arquivos de áudio e vídeo, relacionados a 

processos judiciais em tramite n Primeiro e Segundo Grau no 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

Decreto Judiciário nº 251, 

publicado no DJe em 

28/05/2019. (SUSPENSO 

NOTICIARIO DO PLENO 

PUBLICAO DJe 30/05/2019) 

Implementa a Política de Segurança da Informação e institui 

Normas para Utilização de Recursos de Tecnologia da 

Informação, para Gestão de Ativos, de Classificação de 

Informações, de Gerenciamento de Acessos, de Gestão de 

Operação de Tecnologia da Informação, de Desenvolvimento 

Seguro, de Gerenciamento de Riscos de Tecnologia da 

Informação, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia.  

Ordem de Serviço VP1 

04/2016-SG, publicada no 

DJe em 28/07/2016. 

(CANCELADA) 

Institui formulários destinados à inclusão e exclusão de usuários 

do Sistema de Automação da Justiça de Segundo Grau- SAJ/SG5 

para atuação no Serviço de Comunicações Gerais (SECOMGE), 

bem assim para a inclusão e exclusão de Magistrados no mesmo 

sistema. 

Ordem de Serviço Conjunta 

da 1ª e 2ª Vice-Presidências 

nº 01/2017, publicada no DJe 

em 31/03/2017. 

(CANCELADA) 

Dispõe sobre a substituição da rotina REGISTRO DE 

ENCAMINHAMENTO no Sistema SAJ/SG pela rotina 

REDISTRIBUIÇÃO SEM COMPENSAÇÃO, na tramitação dos 

processos no âmbito da Secretaria da Seção de Recursos.   

Ordem de Serviço Conjunta 

da 1ª e 2ª Vice-Presidências 

VP1 02/2017, Ordem de 

Serviço, publicada em 

10/10/2017. 

Dispõe sobre a reimplantação da rotina REGISTRO DE 

ENCAMINHAMENTO no Sistema SAJ/SG, na tramitação dos 

processos no âmbito da Secretaria da Seção de Recursos. 

Ordem de Serviço VP1 

02/2017, publicada no DJe 

Refere-se à uniformização da prática de atos nos procedimentos 

relacionados à distribuição de processos no 2º Grau.  
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DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

em 21/08/2017. 

Ordem de Serviço VP1 

03/2017, publicada no DJe 

em 22/08/2017. 

Refere-se à padronização dos critérios e procedimentos utilizados 

para o estudo da prevenção, realizado em caráter administrativo, 

no âmbito do Serviço de Comunicações Gerais.  

Ordem de Serviço VP1 

04/2017 SG, publicada no 

DJe em 29/08/2017. 

(CANCELADA) 

Dispõe sobre a regulamentação dos prazos de distribuição e 

entrega nos gabinetes dos Relatores dos processos de 

competência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no 

âmbito do 2º Grau.  

Ordem de Serviço VP1 

05/2017 SG, publicada no 

DJe em 06/09/2017.  

(CANCELADA) 

Dispõe sobre a padronização da identificação dos atos 

administrativos dos expedidos pelos setores vinculados à 1ª Vice-

Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia.  

Ordem de Serviço VP1 

06/2017 SG, publicada no 

DJe em 11/09/2017. 

(CANCELADA) 

Dispõe sobre a ausência de atribuição do Serviço de 

Comunicações Gerais (SECOMGE), quanto ao dever de prestar 

informações sobre processos já distribuídos e em tramitação nos 

diversos órgãos do Tribunal de Justiça da Bahia.  

Ordem de Serviço VP1 

07/2017 SG, publicada em 

13/11/2017. (CANCELADA) 

Dispõe sobre o processamento de petições com pedido de 

cumprimento de sentença em processos de interesse da Fazenda 

Pública e dá outras providências. 

Ordem de Serviço VP1 

01/2018, publicada no DJe 

em 25/01/2018. 

(CANCELADA) 

Dispõe sobre o processamento dos Conflitos de Competência 

entre Órgãos do Tribunal, Desembargadores e Juízes Substitutos 

de Segundo Grau convocados.  

Ordem de Serviço VP1 

02/2018 SG, publicada em 

05/07/2018. (CANCELADA) 

Dispõe sobre o acompanhamento de não conformidades 

relacionadas a redistribuição de processos no âmbito do 2º Grau, 

em razão da implantação do Sistema de Gestão de Qualidade de 

que trata a Norma NBR 9001 versão 2015 no SECOMGE. 

Ordem de Serviço VP1 

03/2018 SG, publicada em 

06/07/2018. 

Dispõe sobre o ajuizamento das classes habeas corpus, 

mandado de segurança criminal, revisão criminal e pedido de 

relaxamento de prisão no Sistema Processo Judicial Eletrônico- 
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DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

PJe 2º Grau. 

Ordem de Serviço VP1 

04/2018 SG, publicada em 

14/08/2018. 

Dispõe sobre emissão de nada consta para processos baixados 

com absolvição, extinção da punibilidade ou da pena, por 

qualquer meio. 

Ordem de Serviço VP1 

01/2019, publicada no DJe 

em 11/02/2019.     

(CANCELADA) 

Dispõe sobre o processamento das Dúvidas de Competência e 

dos Conflitos de Competência entre Órgãos do Tribunal, 

Desembargadores e Juízes Substitutos de Segundo Grau 

convocados, revoga a Ordem de Serviço nºVP1-01/2018-SGE e 

dá outras providências. 

Ordem de Serviço VP1 

02/2019, publicada no DJe 

em 22/05/2018.  

Dispõe sobre a padronização da identificação dos atos 

normativos, atos de comunicação e documentos administrativos 

expedidos pelas unidades organizacionais administradas pela 1ª 

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia e revoga a 

 Ordem de Serviço nº VP1-05/2017-CG. 

Ordem de Serviço VP1 

03/2019, publicada no DJe 

em 22/05/2018. 

Dispõe sobre o processamento das Dúvidas de Competência e 

dos Conflitos de Competência entre Órgãos do Tribunal, 

Desembargadores e Juízes Substitutos de Segundo Grau 

convocados e revoga a Ordem de Serviço nº VP1-01/2019-SGE. 

Ordem de Serviço VP1 

04/2019, publicada no DJe 

em 22/05/2018. 

Dispõe sobre a inclusão, exclusão e alteração de vaga e/ou 

Órgão Julgador nos sistemas judiciais no 2º Grau de jurisdição e 

revoga a Ordem de Serviço nº VP1-04/2016-SG. 

Ordem de Serviço VP1 

05/2019, publicada no DJe 

em 23/05/2018. 

Dispõe sobre o horário de funcionamento do Posto 

Descentralizado da Diretoria de Distribuição do 2º Grau (DD2G) e 

revoga a Ordem de Serviço nº VP1-01/2017-SG.  

Ordem de Serviço VP1 

06/2019, publicada no DJe 

em 24/05/2018. 

Dispõe sobre a regulamentação dos prazos de distribuição e 

redistribuição dos processos no âmbito do 2º Grau e revoga a 

Ordem de Serviço nº VP1-04/2017-SG. 

Ordem de Serviço VP1 

07/2019, publicada no DJe 

em 24/05/2018. 

Dispõe sobre o fornecimento de informações processuais pela 

Diretoria de Distribuição do 2º Grau (DD2G) e revoga a Ordem de 

Serviço nº VP1-06/2017-SG. 
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DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

Ordem de Serviço VP1 

08/2019, publicada no DJe 

em 29/05/2018. 

Dispõe sobre o processamento da classe “Cumprimento de 

sentença contra a Fazenda Pública” e revoga a Ordem de Serviço 

nº VP1-07/2017-SG. 

Portaria 40/2017 Regulamenta a substituição da Chefia 

TJ-COI-2017/0475. Estabelece que a distribuição dos processos disciplinares em face 

de magistrados na Sessão do Tribunal Pleno será realizada por 

servidor do SECOMGE. 
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Anexo 3 – Ficha de controle de Produtividade. 

 
 


