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Apresentação

O presente Manual de Rotina de processos da Secretaria do Tribunal Pleno – Processos Criminais
não tem a pretensão de constituir consolidação de procedimentos criminais que devam ser
necessariamente observados por todos os servidores do Poder Judiciário do Tocantins, nem tem a
intenção de impor teses ou linhas doutrinárias à atuação dos servidores ou juízes, sujeitos que
estão às próprias convicções. Não se trata, tampouco, de sistematização dogmática do Direito
Processual Penal, e nem tal se coadunaria com o propósito que orientou de promover a
elaboração deste manual de rotina, que visa transmitir orientações práticas de atos e rotinas
relativamente aos procedimentos desenvolvidos nesta Secretaria do Tribunal Pleno.

O Manual de rotina é destinado a servidores e aos interessados nos processos de trabalho da
Secretaria do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Tocantins ou ainda aos que necessitam de
algum conhecimento das práticas do processo judicial. Ele não é um código, mas tão somente uma
fonte de pesquisa e orientação para facilitar as tarefas diárias das pessoas, melhorando o acesso
ao direito e guiando a uma resposta pronta e eficaz às necessidades dos cidadãos.
Os procedimentos abaixo elencados servem como parâmetro para todos os processos que hoje
tramitam na Secretaria do Tribunal Pleno, salientando-se que, mesmo que haja uma rotina padrão
para cada classe de processos penais que tramitam nesta Secretaria, cada um apresenta suas
próprias particularidades. Por este motivo, este manual está em constante atualização, seja para
aperfeiçoá-lo, seja para aprimorá-lo, mas, acima disso, para mantê-lo sempre efetivo.

Sendo assim, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins dispõe que:
Art. 7º. O Tribunal Pleno não tem área de especialização, competindo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em
face da Constituição do Estado;
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b) a representação visando a intervenção do Estado em Município, para assegurar a
observância dos princípios enunciados nas Constituições Federal e Estadual, ou para
promover a execução de lei, ordem ou decisão judicial;
c) o Vice-Governador, os Deputados Estaduais e os Prefeitos, nos crimes comuns;
d) os Secretários de Estado, nos crimes comuns e nos de responsabilidade não conexos
com os do Governador;
e) os Juízes de primeira instância e os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e
nos de responsabilidade, bem como a ação para perda do cargo de Magistrado (art. 168,
deste Regimento);
f) o habeas corpus e a representação ou requerimento de prisão preventiva ou temporária,
sendo paciente, ou representado, qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores;
g) o mandado de segurança e o habeas data, contra atos do Tribunal, do seu Presidente e
demais membros, do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, bem
como de seu Presidente, do Tribunal de Contas do Estado, Secretários de Estado, do
procurador-geral do Estado, do Comandante-Geral da Policia Militar, do titular da
Defensoria Pública e do procurador-geral de Justiça;
h) A ação rescisória dos seus julgados e a revisão criminal;
i) a reclamação para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de
suas decisões.
j) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma for atribuição do Governador do
Estado, da Assembleia Legislativa ou de sua Mesa, do Tribunal de Contas ou do próprio
Tribunal de Justiça;
l) o conflito de jurisdição entre os órgãos do próprio Tribunal;
m) a exceção oposta aos Desembargadores, inclusive ao Presidente, bem assim ao
procurador-geral de Justiça e a Juízes de primeira instância de jurisdição;
n) a uniformização da jurisprudência, quando ocorrer divergência na interpretação do
direito entre os órgãos que o compõem;
o) o feito ou recurso que, por lei, exceda a competência das Câmaras (LOMAN, art. 101, §
1º);
p) os embargos infringentes da decisão das Câmaras, bem como o recurso da decisão que
os indeferirem de plano;
q) os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos;
r) o agravo regimental interposto da decisão do Presidente ou do Relator em processo da
sua competência;
s) a questão incidente, em processo da sua competência;
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t) os embargos opostos à execução do seu acórdão, no feito de competência originária,
através do mesmo Relator;
u) o processo de crime contra a honra em que for querelante qualquer pessoa sujeita pela
Constituição à jurisdição do Tribunal de Justiça, quando oposta e admitida a exceção da
verdade;
v) a argüição de inconstitucionalidade de lei ou de atos do Poder Público em todos os
processos sujeitos ao conhecimento dos órgãos julgadores do Tribunal;
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1. Inquérito
A. Procedimentos Iniciais
 Crimes de competência originária dos tribunais: prerrogativa de função (Promotores, Magistrados,

Prefeitos, Deputados Estaduais). (Atentar para o art. 169 do RITJTO e seu § único e Lei Federal nº
8.658/93)

1.

Via de regra, os autos chegam à Secretaria do Tribunal Pleno ou na forma de Inquérito Policial ou
como Procedimento Investigatório do Ministério Público (PIMP).

2.

Em caso de Inquérito Policial, DESPACHO/ DECISÃO determinou a intimação do Ministério Público
Estadual para oferecer denúncia ou pedir arquivamento do inquérito ou das peças informativas?

2.1

Se SIM, intimar representante do MPE, observando-se o prazo legal de 15 dias, caso o INDICIADO
ESTEJA SOLTO (Art. 1º da Lei nº 8.038/90), ou 5 dias, caso o INDICIADO ESTEJA PRESO (Art. 1º, § 2º,
“a” da Lei nº 8.038/90). Seguir para passo 3.
(Clique aqui para ver etapa: Intimação - Ministério Público)

2.2

Se NÃO, seguir para etapa

(Pedido arquivamento e Baixa).

3.

Alterar Localizador do processo para “REMESSA MP” e lançar informação na planilha de estatística.
Seguir para passo 4.

4.

O Ministério Público Estadual apresentou parecer/promoção criminal ou ofereceu denúncia?

4.1

Se SIM, realizar no e-proc o evento RETORNO DO MP COM PROMOÇÃO. Atentar que antes da
remessa ao Relator deverá ser realizado no e-proc o evento CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO
COM PARECER DO MPE (para fins estatísticos).

4.2

Se NÃO, certificar que não houve manifestação do Ministério Público e, logo após, fazer remessa ao
relator, através da opção “Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o
evento CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa
interna.

(Clique aqui para ver modelo certidão)

Observação:
LEMBRAR: efetuar alteração do “LOCALIZADOR” do processo para REMESSA MP, enquanto os autos
estiverem no órgão ministerial.



Clique aqui para retornar ao: Sumário
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B. Pedido de arquivamento e Baixa
1.

Ministério Público Estadual, em fase processual anterior, apresentou parecer/promoção criminal
manifestando-se pelo arquivamento do Inquérito Policial ou das peças informativas.

2.

Em caso de Inquérito Policial, DESPACHO/ DECISÃO deferiu pedido de arquivamento do inquérito ou
das peças informativas?

2.1

Se SIM, intimar representante do MPE, bem como a autoridade policial responsável pelo Inquérito.
Atentar que se a respectiva autoridade policial não estiver cadastrada nos autos, a intimação deverá
ser efetuada por meio de ofício/mandado, e os autos deverão ser remetidos à CEMAN para
cumprimento.

2.2

Se NÃO, seguir para etapa

(Procedimentos iniciais).

3.

Houve decurso de prazo de TODOS os intimados?

3.1.

Se SIM, após o retorno dos autos, realizar no e-proc o evento RETORNO DO MP COM CIENTE

3.2

Se NÃO, aguardar o transcurso do prazo para TODOS os intimados.

4.

Certificar o trânsito em julgado dos autos, observando-se que a certidão deverá ser anexada dentro
do evento TRÂNSITO EM JULGADO, escolhendo-se a certidão do tipo CERTIDÃO TRÂNSITO EM
JULGADO.

(Clique aqui para ver modelo certidão)

5.

Fazer remessa à Divisão de Baixa – Diretoria Judiciária, através do evento REMESSA INTERNA

6.

Lançar informação na planilha de estatística da Secretaria e, SOMENTE, após este procedimento
efetuar exclusão do Localizador do processo.



Clique aqui para retornar ao: Sumário
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C. Diligências complementares

1.

Ministério Público Estadual, em fase processual anterior, apresentou promoção criminal
manifestando-se pela realização de diligências complementares ou apresentou cota ministerial,
juntamente com a denúncia, solicitando diligências complementares.

2.

Em caso de Inquérito Policial, e tratando-se de INDICIADO QUE ESTEJA SOLTO (Art. 1º, § 1º da Lei nº
8.038/90), DESPACHO/ DECISÃO deferiu a realização de diligências complementares ou
cumprimento da cota ministerial?

2.1

Se SIM, confeccionar Carta/Ofício/Mandado para expedição (via E-PROC/MALOTE DIGITAL/
CORREIOS, dependendo de cada caso), observando o endereço fornecido, se para Comarca dentro
do próprio Estado (Carta de Ordem), se em Palmas (Ofício). Seguir para passo 4.

2.2

Se NÃO, seguir passo 3 ou para etapa

(Pedido de arquivamento e Baixa).

3.

Em caso de Inquérito Policial, e tratando-se de INDICIADO QUE ESTEJA PRESO (Art. 2º, “b” da Lei nº
8.038/90), DESPACHO/ DECISÃO deferiu a realização de diligências complementares? Além disso, foi
deferido o relaxamento da prisão?

3.1

Se SIM, em caso de relaxamento da prisão, deve-se confeccionar o respectivo Alvará de Soltura para
expedição à Autoridade Policial onde se encontra o Réu. Após o procedimento anterior, confeccionar
a respectiva Carta/Ofício/Mandado para expedição e cumprimento das diligências solicitadas (via EPROC/MALOTE DIGITAL/CORREIOS, dependendo de cada caso), se para Comarca dentro do próprio
Estado (Carta de Ordem ou ofício), se em Palmas (Ofício). Seguir para passo 4.

3.2

Se NÃO, seguir ver passos anteriores ou para etapa

(Pedido de arquivamento e Baixa).

4.

As diligências foram cumpridas ou houve alguma manifestação nos autos?

4.1

Se SIM, caso seja necessário efetuar a juntada de algum documento digitalizado, utilizar a opção
“Movimentar processo”, e depois “Juntada”. Após, fazer remessa ao relator, através da opção
“Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o evento CONCLUSÃO PARA
DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa interna.

4.2

Se NÃO, certificar, após o decurso do prazo, não houve manifestação nos autos, utilizando a opção
“Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Fazer remessa ao relator, através da opção
“Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o evento CONCLUSÃO PARA
DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa interna.
(Clique aqui para ver modelo de certidão)



Clique aqui para retornar ao: Sumário
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D. Verificação dos autos
Observação:
Este procedimento de VERIFICAÇÃO INICIAL aplica-se como parâmetro a todos os processos que tramitam
na Secretaria do Tribunal Pleno.

1.

Verificar campo “Competência e Colegiado”

1.1

Está tudo correto? Se SIM, seguir para passo 2.

1.2

Se NÃO, certificar que os autos foram distribuídos com colegiado e/ou competência incorretos,
invibializando assim o cumprimento do presente processo, utilizando a opção de inserir texto no
evento CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa
interna.

(Clique aqui para ver modelos de certidão)

2.

Abrir INICIAL e DESPACHO/DECISÃO

3.

Verificar partes, pedidos, inclusive de assistência judiciária, e determinação contida no
despacho/decisão.

4.

Despacho/decisão concedeu assistência judiciária? Observar nos casos em que se aplica.

4.1

Se SIM, Abrir o campo “Retificar autuação”. Ir até o campo “Justiça gratuita” fazer a respectiva
alteração e após salvar.

4.2

Se NÃO, verificar se houve recolhimento das custas processuais. Caso NÃO tenha havido o
recolhimento, certificar (de acordo com o art. 66 do RITJTO e em consonância com a Lei nº
1.286/2001-TO) e remeter processo para análise do Relator.
(Clique aqui para ver modelo de certidão)

5.

Verificar o campo “Partes e representantes”

5.1

Está tudo correto? Se SIM, seguir para passo 6.

5.2

Se NÃO, abrir o campo “Gerenciar partes” modificar, alterar, acrescentar ou excluir partes, se for o
caso, bem como as entidades PGE e MPE.

(Clique aqui para ver modelo de certidão)

6.

Verificar o campo “Associar procurador parte”

6.1

Está tudo correto? Se SIM, seguir para próxima etapa.

6.2

Se NÃO, modificar, alterar, acrescentar ou excluir, se for o caso, advogados, defensor público e
representantes das entidades (PGE e MPE).



Clique aqui para retornar ao: Sumário
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2. Ação Penal e Procedimento Investigatório do Ministério Público
A. Instrução preliminar
1.

Ministério Público Estadual, em fase processual anterior, apresentou Denúncia ao Tribunal.
Atentar que, no caso de Procedimento Investigatório do Ministério Público (PIMP), como regra
geral, os autos chegam ao Tribunal com o oferecimento da Denúncia

2.

DESPACHO/ DECISÃO determinou a notificação pessoal do acusado para o oferecimento de
resposta? (Art. 4º da Lei nº 8.038/90)

2.1

Se SIM, confeccionar a respectiva Carta de Ordem/Mandado para expedição e cumprimento da
notificação (via E-PROC/MALOTE DIGITAL/CORREIOS, dependendo de cada caso), observando o
endereço fornecido, se para Comarca dentro do próprio Estado (Carta de Ordem), se em Palmas
(Mandado). Atentar para o prazo de 15 dias para resposta (Art. 4º da Lei nº 8.038/90).
Seguir para passo 3. Ver também etapa:

(Diligências complementares)

2.2

Se NÃO, seguir para etapa

(Procedimentos iniciais ou Diligências complementares).

3.

Expedição de Mandado via Oficial de Justiça?

3.1.

Se SIM, através da opção “Movimentar processo”, e depois “Expedido Mandado” anexar respectivo

Documentos expedidos - formas de envio

documento e, logo após os autos deverão ser remetidos à CEMAN para cumprimento, através da
opção “Remessa Interna”.
3.2

Se NÃO, seguir para passo 4.

4.

Expedição de Carta de Ordem via MALOTE DIGITAL/CORREIOS?

4.1

Se

SIM,

através

da

opção

“Movimentar

processo”,

e

depois

“Expedido

Carta

Ordem/Precatória/Rogatória” anexar respectivo documento e, tão logo que possível, anexar
comprovante de envio (malote digital) ou Aviso de Recebimento – AR (correios), através da opção
“Movimentar processo”, e depois “Juntada”.
4.2

Se NÃO, seguir para passo 5.

5.

Expedição de Carta de Ordem via E-PROC?

5.1

Se SIM, através da opção “Enviar Carta de Ordem”, efetuar procedimentos de envio da carta. Seguir
para passo 6.

5.2

Se NÃO, ver passos 2, 3 ou 4.

6.

O (s) Acusado (s) foi (foram) encontrado (s)?

6.1

Se SIM, aguardar decurso de prazo para oferecimento da resposta. Seguir para passo 7.

6.2

Se NÃO, certificar, utilizando a opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Fazer
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remessa ao relator, através da opção “Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no
E-PROC o evento CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a
remessa interna.

(Clique aqui para ver modelo de certidão).

7.

Decorrido o prazo após a notificação, acusado/denunciado ofereceu resposta?

7.1

Se SIM, fazer remessa ao relator, observando que deve ser realizado no e-proc o evento
CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos) e, logo após, a remessa interna.
Observando-se que, caso DESPACHO/DECISÃO tenha determinado o cumprimento de outro ato
processual, os autos NÃO deverão ser remetidos ao relator.

7.2

Se NÃO, certificar, após o decurso do prazo, que o acusado/denunciado não se manifestou,
utilizando a opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Fazer remessa ao relator,
através da opção “Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o evento
CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa interna.
(Clique aqui para ver modelo certidão)

8.

Para ver procedimentos referentes à verificação dos autos clique em:
Verificação dos autos

Observação:
LEMBRAR: efetuar alteração do “LOCALIZADOR” do processo para AÇÃO PENAL ou INQUÉRITO quando os
autos estiverem aguardando prazo.



Clique aqui para retornar ao: Sumário
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B. Instrução – Notificação do acusado e Edital
1.

Acusado (s), em fase processual anterior, não foi encontrado no endereço fornecido nos autos.

2.

DESPACHO/ DECISÃO determinou a realização de diligências, a fim de obter o endereço atualizado
do acusado (s)?

2.1

Se SIM, confeccionar o respectivo Ofício para expedição e cumprimento da diligência (via EPROC/MALOTE DIGITAL/CORREIOS, dependendo de cada caso). Seguir para passo 3 ou 4.

2.2

Se NÃO, seguir para passo 5 ou ver etapas

(Diligências complementares) ou (Instrução).

3.

Expedição de Ofício via Oficial de Justiça?

3.1.

Se SIM, através da opção “Movimentar processo”, e depois “Expedido Ofício” anexar respectivo
documento e, logo após os autos deverão ser remetidos à CEMAN para cumprimento, através da
opção “Remessa Interna”. Seguir para passo 6.

3.2

Se NÃO, seguir para passo 4.

4.

Expedição de Ofício via MALOTE DIGITAL/CORREIOS?

4.1

Se SIM, através da opção “Movimentar processo”, e depois “Expedido Ofício” anexar respectivo
documento e, tão logo que possível, anexar comprovante de envio (malote digital) ou Aviso de
Recebimento – AR (correios), através da opção “Movimentar processo”, e depois “Juntada”. Seguir
para passo 6.

4.2

Se NÃO, ver passo 3 ou seguir para passo 5.

5.

DESPACHO/ DECISÃO determinou a notificação dos acusados/denunciados via edital?

5.1

Se SIM, confeccionar Edital e providenciar publicação no DJE. (Atentar para o disposto nos art. 4º, §
2º da Lei nº 8.038/90). Através da opção “Movimentar processo”, depois “Expedido Edital”, anexar
respectivo documento, e, tão logo que possível, certificar nos autos a publicação, utilizando a opção
“Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Seguir para passo 7.
(Clique aqui para ver modelo de certidão)

5.2

Se NÃO, ver passos anteriores ou ver etapas

(Diligências complementares) ou (Instrução).

6.

Decorrido o prazo, houve resposta acerca das diligências solicitadas?

6.1

Se SIM, fazer remessa ao relator, observando que deve ser realizado no e-proc o evento
CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos) e, logo após, a remessa interna.
Observando-se que, caso DESPACHO/DECISÃO tenha determinado o cumprimento de outro ato
processual, os autos NÃO deverão ser remetidos ao relator.
Clique aqui para ver etapa:

6.2

(Instrução)

Se NÃO, certificar, após o decurso do prazo, que não houve resposta ao Ofício, utilizando a opção
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“Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Fazer remessa ao relator, através da opção
“Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o evento CONCLUSÃO PARA
DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa interna.
(Clique aqui para ver modelo certidão)
7.

Decorrido o prazo após a notificação via Edital, acusado/denunciado ofereceu resposta?

7.1

Se SIM, fazer remessa ao relator, observando que deve ser realizado no e-proc o evento
CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos) e, logo após, a remessa interna.
Observando-se que, caso DESPACHO/DECISÃO tenha determinado o cumprimento de outro ato
processual, os autos NÃO deverão ser remetidos ao relator.

7.2

Se NÃO, certificar, após o decurso do prazo, que o acusado/denunciado não se manifestou,
utilizando a opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Fazer remessa ao relator,
através da opção “Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o evento
CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa interna.
(Clique aqui para ver modelo certidão)

8.

Para ver procedimentos referentes à verificação dos autos clique em:
Verificação dos autos

Observação:
LEMBRAR: efetuar alteração do “LOCALIZADOR” do processo para AÇÃO PENAL ou INQUÉRITO quando os
autos estiverem aguardando prazo.



Clique aqui para retornar ao: Sumário
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C. Intimação - Ministério Público
1.

DESPACHO/ DECISÃO determinou a intimação do Ministério Público Estadual?

1.1

Se SIM, intimar representante do MPE. Atentar para o PRAZO LEGAL estabelecido. Seguir para passo 2.
(Legislação pertinente: Art. 1º e parágrafo 2º, alínea “a”; Art. 5º e Art. 7º da Lei nº 8.038/90)

1.2

Se NÃO, voltar para etapas anteriores.

2.

Alterar Localizador do processo para “REMESSA MP” e lançar informação na planilha de estatística.
Seguir para passo 3.

3.

O Ministério Público Estadual apresentou promoção criminal?

3.1

Se SIM, realizar no e-proc o evento RETORNO DO MP COM PROMOÇÃO. Atentar que antes da remessa
ao Relator deverá ser realizado no e-proc o evento CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO COM
PARECER DO MPE (para fins estatísticos).

3.2

Se NÃO, certificar que não houve manifestação do Ministério Público e, logo após, fazer remessa ao
relator, através da opção “Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o
evento CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa interna.
(Clique aqui para ver modelo certidão)

Observação:
LEMBRAR: efetuar alteração do “LOCALIZADOR” do processo para REMESSA MP, enquanto os autos
estiverem no órgão ministerial.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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D. Julgamento – Recebimento ou rejeição da denúncia

Observação:
Este procedimento de JULGAMENTO aplica-se como parâmetro a todos os processos que tramitam na
Secretaria do Tribunal Pleno.

1.

Pedido de dia para julgamento, fazer remessa para o localizador do servidor responsável pela pauta de
julgamento.

2.

Incluir na pauta de julgamento.

3.

Confeccionar

a respectiva

Carta de Ordem/Mandado para expedição e

intimação do

acusado/denunciado da inclusão em pauta (via E-PROC/MALOTE DIGITAL/CORREIOS, dependendo de
cada caso), observando o endereço fornecido, se para Comarca dentro do próprio Estado (Carta de
Ordem), se em Palmas (Mandado). (Art. 6º da Lei nº 8.038/90).
(Clique aqui para ver forma de envio dos documentos)
4.

Após conferência da pauta, enviar para publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). Atentar para o
disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 89 do RITJTO.

5.

Certificar nos autos a publicação no DJE, observando-se que a certidão deverá ser realizada dentro do
evento PUBLICAÇÃO DE PAUTA. Após, fazer remessa para PLENA.
(Clique aqui para ver modelo certidão)

6.

Atentar para o que dispõe o Art. 6º, § 1º da Lei nº 8.038/90, que faculta a sustentação oral pelo prazo
de quinze minutos, primeiro à acusação, depois à defesa.

6.

Foi iniciado o julgamento do processo?

6.1

Se SIM, fazer remessa ao Relator para juntada de voto, que deve ser realizado no e-proc através do
evento REMESSA INTERNA PARA JUNTADA DE VOTO. Após o retorno dos autos, seguir para passo 8.

6.2

Se NÃO, seguir para passo 7.

7.

O processo foi retirado de julgamento?

7.1

Se SIM, o processo será mantido no PLENA, aguardando nova sessão de julgamento.
Observar que, há casos em que o processo poderá será remetido ao Relator - a pedido ou em razão de
alguma petição a ser analisada -, contudo, ainda continuando na pauta de julgamento. Nesses casos,
há a necessidade de certificar, utilizando a opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada
certidão”.

7.2

(Clique aqui para ver modelo certidão)

Se NÃO, seguir para passo 8.
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8.

O processo foi retirado de pauta?

8.1

Se SIM, certificar, observando-se que a certidão deverá ser realizada dentro do evento JULGAMENTO –
RETIRADO DE PAUTA. Após, fazer remessa ao Relator.

(Clique aqui para ver modelo certidão)

8.2

Se NÃO, verificar passo 6 e 7 ou seguir para passo 9.

9.

Há voto divergente ou voto-vista para ser juntado nos autos?

9.1

Se SIM, fazer remessa para juntada de voto divergente ou voto-vista, observando-se que deve ser
realizado no e-proc através do evento REMESSA INTERNA PARA JUNTADA DE VOTO. Após o retorno
dos autos, seguir para passo 10.

9.2

Se NÃO, seguir para passo 10.

10.

O processo foi retirado com vista?

10.1

Se SIM, confeccionar extrato de ata, observando-se que o extrato deverá ser anexado dentro do
evento JULGAMENTO – PEDIDO DE VISTA. Após, fazer remessa ao gabinete daquele que pediu vista
dos autos.

10.2

Se NÃO, seguir para passo 11.

11.

O processo foi julgado?

11.1

Se SIM, confeccionar extrato de ata, observando-se que o extrato deverá ser anexado dentro do
evento referente ao resultado do julgamento (ex.: JULGAMENTO PROVIDO, JULGAMENTO
IMPROVIDO). Após fazer remessa ao relator do acórdão, através do evento REMESSA INTERNA PARA
JUNTADA DE ACÓRDÃO.

11.2

(Clique aqui para ver próxima etapa Acórdão)

Se NÃO, o processo será mantido no PLENA, aguardando nova sessão de julgamento.
Observar que, há casos em que o processo poderá será remetido ao Relator, certificar, utilizando a
opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Atentar ainda que, em casos
excepcionais, no qual o julgamento tenha sido ADIADO, SOBRESTADO ou PRORROGADO, a certidão
deverá ser realizada dentro do evento específico.

(Clique aqui para ver modelo certidão)

Observação:
LEMBRAR: efetuar alteração do “LOCALIZADOR” dos autos, observando a fase processual em que eles se
encontram. Por exemplo, AGUARDANDO JULGAMENTO; AGUARD JULG ADM; AGUARD JULG APN; INCLUSO
EM PAUTA; EXTRATO FEITO ou outros que, por ventura, forem utilizados.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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E. Acórdão – Recebimento ou rejeição da denúncia
1.

Abrir ACÓRDÃO e verificar teor do documento.

2

Foi recebida a denúncia?

2.1

Se SIM, confeccionar a respectiva Carta de Ordem/Mandado para expedição e intimação do
acusado/denunciado

acerca

do

teor

do

acórdão.

Observar

que

a

intimação

dos

advogados/defensores, bem como do Ministério Público será realizada nos termos do Art. 5º, caput, e
parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 11.419/06. Ver passos 3, 4, 5 e 6.
(Clique aqui para ver forma de envio dos documentos)
2.2

Se NÃO, confeccionar a respectiva Carta de Ordem/Mandado para expedição e intimação do
acusado/denunciado

acerca

do

teor

do

acórdão.

Observar

que

a

intimação

dos

advogados/defensores, bem como do Ministério Público será realizada nos termos do Art. 5º, caput, e
parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 11.419/06. Ver passos 3, 4 e 7.
(Clique aqui para ver forma de envio dos documentos)
3.

Fazer remessa à Comissão de Jurisprudência e Documentação, através do evento REMESSA INTERNA
PARA REGISTRO DE ACÓRDÃO.

4.

Alterar localizador dos autos para “ACÓRDÃO-MÉRITO” e aguardar o transcurso do prazo para
eventual recurso.

5.

Atentar que, em caso de recebimento da denúncia, qualquer providência determinada no Voto será
cumprida APÓS o decurso do prazo para interposição de recurso. Seguir para passo 6.

6.

Em caso de RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, há alguma providência a ser cumprida no voto?

6.1

Se SIM, verificar qual tipo de providência deverá ser realizada e efetuar os devidos procedimentos.
(Clique aqui para ver modelo de certidão)

6.2

Se NÃO, fazer remessa ao relator, através da opção “Movimentar processo”, observando que deve
ser realizado no E-PROC o evento CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e
logo após a remessa interna.

7.

Em caso de REJEIÇÃO DA DENÚNCIA,

Clique aqui para ver a etapa BAIXA

Observação:
LEMBRAR: efetuar alteração do “LOCALIZADOR” dos autos para ACÓRDÃO-DENÚNCIA ou ACÓRDÃORECURSO, quando o acórdão dispuser recursos.
 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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F. Baixa – Rejeição da denúncia
1.

Houve decurso de prazo de TODOS os intimados?

1.1

Se SIM, certificar o trânsito em julgado do acórdão, observando-se que a certidão deverá ser anexada
dentro do evento TRÂNSITO EM JULGADO.

(Clique aqui para ver modelo certidão)

1.2

Se NÃO, aguardar o transcurso do prazo para TODOS os intimados.

2.

Fazer remessa dos autos para a DIVISÃO DE BAIXA através da opção “Movimentar processo”.

3.

Lançar informação na planilha de estatística e, SOMENTE excluir localizador após a realização deste
procedimento.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário

G. Baixa – Perda do foro

1.

DESPACHO/ DECISÃO determinou a remessa dos autos para a 1º Instância?

1.1

Se SIM, intimar partes, observando-se o prazo legal. Seguir para passo 2.

1.2

Se NÃO, ver etapas anteriores.

2.

Houve decurso de prazo de TODOS os intimados?

2.1

Se SIM, certificar a perda do foro do acusado/denunciado, utilizando a opção “Movimentar
processo”, e depois “Lavrada certidão”. Seguir para passo 3.
(Clique aqui para ver modelo certidão)

2.2

Se NÃO, aguardar o transcurso do prazo para TODOS os intimados.

3.

Fazer remessa dos autos para a DIVISÃO DE BAIXA através da opção “Movimentar processo”.

4.

Lançar informação na planilha de estatística e, SOMENTE excluir localizador após a realização deste
procedimento.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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2.1. Ação Penal
A. Instrução
1.

Em fase processual anterior, já houve o recebimento da Denúncia pelo plenário Tribunal.

2.

DESPACHO/ DECISÃO determinou a designação de dia e hora para interrogatório e citação do Réu?
(Art. 7º da Lei nº 8.038/90)

2.1

Se SIM, citar acusado/denunciado e intimar demais partes, bem como confeccionar a respectiva
Carta de Ordem/Mandado para expedição (via E-PROC/MALOTE DIGITAL/CORREIOS, dependendo de
cada caso), observando o endereço fornecido, se para Comarca dentro do próprio Estado (Carta de
Ordem), se em Palmas (Mandado). Atentar para o prazo de 5 dias para defesa prévia (Art. 8º da Lei
nº 8.038/90 e Art. 351 do CPP). Seguir para passo 4.
Ver também etapa:

(Intimação - Ministério Público)

2.2

Se NÃO, seguir para passo 3 ou ver etapa anteriores.

3.

DESPACHO/ DECISÃO delegou a realização do interrogatório ou de outro ato da instrução ao juiz?
(Art. 9º, § 1º e 2º da Lei nº 8.038/90)

3.1

Se SIM, confeccionar a respectiva Carta de Ordem Delegatória para expedição (via E-PROC/MALOTE
DIGITAL/CORREIOS, dependendo de cada caso), observando o juízo onde será cumprida a

Documentos expedidos - formas de envio

determinação. Seguir para passo 5.
3.2

Se NÃO, voltar para passo 2 ou ver etapa anteriores.

4.

Expedição de Mandado via Oficial de Justiça?

4.1.

Se SIM, através da opção “Movimentar processo”, e depois “Expedido Mandado” anexar respectivo
documento e, logo após os autos deverão ser remetidos à CEMAN para cumprimento, através da
opção “Remessa Interna”.

4.2

Se NÃO, seguir para passo 5.

5.

Expedição de Carta de Ordem via MALOTE DIGITAL/CORREIOS?

5.1

Se

SIM,

através

da

opção

“Movimentar

processo”,

e

depois

“Expedido

Carta

Ordem/Precatória/Rogatória” anexar respectivo documento e, tão logo que possível, anexar
comprovante de envio (malote digital) ou Aviso de Recebimento – AR (correios), através da opção
“Movimentar processo”, e depois “Juntada”. Seguir para passo 8
5.2

Se NÃO, seguir para passo 6.

6.

Expedição de Carta de Ordem via E-PROC?

6.1

Se SIM, através da opção “Enviar Carta de Ordem”, efetuar procedimentos de envio da carta.
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Seguir para passo 8.
6.2

Se NÃO, ver passos 2, 3 ou 4.

7.

Houve a Audiência de Instrução e Julgamento, caso tenha sido designada para ocorrer no próprio
Tribunal (ver passo 2)?

7.1

Se SIM, aguardar decurso de prazo para oferecimento da defesa prévia. (Art. 8º da Lei nº 8.038/90)
Seguir para passo 9.

7.2

Se NÃO, seguir para passo 8.

8.

Houve a devolução da Carta de Ordem Delegatória, com a realização da Audiência de Instrução e
Julgamento, caso tenha sido delegada ao juiz (ver passo 3)?

8.1

Se SIM, PRIMEIRO: verificar se a defesa prévia já não foi oferecida; SEGUNDO: aguardar decurso de
prazo (caso ainda esteja em aberto) para oferecimento da defesa prévia. Seguir para passo 9.
Caso NÃO tenha prazo em aberto, fazer remessa ao relator, através da opção “Movimentar
processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o evento CONCLUSÃO PARA
DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa interna.

8.2

Se NÃO, certificar, utilizando a opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Fazer
remessa ao relator, através da opção “Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no
E-PROC o evento CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a
remessa interna.

(Clique aqui para ver modelo de certidão).

9.

Decorrido o prazo após a citação, acusado/denunciado ofereceu defesa prévia?

9.1

Se SIM, fazer remessa ao relator, observando que deve ser realizado no e-proc o evento
CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos) e, logo após, a remessa interna.
Observando-se que, caso DESPACHO/DECISÃO tenha determinado o cumprimento de outro ato
processual, os autos NÃO deverão ser remetidos ao relator.

9.2

Se NÃO, certificar, após o decurso do prazo, que o acusado/denunciado não se manifestou,
utilizando a opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Fazer remessa ao relator,
através da opção “Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o evento
CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa interna.
(Clique aqui para ver modelo certidão)

10.

Para ver procedimentos referentes à verificação dos autos clique em:
Verificação dos autos

 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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B. Instrução – Requerimento de Diligência

1.

DESPACHO/ DECISÃO determinou a intimação da acusação e defesa para requerimento de diligências?
(Art. 10º da Lei nº 8.038/90)

1.1

Se SIM, realizar intimação das partes. Atentar que se os respectivos advogados/defensores/partes não
estiverem cadastrados, a intimação deverá ser efetuada por meio de ofício/mandado, bem como,
deverá ser confeccionada a respectiva Carta de Ordem/Mandado para expedição (via EPROC/MALOTE DIGITAL/CORREIOS, dependendo de cada caso).
(Clique aqui para ver forma de envio dos documentos)

1.2

Se NÃO, ver etapas anteriores

2.

Decorrido o prazo, as partes apresentaram requerimento de diligências?

2.1

Se SIM, fazer remessa ao relator, observando que deve ser realizado no e-proc o evento CONCLUSÃO
PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos) e, logo após, a remessa interna. Observando-se
que, caso DESPACHO/DECISÃO tenha determinado o cumprimento de outro ato processual, os autos
NÃO deverão ser remetidos ao relator.

2.2

Se NÃO, certificar, após o decurso do prazo, que o acusado/denunciado não se manifestou, utilizando
a opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Fazer remessa ao relator, através da
opção “Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o evento CONCLUSÃO
PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa interna.
(Clique aqui para ver modelo certidão)

Observação:
LEMBRAR: efetuar alteração do “LOCALIZADOR” do processo para AÇÃO PENAL ou INQUÉRITO quando os
autos estiverem aguardando prazo.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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C. Instrução – Diligências e alegações
1.

Em fase processual anterior, houve o pedido de diligências pelas partes.

2.

DESPACHO/ DECISÃO deferiu o pedido de diligências? (Art. 10º da Lei nº 8.038/90)

2.1

Se SIM, confeccionar Carta/Ofício/Mandado para expedição (via E-PROC/MALOTE DIGITAL/
CORREIOS, dependendo de cada caso), observando o endereço fornecido, se para Comarca dentro do
próprio Estado (Carta de Ordem), se em Palmas (Ofício). Seguir para passo 4.
(Clique aqui para ver forma de envio dos documentos)

2.2

Se NÃO, seguir para passo 4.

3.

Decorrido o prazo, as diligências foram realizadas?

3.1

Se SIM, seguir para passo 4.

3.2

Se NÃO, certificar, após o decurso do prazo, que as diligências não foram realizadas, utilizando a
opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Fazer remessa ao relator, através da
opção “Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o evento CONCLUSÃO
PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa interna.
(Clique aqui para ver modelo certidão)

4.

DESPACHO/ DECISÃO determinou a intimação da acusação e defesa para apresentação das alegações
escritas? (Art. 11º da Lei nº 8.038/90)

4.1

Se SIM, realizar intimação das partes, sucessivamente, observando-se o prazo de 15 dias (Art. 11º da
Lei nº 8.038/90). Atentar se a intimação não deverá ser efetuada por meio de ofício/mandado, bem
como, se necessário for, por meio de Carta de Ordem para expedição (via E-PROC/MALOTE
DIGITAL/CORREIOS, dependendo de cada caso).
(Clique aqui para ver forma de envio dos documentos)

4.2

Se NÃO, ver etapas anteriores

5.

Decorrido o prazo, as partes apresentaram as alegações escritas?

5.1

Se SIM, fazer remessa ao relator, observando que deve ser realizado no e-proc o evento CONCLUSÃO
PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos) e, logo após, a remessa interna. Observando-se
que, caso DESPACHO/DECISÃO tenha determinado o cumprimento de outro ato processual, os autos
NÃO deverão ser remetidos ao relator. Ver passo 6.

5.2

Se NÃO, certificar, após o decurso do prazo, que o acusado/denunciado não se manifestou, utilizando
a opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Fazer remessa ao relator, através da
opção “Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o evento CONCLUSÃO
PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa interna.
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(Clique aqui para ver modelo certidão)
6.

DESPACHO/ DECISÃO determinou a realização de provas reputadas imprescindíveis para o julgamento
da causa? (Art. 11º, § 3º da Lei nº 8.038/90)

6.1

Se SIM, confeccionar Carta/Ofício/Mandado para expedição (via E-PROC/MALOTE DIGITAL/
CORREIOS, dependendo de cada caso), observando o endereço fornecido, se para Comarca dentro do
próprio Estado (Carta de Ordem), se em Palmas (Ofício).
(Clique aqui para ver forma de envio dos documentos)

6.2

Se NÃO, seguir para passo 7.

7.

DESPACHO/ DECISÃO lançou relatório nos autos, encaminhando-lhes ao Revisor?
(Art. 170, segunda parte do § 1º, RITJTO)

7.1

Se SIM, fazer remessa ao revisor, observando que deve ser realizado no e-proc o evento REMESSA
INTERNA AO REVISOR.

7.2

(Clique aqui para ver etapa Julgamento)

Se NÃO, ver passos anteriores.

Observação:
LEMBRAR: efetuar alteração do “LOCALIZADOR” do processo para AÇÃO PENAL ou INQUÉRITO quando os
autos estiverem aguardando prazo.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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D. Julgamento
 Atentar para o Art. 172, parágrafo único do RITJTO , o qual dispõe que para o julgamento das
ações penais originárias, fundadas na prerrogativa de função prevista no art. 29 da Constituição
Federal (julgamento de Prefeito perante o Tribunal de Justiça) serão utilizadas, no que couber, as
disposições constantes no Título III, Capítulo VII do RITJTO.

1.

Pedido de dia para julgamento, fazer remessa para o localizador do servidor responsável pela pauta de
julgamento para inclusão na pauta. Atentar que o pedido de dia para julgamento será lançado pelo
Revisor. Art. 170, parte final do § 1º, RITJTO (AÇÃO PENAL)
Art. 174, parte final, do RITJTO (REVISÃO CRIMINAL)

2.

Confeccionar

a respectiva

Carta de Ordem/Mandado para expedição e

intimação do

acusado/denunciado da inclusão em pauta (via E-PROC/MALOTE DIGITAL/CORREIOS, dependendo de
cada caso), observando o endereço fornecido, se para Comarca dentro do próprio Estado (Carta de
Ordem), se em Palmas (Mandado). (Art. 6º da Lei nº 8.038/90 – AÇÃO PENAL).
(Clique aqui para ver forma de envio dos documentos)
3.

Após conferência da pauta, enviar para publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). Atentar para o
disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 89 do RITJTO.

4.

Certificar nos autos a publicação no DJE, observando-se que a certidão deverá ser realizada dentro do
evento PUBLICAÇÃO DE PAUTA. Após, fazer remessa para PLENA.
(Clique aqui para ver modelo certidão)

5.

No caso de AÇÃO PENAL, extrair cópias do relatório, distribuindo-se entre os desembargadores, até
quarenta e oito horas antes da sessão. (Art. 170, § 3º RITJTO)

6.

Foi iniciado o julgamento do processo?

6.1

Se SIM, fazer remessa ao Relator para juntada de voto, que deve ser realizado no e-proc através do
evento REMESSA INTERNA PARA JUNTADA DE VOTO. Após o retorno dos autos, seguir para passo 8.

6.2

Se NÃO, seguir para passo 7.

7.

O processo foi retirado de julgamento?

7.1

Se SIM, o processo será mantido no PLENA, aguardando nova sessão de julgamento.
Observar que, há casos em que o processo poderá será remetido ao Relator - a pedido ou em razão de
alguma petição a ser analisada -, contudo, ainda continuando na pauta de julgamento. Nesses casos,
há a necessidade de certificar, utilizando a opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada
certidão”.

(Clique aqui para ver modelo certidão)
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7.2

Se NÃO, seguir para passo 8.

8.

O processo foi retirado de pauta?

8.1

Se SIM, certificar, observando-se que a certidão deverá ser realizada dentro do evento JULGAMENTO –
RETIRADO DE PAUTA. Após, fazer remessa ao Relator.

(Clique aqui para ver modelo certidão)

8.2

Se NÃO, verificar passo 6 e 7 ou seguir para passo 9.

9.

Há voto divergente ou voto-vista para ser juntado nos autos?

9.1

Se SIM, fazer remessa para juntada de voto divergente ou voto-vista, observando-se que deve ser
realizado no e-proc através do evento REMESSA INTERNA PARA JUNTADA DE VOTO. Após o retorno
dos autos, seguir para passo 10.

9.2

Se NÃO, seguir para passo 10.

10.

O processo foi retirado com vista?

10.1

Se SIM, confeccionar extrato de ata, observando-se que o extrato deverá ser anexado dentro do
evento JULGAMENTO – PEDIDO DE VISTA. Após, fazer remessa ao gabinete daquele que pediu vista
dos autos.

10.2

Se NÃO, seguir para passo 11.

11.

O processo foi julgado?

11.1

Se SIM, confeccionar extrato de ata, observando-se que o extrato deverá ser anexado dentro do
evento referente ao resultado do julgamento (ex.: JULGAMENTO PROVIDO, JULGAMENTO
IMPROVIDO). Após fazer remessa ao relator do acórdão, através do evento REMESSA INTERNA PARA
JUNTADA DE ACÓRDÃO.

11.2

(Clique aqui para ver próxima etapa Acórdão)

Se NÃO, o processo será mantido no PLENA, aguardando nova sessão de julgamento.
Observar que, há casos em que o processo poderá será remetido ao Relator, certificar, utilizando a
opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Atentar ainda que, em casos
excepcionais, no qual o julgamento tenha sido ADIADO, SOBRESTADO ou PRORROGADO, a certidão
deverá ser realizada dentro do evento específico.

(Clique aqui para ver modelo certidão)

Observação:
LEMBRAR: efetuar alteração do “LOCALIZADOR” dos autos, observando a fase processual em que eles se
encontram. Por exemplo, AGUARDANDO JULGAMENTO; AGUARD JULG ADM; AGUARD JULG APN; INCLUSO
EM PAUTA; EXTRATO FEITO ou outros que, por ventura, forem utilizados.
 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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E. Acórdão

1.

Abrir ACÓRDÃO e verificar teor do documento.

2

O acusado/denunciado foi condenado?

2.1

Se SIM, intimar partes, observando o prazo legal para eventual recurso, e providenciar o cumprimento
dos demais atos que por ventura possam constar no voto ou no acórdão. Atentar para as intimações
que deverão ser efetuadas por meio de Carta de Ordem/Mandado, e respectivo envio dos autos à
CEMAN para cumprimento. Seguir para passo 3.

2.2

Se NÃO, intimar partes, observando o prazo legal para eventual recurso. Seguir para passo 3.

3.

Fazer remessa à Comissão de Jurisprudência e Documentação, através do evento REMESSA INTERNA
PARA REGISTRO DE ACÓRDÃO.

4.

Alterar localizador dos autos para “ACÓRDÃO-MÉRITO” e aguardar o transcurso do prazo.

5.

Para ver procedimentos referentes à baixa processual clique em:
Baixa

 Clique aqui para retornar ao: Sumário

F. Baixa processual
1.

Houve decurso de prazo de TODOS os intimados?

1.1

Se SIM, intimar representante do MPE para ciência do acórdão, SOMENTE se transcorrido o prazo das
partes, (Art. 41, IV da Lei nº 8.625/93), observando-se o prazo legal.

1.2

Se NÃO, aguardar o transcurso do prazo para TODOS os intimados.

2.

Após o retorno dos autos, realizar no e-proc o evento RETORNO DO MP COM CIENTE

3.

Certificar o trânsito em julgado do acórdão, observando-se que a certidão deverá ser anexada dentro
do evento TRÂNSITO EM JULGADO.

4.

(Clique aqui para ver modelo certidão)

Fazer remessa dos autos para a DIVISÃO DE BAIXA através da opção “Movimentar processo”, no
evento REMESSA INTERNA.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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3. Procedimento Recursal
A. Recursos – Agravo ou Embargos de Declaração
1.

Recurso interposto, regra geral, em casos de (in) deferimento de liminar (Agravo ou Embargos de
Declaração). Observar que, em alguns casos, o recurso de agravo ou de embargos de declaração
poderá ser interposto contra decisões colegiadas.

2.

O prazo recursal comum está em aberto?

2.1.

Se SIM, aguardar decurso do prazo. Atentar que é facultativo certificar, neste momento, a
interposição do recurso, utilizando a opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”.
Todavia, os autos NÃO serão remetidos ao Relator.

2.2.

(Clique aqui para ver modelo certidão)

Se NÃO, caso a interposição do recurso ainda não tenha sido certificada, lavrar a certidão, utilizando a
opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Após, fazer remessa ao relator,
observando que deve ser realizado no e-proc o evento CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO COM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou CONCLUSÃO COM AGRAVO PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins
estatísticos) e, ato contínuo, a remessa interna.

(Clique aqui para ver modelo certidão)

3.

Despacho/decisão determinou a intimação do agravado/embargado para apresentar contrarrazões?

3.1.

Se SIM, intimar Agravado/Embargado, através da opção “Intimar/Ciência”, para apresentação das
contrarrazões, observando o prazo concedido. Observar que, nesses casos, a intimação do
agravante/embargante não se faz necessária. (Art. 185 do CPC)

3.2

Se NÃO, seguir para próxima etapa:

(RECURSOS - JULGAMENTO).

4.

Decorrido o prazo, as contrarrazões foram apresentadas?

4.2

Se SIM, fazer remessa ao relator, observando que deve ser realizado no e-proc o evento CONCLUSÃO
COM CONTRA-RAZÕES PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos) e, logo após, a remessa
interna.

4.3

Se NÃO, certificar, após o decurso do prazo, que as contrarrazões não foram apresentadas, utilizando
a opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Fazer remessa ao relator, através da
opção “Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o evento CONCLUSÃO
PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa interna.
(Clique aqui para ver modelo certidão)

 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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B. Recursos - Julgamento
1.

Despacho determinou a inclusão em mesa dos autos?

1.1

Se SIM, fazer remessa para o localizador do servidor responsável pela pauta de julgamento, o qual
certificará nos autos a inclusão dos autos na pauta, através da opção “Movimentar processo”, e
depois “Lavrada certidão”. Atentar que, a certidão poderá ser anexada no e-proc no evento INCLUÍDO
EM MESA PARA JULGAMENTO, caso a relatoria não tenha utilizado o evento para inclusão do relatório
ou no evento DISPONIBILZAÇÃO DE PAUTA PARA MAGISTRADO (A). Após, fazer remessa para PLENA.
Seguir para passo 6. (Legislação pertinente: Art. 30, IV, “e” e Art. 89, § 1º do RITJTO).
(Clique aqui para ver modelo certidão)

1.2

Se NÃO, intimar agravante/embargante, agravado/embargado e PGE da decisão/despacho que NÃO
conheceu do recurso, observando o prazo legal para eventual recurso.
(Clique aqui para ver etapa Intimação Ministério Público)

2.

Foi iniciado o julgamento do processo?

2.1

Se SIM, fazer remessa ao Relator para juntada de voto, que deve ser realizado no e-proc através do
evento REMESSA INTERNA PARA JUNTADA DE VOTO. Após o retorno dos autos, seguir para passo 5.

2.2

Se NÃO, seguir para passo 3.

3.

O processo foi retirado de julgamento?

3.1

Se SIM, o processo será mantido no PLENA, aguardando nova sessão de julgamento.
Observar que, há casos em que o processo poderá será remetido ao Relator - a pedido ou em razão de
alguma petição a ser analisada -, contudo, ainda continuando na pauta de julgamento. Nesses casos,
há a necessidade de certificar, utilizando a opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada
certidão”.

(Clique aqui para ver modelo certidão)

3.2

Se NÃO, seguir para passo 4.

4.

O processo foi retirado de pauta?

4.1

Se SIM, certificar, observando-se que a certidão deverá ser realizada dentro do evento JULGAMENTO
– RETIRADO DE PAUTA. Após, fazer remessa ao Relator.

(Clique aqui para ver modelo certidão)

4.2

Se NÃO, verificar passo 2 e 3 ou seguir para passo 5.

5.

Há voto divergente ou voto-vista para ser juntado nos autos?

5.1

Se SIM, fazer remessa para juntada de voto divergente ou voto-vista, observando-se que deve ser
realizado no e-proc através do evento REMESSA INTERNA PARA JUNTADA DE VOTO. Após o retorno
dos autos, seguir para passo 10.

5.2

Se NÃO, seguir para passo 6.
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6.

O processo foi retirado com vista?

6.1

Se SIM, confeccionar extrato de ata, observando-se que o extrato deverá ser anexado dentro do
evento JULGAMENTO – PEDIDO DE VISTA. Após, fazer remessa ao gabinete daquele que pediu vista
dos autos.

6.2

Se NÃO, seguir para passo 7.

7.

O processo foi julgado?

7.2

Se SIM, confeccionar extrato de ata, observando-se que o extrato deverá ser anexado dentro do
evento referente ao resultado do julgamento (ex.: JULGAMENTO PROVIDO, JULGAMENTO
IMPROVIDO). Após fazer remessa ao relator do acórdão, através do evento REMESSA INTERNA PARA
JUNTADA DE ACÓRDÃO.

7.3

(Clique aqui para ver etapa RECURSOS - ACÓRDÃO)

Se NÃO, o processo será mantido no PLENA, aguardando nova sessão de julgamento.
Observar que, há casos em que o processo poderá será remetido ao Relator, certificar, utilizando a
opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Atentar ainda que, em casos
excepcionais, no qual o julgamento tenha sido ADIADO, SOBRESTADO ou PRORROGADO, a certidão
deverá ser realizada dentro do evento específico.

(Clique aqui para ver modelo certidão)

Observação:
LEMBRAR: efetuar alteração do “LOCALIZADOR” dos autos, observando a fase processual em que eles se
encontram. Por exemplo, AGUARDANDO JULGAMENTO; AGUARD JULG ADM; AGUARD JULG APN; INCLUSO
EM PAUTA; EXTRATO FEITO ou outros que, por ventura, forem utilizados.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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C. Recursos - Acórdão
1.

Abrir ACÓRDÃO e verificar teor do documento.

2

Foi dado provimento ao recurso?

2.1

Se SIM, intimar Impetrante, impetrado e PGE, observando o prazo legal para eventual recurso, e o
disposto no Art. 13 da Lei nº 12.016/09 – para os autos de Mandado de Segurança. Seguir para passo
3.

2.2

Se NÃO, intimar APENAS Impetrante e PGE, vez que não houve modificação da decisão/acórdão, não
havendo assim necessidade de intimar o Impetrado. Observar o prazo legal para eventual recurso e o
disposto no Art. 163 do RITJTO. Seguir para passo 3.

3.

Fazer remessa à Comissão de Jurisprudência e Documentação, através do evento REMESSA INTERNA
PARA REGISTRO DE ACÓRDÃO.

4.

Alterar localizador dos autos para “ACÓRDÃO-RECURSO” e aguardar o transcurso do prazo.

5.

Após transcurso do prazo, dar andamento ao processo ou verificar procedimentos de baixa, se for o
caso.

(Clique aqui para ver etapa BAIXA – Rejeição da Denúncia)

(Clique aqui para ver etapa BAIXA – Perda do Foro)
(Clique aqui para ver etapa Baixa Processual)

Observação:
LEMBRAR: efetuar alteração do “LOCALIZADOR” dos autos para ACÓRDÃO-MÉRITO, quando se tratar de
julgamento de mérito ou ACÓRDÃO-RECURSO, quando o acórdão dispuser recursos.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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D. Recursos – Ordinário, Extraordinário ou Especial
1.

Recurso interposto, regra geral, após julgamento do mérito. Art. 508 do CPC. Observar que, em
situações excepcionais, o recurso poderá ser interposto em casos de decisões terminativas, sem
análise do mérito.

2.

Houve decurso de prazo de TODOS os intimados do acórdão/decisão?

2.1.

Se SIM, aguardar decurso do prazo. Atentar que é facultativo certificar, neste momento, a
interposição do recurso, utilizando a opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”.
Todavia, os autos NÃO serão remetidos ao Relator. .

2.2.

(Clique aqui para ver modelo certidão)

Se NÃO, caso a interposição do recurso ainda não tenha sido certificada, lavrar a certidão, utilizando a
opção “Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Após, fazer remessa à SRCON (Secretaria
de Recursos Constitucionais). Atentar para lançamento da informação na planilha de estatística.
(Clique aqui para ver modelo certidão)

3.

Atentar que NÃO haverá necessidade de intimar o Ministério Público do acórdão/decisão, em razão
da interposição do recurso (ordinário/extraordinário/especial).

4.

Localizador vinculado aos autos na Secretaria do Pleno deverá ser excluído. Todavia, SOMENTE após o
lançamento da informação de remessa à SRCON na planilha de estatística.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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4. Revisão Criminal
A. Procedimentos iniciais
1.

Para ver procedimentos referentes à verificação dos autos clique em:
Verificação dos autos

2.

Em geral, a Revisão Criminal é protocolada por advogado constituído ou por defensor público. Porém,
pode haver casos em que o próprio Réu ingressa com o pedido de revisão.

3.

DESPACHO/DECISÃO indeferiu liminarmente o pedido de revisão?
Legislação pertinente: Art. 173, § 2º do RITJTO e Art. 625, § 3º do CPP

3.1

Se SIM, confeccionar a respectiva Carta de Ordem/Mandado para expedição e cumprimento da
intimação pessoal (via E-PROC/MALOTE DIGITAL/CORREIOS, dependendo de cada caso), observando o
endereço fornecido, se para Comarca dentro do próprio Estado (Carta de Ordem), se em Palmas
(Mandado)..

(Clique aqui para ver forma de envio dos documentos)

3.2

Se NÃO, seguir para passo 4 ou seguintes.

4.

Caso pedido de revisão tenha sido formulado pelo próprio Réu, DESPACHO/ DECISÃO determinou a
indicação de defensor?

4.1

Se SIM, confeccionar o respectivo Ofício à Defensoria Pública para que seja nomeado defensor para o
Réu. Utilizar a opção “Movimentar processo”, depois “Expedido Ofício”, onde será anexado o
respectivo documento e depois os autos deverão ser remetidos à CEMAN para cumprimento,
utilizando a opção “Movimentar processo” e REMESSA INTERNA. Seguir para passo 7.

4.2

Se NÃO, seguir para passo 5 ou 6.

(Clique aqui para ver etapa Intimação - Ministério Público)

5.

Caso o Réu já tenha advogado/defensor constituído, DESPACHO/DECISÃO determinou a requisição
dos autos originais? Art. 173, § 1º do RITJTO e Art. 625, § 2º do CPP

5.1

Se SIM, confeccionar o respectivo Ofício para solicitação dos autos originais, que será expedido, via EPROC/MALOTE DIGITAL/CORREIOS, observando-se o juízo (Vara de Execução Criminal) em que os
autos se encontram. Seguir para passo 8.

(Clique aqui para ver forma de envio dos documentos)

5.2

Se NÃO, seguir para passo 6.

6.

Caso a Revisão não tenha sido instruída adequadamente, DESPACHO/DECISÃO determinou a
intimação do Réu/Requerente para sanar a irregularidade?
Art. 173, § 1º do RITJTO e Art. 625, § 1º do CPP

6.1

Se SIM, intimar o Réu/Requerente através da opção “Intimar/Ciência”, para efetuar a devida
providência, observando o prazo concedido pelo Relator. Observar que, nesses casos, a intimação do
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Requerido/Ministério Público Estadual não se faz necessária. Seguir para passo 9.
6.2

Se NÃO, ver passos anteriores.

7.

Defensoria pública indicou defensor para realizar a defesa do Réu/Requerente?

7.1

Se SIM, caso seja necessário efetuar a juntada de algum documento digitalizado, utilizar a opção
“Movimentar processo”, e depois “Juntada”. ATENÇÃO: se no DESPACHO/DECISÃO houver
determinação para intimar o defensor indicado, deverá ser realizado os procedimentos para sua
intimação. Contudo, se não houver outro ato a ser cumprido, fazer remessa ao relator, através da
opção “Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o evento CONCLUSÃO
PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa interna.

7.2

Se NÃO, certificar, após o decurso do prazo, não houve manifestação nos autos, utilizando a opção
“Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Fazer remessa ao relator, através da opção
“Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o evento CONCLUSÃO PARA
DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa interna.
(Clique aqui para ver modelo de certidão)

8.

O juízo (Vara de Execução Criminal) enviou os autos originais para serem apensados à Revisão?

8.1

Se SIM, caso seja necessário efetuar a juntada de algum documento digitalizado, utilizar a opção
“Movimentar processo”, e depois “Juntada”. Caso não haja nenhum outro ato a ser cumprido, fazer
remessa ao relator, através da opção “Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no
E-PROC o evento CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a
remessa interna.

8.2

Se NÃO, certificar, após o decurso do prazo, não houve manifestação nos autos, utilizando a opção
“Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Fazer remessa ao relator, através da opção
“Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o evento CONCLUSÃO PARA
DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa interna.
(Clique aqui para ver modelo de certidão)

9.

Foi apresentado os documentos solicitados para sanar a irregularidade dos autos?

9.1

Se SIM, caso seja necessário efetuar a juntada de algum documento digitalizado, utilizar a opção
“Movimentar processo”, e depois “Juntada”. Caso não haja nenhum outro ato a ser cumprido, fazer
remessa ao relator, através da opção “Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no
E-PROC o evento CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a
remessa interna.
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9.2

Se NÃO, certificar, após o decurso do prazo, não houve manifestação nos autos, utilizando a opção
“Movimentar processo”, e depois “Lavrada certidão”. Fazer remessa ao relator, através da opção
“Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o evento CONCLUSÃO PARA
DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa interna.
(Clique aqui para ver modelo de certidão)

Observação:
LEMBRAR: efetuar alteração do “LOCALIZADOR” do processo para REVISÃO CRIMINAL quando os autos
estiverem aguardando prazo.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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B. Intimação - Ministério Público
1.

DESPACHO/ DECISÃO determinou a intimação do Ministério Público Estadual?

1.1

Se SIM, intimar representante do MPE. Atentar para o prazo de 10 dias. Seguir para passo 2.
(Legislação pertinente: Art. 174 do RITJTO e Art. 625, § 5º do CPP)

1.2

Se NÃO, voltar para etapas anteriores.

2.

Alterar Localizador do processo para “REMESSA MP” e lançar informação na planilha de estatística.
Seguir para passo 3.

3.

O Ministério Público Estadual apresentou promoção criminal?

3.1

Se SIM, realizar no e-proc o evento RETORNO DO MP COM PROMOÇÃO. Atentar que antes da remessa
ao Relator deverá ser realizado no e-proc o evento CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO COM
PARECER DO MPE (para fins estatísticos).

3.2

Se NÃO, certificar que não houve manifestação do Ministério Público e, logo após, fazer remessa ao
relator, através da opção “Movimentar processo”, observando que deve ser realizado no E-PROC o
evento CONCLUSÃO PARA DESPACHO/DECISÃO (para fins estatísticos), e logo após a remessa interna.
(Clique aqui para ver modelo certidão)

Observação:
LEMBRAR: efetuar alteração do “LOCALIZADOR” do processo para REMESSA MP, enquanto os autos
estiverem no órgão ministerial.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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C. Julgamento

1.

DESPACHO/ DECISÃO lançou relatório nos autos, encaminhando-lhes ao Revisor?
(Art. 170, segunda parte do § 1º, RITJTO)

1.1

Se SIM, fazer remessa ao revisor, observando que deve ser realizado no e-proc o evento REMESSA
INTERNA AO REVISOR.

1.2

Se NÃO, ver etapas anteriores.

2.

Pedido de dia para julgamento, fazer remessa para o localizador do servidor responsável pela pauta de
julgamento para inclusão na pauta. Atentar que o pedido de dia para julgamento será lançado pelo
Revisor. Art. 174, parte final do RITJTO.

(Clique aqui para ver etapa Julgamento)

 Clique aqui para retornar ao: Sumário

E. Acórdão
1.

Abrir ACÓRDÃO e verificar teor do documento.

2

Houve modificação da decisão condenatória?

2.1

Se SIM, intimar partes, observando o prazo legal (15 dias), e providenciar a comunicação ao juízo da
execução, através de Ofício/Mandado. Atentar para as intimações que deverão ser efetuadas por
meio de Carta de Ordem/Mandado, e respectivo envio dos autos à CEMAN para cumprimento. Seguir
para passo 3.

(Clique aqui para ver forma de envio dos documentos)

2.2

Se NÃO, intimar partes, observando o prazo legal para eventual recurso (15 dias). Seguir para passo 3.

3.

Fazer remessa à Comissão de Jurisprudência e Documentação, através do evento REMESSA INTERNA
PARA REGISTRO DE ACÓRDÃO.

4.

Alterar localizador dos autos para “ACÓRDÃO-MÉRITO” e aguardar o transcurso do prazo.

5.

Para ver procedimentos referentes à baixa processual clique em:
Baixa

 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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F. Baixa
1.

Para ver procedimentos referentes à baixa processual clique em:
Baixa

 Clique aqui para retornar ao: Sumário

4.1. Revisão Criminal - Procedimentos em grau recursal
1.

Recurso interposto, regra geral, em casos de (in) deferimento de liminar (Agravo ou Embargos de
Declaração). Observar que, o recurso de agravo ou de embargos de declaração poderá ser interposto
contra decisões colegiadas.

2.

Para ver procedimentos referentes à Agravo ou Embargos de Declaração clique em:
RECURSOS – Agravo ou Embargos de Declaração

3.

Para ver procedimentos referentes ao Julgamento de Agravo ou Embargos de Declaração clique em:
RECURSOS – Julgamento

4.

Para ver procedimentos referentes ao Acórdão de Agravo ou Embargos de Declaração clique em:
RECURSOS – Intimação - Acórdão

5.

Para ver procedimentos referentes à recurso especial, extraordinário ou ordinário clique em:
RECURSOS – Ordinário, Extraordinário ou Especial

 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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Modelos de Certidões
A. VERIFICAÇÃO INICIAL
1) Quando existe algum processo que veio com alguma determinação a fazer, porém a
competência não é do Pleno: (Conforme artigo 7º do RITJTO)
Exemplo 1:
Certifico que o presente processo tem como competência (Ex: Presidência), sendo que seus atos
são cumpridos pela (Setor que cumpre o processo), de acordo com o Regimento Interno deste
Tribunal, portanto a mesma é competente para cumprir o despacho exarado no Evento n° ___. O
referido é verdade e dou fé.
Exemplo 2:
Certifico que o presente feito não se enquadra no rol de competência da Secretaria do Tribunal
Pleno, conforme art. 7° do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. O referido é verdade e dou
fé.

1.1) Quando os autos constam competência/colegiado de outra câmara, e vierem com
decisão/despacho para cumprimento:
Exemplo 1:
Certifico que deixo de cumprir a decisão/despacho exarada no evento n° ___, de (dia)/(mês)/(ano),
pois o presente processo foi distribuído com colegiado e competência das Câmaras Criminais,
invibializando assim o cumprimento do presente processo. O referido é verdade e dou fé.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário

2) Quando os autos vierem com despacho/decisão para cumprimento, porém, não foi concedida
a assistência judiciária, bem como não houve o recolhimento das custas processuais:
Exemplo 1:
Certifico que deixo de cumprir a decisão/despacho exarada no evento n° ___, de (dia)/(mês)/(ano),
uma vez que não há pedido de assistência judiciária, bem como não houve recolhimento das
custas processuais, nos termos do artigo 806 do CPP, e que por esta razão esta Secretaria do
Tribunal Pleno encaminha os autos para análise do Relator. O referido é verdade e dou fé.
 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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2.1) Quando há determinação do relator para que a parte recolha as custas processuais, e antes
de intimá-lo já houve o cumprimento do que foi ordenado na decisão:
Exemplo 1:
Certifico que a determinação contida na decisão/despacho no evento ___ dos autos, proferida em
(dia)/(mês)/(ano), foi cumprida pela parte, conforme se verifica no evento ___. O referido é
verdade é dou fé. Palmas, (dia) de (mês) de (ano).



Clique aqui para retornar ao: Sumário

3) Quando incluir ou retirar alguma parte no pólo passivo dos autos:
Exemplo 1:
Certifico que foi incluído/retirado do pólo passivo, (especificar parte): em cumprimento à
decisão/despacho proferida no evento n° ___ de (dia)/(mês)/(ano). O referido é verdade e dou fé.
Exemplo 2:
Certifico que, em cumprimento ao (decisão/despacho/acórdão/voto), proferido no evento ___, foi
incluído/retirado do pólo passivo destes autos o (colocar nome da parte incluída/retirada).
O referido é verdade e dou fé.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário

B. INTIMAÇÃO

1) Certidão quando o Ministério Público não apresentou promoção criminal nos autos:
Exemplo 1:
CERTIFICO que, até a presente data, o Ministério Público Estadual, embora devidamente intimado
acerca do despacho/decisão proferido no evento ___, conforme se verifica no evento _____ não
apresentou seu parecer nos autos. O referido é verdade e dou fé.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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2) Quando a(s) parte(s) foi (foram) intimado (s) eletronicamente e não houve
manifestação
Exemplo 1:
Certifico que transcorreu in albis o prazo determinado no despacho do Evento ___ dos autos, sem
qualquer manifestação da parte (especificar), conforme se depreende do Evento ___ (Decurso de
Prazo). O referido é verdade e dou fé.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário

3) Quando alguma parte não se manifesta nos autos em tempo hábil:
Exemplo 1:
Certifico que embora intimado eletronicamente através do evento ___, a parte (especificar) não
prestou informações até a presente data, em relação à decisão proferida no evento ____. O
referido é verdade e dou fé.
Exemplo 2:
Certifico que a parte (especificar), foi notificado através do Mandado/Ofício Executório n°
____/20__-PLENO, expedido por esta Secretaria em (dia/mês/ano) (Evento n° ___) e entregue pelo
Oficial de Justiça em (dia/mês/ano) e, certificando sua entrega nos autos em (dia/mês/ano)
(Evento n° ___), porém, a parte acima mencionada, não se manifestou nos autos até a presente
data em relação à decisão proferida em (dia/mês/ano) (Evento n° ___). O referido é verdade e
dou fé.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário

4) Quando alguma parte não foi localizada:
Exemplo 1:
Certifico que o acusado (especificar) não foi encontrado no endereço fornecido nos autos (Evento
n° ___) para ser notificado acerca da decisão/despacho proferida no evento ____, conforme pode
ser verificado no evento ____. O referido é verdade e dou fé.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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C. EDITAL

1) Certidão de Edital de Notificação
Exemplo 1:
Certifico que o Edital de Notificação foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico n° _____, f.
___ em (dia/mês/ano) e foi afixado no mural do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos
termos do artigo 4º, § 2º, da Lei nº 8.038/90. O referido é verdade e dou fé.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário

D. JULGAMENTO

1) Certidão inclusão na pauta de julgamento:
Exemplo 1:
Certifico que o presente feito entrou na Pauta de Julgamento n° ____/(ano)-Tribunal Pleno,
publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº ____, do (dia/mês/ano). Certifico ainda, que os autos
serão incluídos na Pauta de Julgamento da Sessão Ordinária do Tribunal Pleno que realizar-se-á no
dia (dia/mês/ano), às 14 horas, ou nas sessões posteriores. O referido é verdade e dou fé.



Clique aqui para retornar ao: Sumário

2) Certidão de processo retirado de julgamento:
Exemplo 1:
Certifico que o presente feito foi RETIRADO DE JULGAMENTO na (número) Sessão Ordinária
Judicial de Julgamento do Tribunal Pleno, e será remetido/concluso ao Relator em razão da
petição protocolada no evento ___. O referido é verdade e dou fé.
Exemplo 2:
Certifico que o presente feito foi RETIRADO DE JULGAMENTO na (número) Sessão Ordinária
Judicial de Julgamento do Tribunal Pleno, e será remetido/concluso ao Relator a pedido da própria
relatoria. O referido é verdade e dou fé.


Clique aqui para retornar ao: Sumário
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3) Certidão de processo retirado da pauta de julgamento:

Exemplo 1:
Certifico que o presente feito foi RETIRADO DA PAUTA DE JULGAMENTO na (número) Sessão

Ordinária Judicial de Julgamento do Tribunal Pleno. O referido é verdade e dou fé.
Exemplo 2:
Certifico que o presente feito foi RETIRADO DE JULGAMENTO na (número) Sessão Ordinária

Judicial de Julgamento do Tribunal Pleno, e será remetido/concluso ao Relator a pedido
da própria relatoria. O referido é verdade e dou fé.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário

4) Certidão inclusão de processo em mesa para julgamento:
Exemplo 1:
Certifico que o presente feito entrou em mesa, na Pauta de Julgamento n° n° ____/(ano)-Tribunal
Pleno, do (dia/mês/ano), para apreciação ________. Certifico ainda, que a sessão de julgamento
será realizada no dia (dia/mês/ano). O referido é verdade e dou fé.



Clique aqui para retornar ao: Sumário

E. RECURSOS

1) Certidão para recursos:
Exemplo 1:
Certifico foi interposto/oposto _____________ em (dia/mês/ano) (evento n° ___). O referido é
verdade e dou fé.



Clique aqui para retornar ao: Sumário
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2) Certidão quando contrarrazões não são apresentadas:
Exemplo 1:
CERTIFICO que, até a presente data, o Embargado/Agravado, embora devidamente intimado
acerca do despacho/decisão proferido no evento ___, conforme se verifica no evento _____ não
apresentou suas contrarrazões nos autos. O referido é verdade e dou fé.



Clique aqui para retornar ao: Sumário

F. BAIXA

1) Certidão de transito em julgado:
Exemplo 1:
Certifico que o presente feito Transitou em Julgado, conforme eventos n°s ___ e ___ dos autos. O
referido é verdade e dou fé.
Exemplo 2:
Certifico que o presente feito Transitou em Julgado, conforme status fechado constante no evento
n° ___ e ciência do Ministério Público no evento n° ___ dos autos. O referido é verdade e dou fé.
Exemplo 3:
Certifico que o acórdão proferido no evento ___ transitou em julgado conforme se verifica nos
eventos ___ (Ciência), ____ (Renúncia), ____ (Decurso de prazo), bem como ciência do Ministério
Público no evento ____. O referido é verdade e dou fé.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário

2) Certidão de perda do foro e remessa à 1ª Instância:
Exemplo 1:
Certifico que, conforme se depreende da decisão proferida no evento n°s ___ ocorreu a perda do
foro do acusado/denunciado, transcorrendo in albis o prazo para interposição de eventual
recurso, sem qualquer manifestação das partes, conforme se verifica no Evento ___ (Decurso de
Prazo) dos autos. O referido é verdade e dou fé.
 Clique aqui para retornar ao: Sumário
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G. EQUÍVOCOS

1) Certidão quando há erro no prazo da intimação:
Exemplo 1:
Certifico que o prazo apontado no evento ___ dos autos (intimação da parte) estava
erroneamente assinalado, sendo feita nova intimação para regularizar o feito. O referido é
verdade e dou fé.



Clique aqui para retornar ao: Sumário

2)Quando o processo foi remetido para o órgão errado:
Exemplo 1:
Certifico que estes autos foram remetidos erroneamente pelo Gabinete do Relator,
para o órgão “Plena” em (dia/mês/ano), ao invés de terem sidos enviados para o órgão
“Secretaria do Tribunal Pleno”, e somente hoje (dia/mês/ano) que os autos foram
corretamente remetidos. O referido é verdade e dou fé.

 Clique aqui para retornar ao: Sumário

3) Certidão de quando o processo foi baixado e retornou a esta Secretaria por conta de alguma
petição de Advogado:
Exemplo 1:
Certifico que a prestação jurisdicional do Relator esgotou com o julgamento do
processo, e que os requerimentos posteriores competem à Presidência analisá-los, logo
mais, após o trânsito em julgado e baixa realizada por esta Secretaria a mesma não
pode mais praticar qualquer ato, salvo por despacho ou decisão da própria Presidente.
O referido é verdade e dou fé.



Clique aqui para retornar ao: Sumário
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