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1. Acessando o Fluxo
Para iniciarmos o procedimento, clique no menu Andamento, item Fluxo de Trabalho ou no
ícone correspondente:

Na tela de Fluxo de Trabalho, selecione o nome do fluxo desejado.

Salvador/ Bahia
Maio de 2013

Pág. 5 de 26

EQUIPE SAJ/TJ-BA

A primeira fila é Processos\Ato Ordinatório Inicial, nela estão todos os processos
distribuídos para o cartório. Nessa fila você encontrará os seguintes botões: Emitir Ato
Ordinatório, Emitir Expediente (certidão), Mover Para Outra Fila, Digitalizar Peças.

2. Emissão de Ato Ordinatório
Para iniciarmos o procedimento, selecione o processo desejado na fila Processos\Ato
Ordinatório Inicial e clique no botão Emitir Ato Ordinatório. Esta atividade serve para
gerar outros atos a partir desta fila, inclusive abrir Vistas ao MP.
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Em seguida o sistema abrirá a tela de Emissão de Documentos com a categoria de Ato
Ordinatório já selecionada. Sendo assim, selecione o modelo de sua preferência e por final
clique no botão Selecionar.

Com o modelo já selecionado, clique no botão Editar para redigir o texto:
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Ao terminar de editar o documento, clique no botão “F”, e selecione a opção Assinar e
Liberar nos Autos Digitais (se tiver certificado digital) e por final clique no botão Confirmar.

3. Gerar Atos através de Ato Ordinatório (documento)
Para iniciarmos o procedimento, com o ato ordinatório já gerado, vá até a fila Ato
Ordinatório\Ag. Análise. Em seguida selecione o processo e clique no botão Atos do
Documento. Neste caso, utilizaremos, o ato “Vistas ao Ministério Público” como exemplo.
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Na tela Configurar Novo Ato, clique no botão Novo. Na tela Configurar Novo Ato,
selecione a pessoa a quem se destina o documento (uma das partes ou contato), neste caso
como utilizaremos o Ministério Público como exemplo, verifique se ele figura como parte no
processo. Caso contrário, poderá ser cadastrado como contato, selecionando a opção
Participação do Ministério Público em gerenciar tarjas. Escolha o Tipo de Ato, informe o
Prazo e clique no botão Salvar, como demonstrado abaixo.

Posteriormente, o sistema emitirá uma mensagem solicitando a confirmação do ato, clique no
botão Sim, caso tenha certeza de que tudo foi configurado conforme indicado e
posteriormente, na tela de Configuração de Atos, clique no botão Confirmar.
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Mais uma vez, o sistema emitirá uma mensagem solicitando a confirmação do ato, clique
botão Sim, caso tenha certeza de que tudo foi configurado conforme indicado
posteriormente, clique no botão Gerar Atos Agora confirmando o envio do processo
Ministério Público via Portal.

no
e
ao

4. Envio de processos Conclusos
Para iniciarmos o procedimento, selecione o processo desejado e em seguida clique no botão
Mover para Outra Fila.
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Na tela de Movimento de Processos entre Filas, localize e selecione a fila de conclusão
desejada e em seguida e clique no botão Salvar, como demonstrado abaixo.

5. Retornando do Gabinete
Depois de assinado e liberado o documento pelo Magistrado, o processo retornará ao fluxo do
cartório, em duas filas de processo: Processos\Ag. Encerramento do Ato e Processos\Ag.
Publicação; e na fila de documento de acordo com o documento emitido pelo Juiz:
Despacho\Ag. Análise, Decisão\Ag. Análise ou Sentença\Ag. Análise.
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6. Verificando despachos, decisões ou sentenças a partir da fila
Ag. Encerramento do Ato
Para iniciarmos o procedimento, clique na fila Processos\Ag. Encerramento do Ato, localize
o processo desejado e em seguida clique no ícone que corresponde à Dependência dos
Objetos. Na tela de Encaminhamento do Processo, clique em Ag. Análise e depois no
botão Atos do Documento para verificar o despacho.

O mesmo procedimento pode ser realizado a partir das filas de documento, a partir delas podese realizar o mesmo procedimento já visto no item 3. Na tela que apresenta o despacho, clique
no botão Novo. Na tela Configurar Novo Ato, selecione a pessoa a quem se destina o
documento (uma das partes ou contato), escolha o Tipo de Ato, a Forma do Ato, o Prazo, a
Categoria e Modelo. Por final clique no botão Salvar, como demonstrado abaixo
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Posteriormente, o sistema emitirá uma mensagem solicitando a confirmação do ato, clique no
botão Sim, caso tenha certeza de que tudo foi configurado conforme indicado e
posteriormente, na tela de Configuração de Atos, clique no botão Confirmar. Mais uma vez,
o sistema emitirá uma mensagem solicitando a confirmação do ato, clique no botão Sim, caso
tenha certeza de que tudo foi configurado conforme indicado, e posteriormente, clique no botão
Gerar Atos Agora confirmando a execução do ato.

7. Emissão de Documentos
Obs: Este procedimento pode ser utilizado para emissão de qualquer tipo de documento.
Para iniciarmos o procedimento, clique na fila Mandados\Ag. Emissão, localize o processo
desejado e clique no botão Emitir Expediente.

Na tela Emissão de Documentos, verifique que a Categoria (Mandado), o Modelo (mesmo
que foi escolhido no momento em que o ato foi gerado) e o Processo já estão preenchidos,
sendo assim, apenas clique na aba Dados, verifique o nome do magistrado associado ao
documento, depois clique na aba Pessoas, verifique as pessoas envolvidas no documento e por
final clique no botão Confirmar.
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Na tela SAJ - Editor de Textos, edite o documento desejado e selecione o conteúdo a ser
publicado. Em seguida, o processo seguirá de acordo com o comando executado pelo usuário:


Se apenas clicar no botão Salvar o documento seguirá para a fila: Documento
Utilizado\Em Elaboração;



Se clicar no botão Finalizar o documento seguirá para a fila: Documento
Utilizado\Ag. Assinatura do Juiz ou Escrivão;



Se Assinar e Liberar, o documento seguirá para a fila: Documento Utilizado\Ag.
Impressão.

8. Publicação de Processos
Para iniciarmos o procedimento, clique na fila Processos\Ag. Publicação, localize o processo
desejado e clique no botão Emitir Relação.
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Na tela Configuração de Intimação de Advogado, clique na aba Configuração selecione
os advogados que devem ser intimados, clicando na opção Intim, no campo Advogados e
informe o Prazo. Por final, clique no botão Salvar para guardar as informações.

Clique na aba Finalização preencha os campos Magistrado e Escrivão e clique no botão
Finalizar, para enviar a relação à publicação.
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Após emitir a relação o processo seguirá para a fila Processos\Ag. Certificação da
Publicação. Em seguida, depois de confirmado a publicação no Diário de Justiça o processo
seguirá para a fila de controle Processos\Ag. Decurso do prazo da Relação de
Advogados. Nesta fila deve-se clicar em um dos botões, Emitir Certidão de Decurso de
Prazo ou Mover o Processo para Providências, de acordo com a necessidade de atividade
para o processo.

9. Agendamento e Realização de Audiência
Para iniciarmos o procedimento, localize o processo no fluxo e clique no botão Mover para
Outra Fila ou Copiar Para Outra Fila de acordo com a respectiva fila, selecione como
destino a fila Processos\Ag. Designação de Audiência. Nesta fila, selecione o processo
desejado e clique no botão Agenda audiência.
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Na tela de Pauta de Audiência da Sala, informe o Tipo de Audiência, a Sala onde será
realizada a audiência, a Qtd de Pessoas, a Duração, a data que deseja iniciar a pesquisa e
clicar no botão Localizar Horário. Na Pauta, selecione o horário desejado, clique com o botão
direito do mouse no item Agendar Audiência.

Após, o processo seguirá para a fila Processos\Ag. Realização de Audiência. Nesta fila,
você poderá emitir o termo de audiência, selecionando o processo e clicando no botão Emitir
Expediente.

Salvador/ Bahia
Maio de 2013

Pág. 17 de 26

EQUIPE SAJ/TJ-BA

Após editar o termo, sempre clicando no botão Salvar para guardar as informações já
digitadas, faz-se necessário clicar no botão Finalizar para que seja criada uma cópia do
documento na fila de documento Audiência\Ag. Assinatura do Juiz.

Em seguida solicite ao Magistrado que clique na fila Audiência\Ag. Assinatura do Juiz,
localize o processo desejado e clique no botão Assinar e Liberar o Documento,

Após assinado e liberado pelo magistrado ele seguirá para a fila Audiência\Ag. Análise,
possibilitando o cartório executar os atos.
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10. Juntada de Petições Intermediárias
Para iniciarmos o procedimento, clique na fila Petições Intermediárias, selecione a filas Ag.
Análise de acordo com a atividade, localize o processo desejado e clique no botão Juntar
Petição Intermediária.

Após a juntada, o processo sairá da fila Petições Intermediárias e será copiado para fila
Processos\Ag. Análise de Petições Juntadas. Nesta fila, para dar andamento ao processo,
selecione-o e clique no botão Mover para outra Fila ou se o processo estiver em outra fila,
verificar no ícone de correspondente as Filas, clique no botão Excluir objeto desta fila.
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Para iniciarmos o procedimento, selecione o processo desejado e em seguida clique no botão
Mover para Outra Fila.

Na tela de Movimento de Processos entre Filas, localize e selecione a fila de Processos
Arquivados e em seguida e clique no botão Salvar, como demonstrado abaixo.

Em seguida selecione a fila Processos\Processos Arquivados, e verifique o processo.
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Para iniciarmos o procedimento, selecione o processo na fila Processos\Processos
Arquivados, em seguida clique no botão Mover para Outra Fila, escolha a fila
Processos\Ag. Providências do Cartório e em seguida e clique no botão Salvar, como
demonstrado abaixo.

Nesta fila você encontrará os seguintes botões: Emitir Ato Ordinatório, Emitir Expediente
(certidão), Mover Para Outra Fila, Digitalizar Peças, para que possa executar a atividade
que for necessária ao processo.
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13. Digitalização de Peças Processuais
Para iniciarmos o procedimento, alinhe o papel no alimentador do scanner, localize uma das
filas que tenha a atividade Digitalizar Peças (Processos\Ag. Providências do Cartório ou
Processos\Ato Ordinatório Inicial) ou então clique no menu Cadastro, item Digitalização
de Peças Processuais. Em seguida, na tela Escolha o Tipo de Documento a ser
Digitalizado, selecione o tipo do documento a ser digitalizado ao processo.
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Verifique as peças digitalizadas, clique no botão clique no botão Salvar para guardar as
informações digitalizadas e em seguida clique no botão Liberar nos Autos Digitais, a

Selecione o certificado e clique no botão Liberar.
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14. Envio e Recebimento de Processos ao Tribunal de Justiça
Para iniciarmos o procedimento, selecione o processo desejado e em seguida clique no botão
Mover para Outra Fila.

Na tela de Movimento de Processos entre Filas, localize e selecione a fila de Processos
Em Grau de Recurso e em seguida e clique no botão Salvar, como demonstrado abaixo.

Em seguida selecione a fila Processos\Processos Em Grau de Recurso, selecione o
processo e clique no botão Imprime Documentos para que sejam impressas as peças
desejadas. Em seguida envie fisicamente o desejado, sem a necessidade de materializar o
processo nem remeter via carga, haja vista o processo ser digital.
Quando do retorno destes processos, localize-o nesta fila, clique no botão Digitalizar Peças,
siga o procedimento visto no item 13, em seguida clique no botão Mover para Outra Fila,
escolha a fila Processos\Ag. Providências do Cartório e por final clique no botão Salvar.
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15. Recebimento e Devolução de Cartas Precatórias
Para iniciarmos o procedimento, selecione a carta precatória desejada já protocolada e enviada
pela distribuição na fila Processos\Ato Ordinatório Inicial. Execute todos os atos
necessários e em seguida, estando o processos na fila Processos\Ag. Providências do
Cartório clique no botão Baixar Carta Precatória.

Em seguida selecione a fila Processos\Cartas Precatórias Devolvidas, selecione o processo
e clique no botão Imprime Documentos para que sejam impressas as peças desejadas. Em
seguida envie fisicamente o desejado, sem a necessidade de materializar o processo nem
remeter via carga, haja vista o processo ser digital. Caso necessário utilize uma das atividades
disponíveis na fila.

Salvador/ Bahia
Maio de 2013

Pág. 25 de 26

EQUIPE SAJ/TJ-BA
16. Envio de Processos ao Distribuidor
Para iniciarmos o procedimento, selecione o processo desejado e em seguida clique no botão
Mover para Outra Fila.

Na tela de Movimento de Processos entre Filas, localize e selecione a fila de Encaminhar
ao Distribuidor e em seguida e clique no botão Salvar, como demonstrado abaixo.

Em seguida selecione a fila Processos\Encaminhar ao Distribuidor, selecione o processo e
clique no botão Remeter ao Distribuidor e o pr ocesso será enviado ao distribuidor.
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