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1. OBJETIVO 

Definir sistemática de cadastramento no sistema judicial dos recursos que tramitam em meio 
físico a serem distribuídos na segunda instância.  

 

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 

Apenso Quaisquer autos de processos distintos daqueles que serão 
distribuídos, com numeração própria e tramitação conjunta. 

Cadastramento Ato de inserir no sistema judicial os seguintes dados: 
assunto, ação, origem do processo, comarca, quantidade de 
volumes, número do processo de 1º Grau, foro de origem, 
processos apensos, partes e CPF, advogados, quantidade 
de folhas e destino após a distribuição.  

DD2G Diretoria de Distribuição do Segundo Grau. 
Classe Originária Petição inaugural que tem início no Tribunal de Justiça 
Classe Recursal Petição apreciada no Tribunal de Justiça após decisão na 

primeira instância. 
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 do Processo 
Judicial Eletrônico – PJe. 

Sistema digital “web” 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-PG). 

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

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

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

Grau). 
Termo de autuação. Documento gerado pelo sistema SAJ-SG que consolida as 

principais informações registradas no ato do cadastramento.  
 
 
4. DIRETRIZES E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
4.1 Diretrizes 

4.1.1 A equipe deste setor atua realizando o cadastramento dos expedientes recursais 

físicos que tramitam pelo sistema SAJ SG. Identificado, através do endereçamento e da 

classe processual informada na peça, que se trata de petição inicial de competência 

originária do Tribunal de Justiça, atualmente em tramitação através do sistema PJe, o 

referido expediente é encaminhado a Supervisão Geral. 

 

4.1.2 Conferida a classe recursal do expediente, o colaborador seleciona o processo 

observando a data mais antiga indicada em etiqueta afixada no armário dos feitos 

pendentes de cadastramento. 

4.1.3 O colaborador confere a numeração das folhas realizada no primeiro grau, bem 

como se o número do processo consignado na capa corresponde ao expediente , 

verificando, ainda, a adequação da classe processual registrada no tombamento. 

 
4.1.4  Identificada eventual não conformidade na numeração ou tombamento dos autos, o 

colaborador encaminha o expediente ao Supervisor da Equipe para análise e eventual 

retificação, que avaliará a necessidade de comunicar o Diretor(a)/Supervisor Geral. 

 

4.2 Descrição das atividades 

 

4.2.1 O Colaborador acessa o Sistema  SAJ SG  e realiza o cadastramento do processo 

clicando no menu “Cadastro”, opção “Processos” – “Recursos”; 
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4.2.2 O cadastramento também pode ser iniciado clicando na guia “Fluxo de trabalho”, 
fila “Cadastrar Recursais”, selecionando o processo e clicando em “Cadastrar”; 

 

4.2.3 Na tela de cadastro, informa o número do processo. Na seqüência o sistema abrirá 

uma tela com as informações fornecidas no tombamento. Na aba “dados processuais” 

preenche os campos com as informações solicitadas: 

a) Foro de origem; 

b) Ação de origem; 

c) Vara de origem; 

d) assunto principal; 

e) apensos; 

f) volumes e folhas; e 

g) Primeiro destino após a distribuição 

 

Nota 1: O campo “Assunto principal” é de preenchimento obrigatório para 

finalizar o cadastro. 

 

4.2.4  Na aba “Partes e Representantes” preenche os dados do Requerente (nome e 

CPF); 
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Nota 2: Ao realizar o cadastramento, atentar para a necessidade obrigatória de 

inserção do CPF das partes, nos termos do art. 319, II do Código de Processo Civil. 

Caso não conste o CPF das partes, inserir  tal anotação no Termo de Autuação e na 

“Caixa de observações”. 

 

4.2.5  Para inserir um Representante, clica no ícone correspondente (R) e, no campo 

“Tipo de participação”, escolhe o tipo de representação, preenchendo os demais 

campos com os dados do Representante; 

 

Nota 3: Apenas é permitido cadastrar novo advogado após a conferência da 

situação “regular” no Cadastro Nacional de Advogados (CNA), disponível no 

endereço eletrônico http://cna.oab.org.br/. 

 

4.2.6 Para inserir a Parte Passiva, clica no ícone abaixo sinalizado e, no campo “Tipo de 

participação”, escolhe o tipo e preenche os demais campos com os dados da parte; 
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4.2.7 O mesmo procedimento do item anterior é realizado para cadastrar as demais 

partes do processo; 

 

Nota 4: A retificação do cadastramento das partes  será realizada, obrigatoriamente, 

através do ícone “EXCLUIR PARTE”. A inobservância deste procedimento acarreta 

a alteração da parte relacionada ao respectivo código  em todos os processos que 

tramitam no Tribunal.  

 

4.2.8  Após inserir todos os dados necessários e cadastrar todas as partes, clica na opção 

“Finalizar Cadastro”; 

 
4.2.9 Finalizado o cadastro, o colaborador imprime o “Termo de Autuação” que será a 

primeira página do processo; e 

 

Observação: Antes da assinatura do Termo de Autuação, é obrigatório realizar a 

conferência do documento impresso, em especial o preenchimento dos campos: 

assunto, ação, origem do processo, comarca, quantidade de volumes, número do 
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processo de 1º Grau, foro de origem, processos apensos, partes e CPF, advogados, 

quantidade de folhas e destino após a distribuição.  

 

4.2.10 Após a emissão do termo de autuação,  conferência e assinatura o Colaborador 

encaminha o processo a Equipe de Pauta, alocando os processos no armário 

devidamente identificado com a data correspondente ao tombamento. 

 
 

ANEXOS E FORMULÁRIOS 

 Anexo 1 – Principais Modelos 

 Termo de autuação  – conforme modelo do sistema SAJSG  

 

5. 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 Bispo 

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 – Principais Modelos 

 

 
1. Apelação Criminal 
Exemplo: 
Partes: 
APELANTE: FULANO DE TAL 
ADVOGADO OU DEFENSOR PÚBLICO OU DEFENSOR DATIVO (observa na decisão 
que recebeu a Denúncia se houve nomeação de Defensor Dativo ou se há advogado 
constituído nos autos.) 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
PROMOTOR: 
APELADO: FULANO DE TAL, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (observa se houve 
habilitação de Assistente de Acusação, que pode figurar como  Apelante ou Apelado). 
ADVOGADO: 
 
2. Apelação Criminal (Ato Infracional Praticado por Criança e Adolescente) 
Exemplo: 
Partes: 
PARTES: J.P.S ( insire apenas as iniciais do menor) 
ADVOGADO OU DEFENSOR PÚBLICO OU DEFENSOR DATIVO 
APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
PROMOTOR: 

No campo “Assunto”, insire “Medidas Socioeducativas” e no campo “Ação” insire “Ato 
Infracional” 
 
 
3. Apelação Cível 
Exemplo: 
Partes: 
APELANTE: FULANO DE TAL 
ADVOGADO OU DEFENSOR PÚBLICO: 
APELADO: FULANO DE TAL 
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ADVOGADO OU DEFENSOR PÚBLICO 
OU 
MINISTÉRIO PÚBLICO  DO ESTADO DA BAHIA EM FAVOR DE MARIA DE SOUZA 
PROMOTOR: 
 
4. Apelação Cível em que figura como parte menor de 16 anos  
Exemplo: 
Partes: 
APELANTE: J.P.S REPRESENTADO POR MARIA DE SOUZA (insire apenas as iniciais 
do menor e o nome do Representante) 
ADVOGADO OU DEFENSOR PÚBLICO 
OU  
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EM FAVOR DE J.P.S  
PROMOTOR: 
APELADO: FULANO DE TAL 
ADVOGADO OU DEFENSOR PÚBLICO 
 
5. Apelação Cível em que figura como parte maior de 16 anos  e menor de 18 anos 
Exemplo: 
Partes: 
APELANTE: J.P.S ASSITIDO POR MARIA DE SOUZA (insire apenas as iniciais do menor 
e o nome do Assistente. 
ADVOGADO OU DEFENSOR PÚBLICO 
OU  
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EM FAVOR DE J.P.S  
PROMOTOR: 
APELADO: FULANO DE TAL 
ADVOGADO OU DEFENSOR PÚBLICO 
 

Observação: Se a maioridade foi atingida na 
interposição da Apelação, exclua a nomenclatura 
“representado por” ou “assistido por”. 



  
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

CÓDIGO: 

PO-DD2G-01 
REVISÃO: 

00 
TÍTULO: 
 

CADASTRAMENTO 
DATA: 29/10/2019 

PÁG: 9 de 9 

 
 
6. Notas 
6.1 Substabelecimento, “com reserva”, cadastra todos os advogados e “sem reserva”, 
cadastra apenas o advogado substabelecido; 
6.2 6.3 Os apensos são cadastrados no campo adequado do processo principal mas 
sempre é verificada a existência de outro recurso no próprio  apenso; 
6.4 Observa atentamente a existência de Recurso Adesivo (ex: Recorrente Adesivo: 
fulano de tal)  e/ou recursos simultâneos (cadastra todos os Recorrentes e Recorridos); 
6.5 No caso de “espólio”, só qualifica o representante se houver inventário nos autos.  Ex: 
Espólio de “xxxx” representado por XXXX; e  
6.6 Para Instituições Financeiras e afins, em caso de sucessão empresarial, não  cadastra 
a expressão “atual denominação”, inserindo no sistema apenas o nome empresarial atual.  


