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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de defesa e representação do IPSM junto ao Poder 

Judiciário, monitorando e acompanhando os processos judiciais de interesse do Instituto. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

▪ Procurador; 

▪ Assistente jurídico (equipe contenciosa). 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

▪ Constituição da República Federativa do Brasil (05/ 10/ 1988); 

▪ Lei n° 8095 (26/04/2002) – Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Goiânia; 

▪ Lei n° 12153 (22/12/2009) – Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito 

dos estados, do Distrito federal, dos Territórios e dos Municípios; 

▪ Lei complementar nº 262 (28/08/2014) – Dispõe sobre a organização da Procuradoria Geral do 

Município, o Plano de Carreira e Vencimentos de Procurador do Município e dá outras 

providências. 

▪ Lei n° 13105 (16/03/2015) – Código do Processo civil; 

▪ Decreto nº 1899 (30/06/2016) – Aprova o Regimento Interno da Procuradoria Geral do 

Município de Goiânia; 

▪ Decreto n. 1.639 (09/05/2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia; 

▪ Leis, Medidas Provisórias e Decretos Federais em matéria previdenciária; 

▪ Portarias, Resoluções, Instruções Normativas e Orientações Normativas da Secretaria de 

Previdência do Ministério da Fazenda; 

▪ Leis Ordinárias, Leis Complementares Municipais em matéria previdenciária e de servidor 

público. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 
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Demanda judicial – É o ato pelo qual o IPSM, o segurado ou o dependente levam os conflitos ao 

Poder Judiciário visando a aplicação do Direito ao caso concreto, resolvendo com definitividade uma 

situação de crise jurídica.   

Citação Judicial – É o ato pelo qual o réu, o executado ou o interessado são convocados para o juízo 

a fim de se defender. 

Interlocutória – É o instrumento processual utilizado para se comunicar com o juízo. 

Intimação – É o documento de comunicação espedido pelo juiz afim de que alguém tome ciência dos 

atos e termos do processo, compareça em audiências ou cumpra determinada ordem judicial. 

Contestação – É o instrumento processual utilizado pelo réu para opor-se, formal ou materialmente, a 

à pretensão deduzida em juízo pelo autor. 

Recurso – É um instrumento processual utilizado para provocar no Poder Judiciário o reexame da 

decisão, com o objetivo de reforma-la, invalida-la e/ou esclarece-la. 

Sentença – É o ato pelo qual o juiz põe termo a uma das fases do processo. 

Trânsito e julgado – É a expressão utilizada que indica o fim da possibilidade de interposição de 

qualquer recurso contra a decisão judicial. 

 

4.2 Siglas 

▪ GABSEC – Gabinete da Presidência; 

▪ CHEGAB – Chefia de Gabinete da Presidência; 

▪ SECGER – Secretaria Geral; 

▪ GERINV – Gerência de Investimentos; 

▪ CHEADV – Chefia da Advocacia Setorial; 

▪ DIRADM – Diretoria de Administração e Finanças; 

▪ GERADM – Gerência de Apoio Administrativo; 

▪ GERPLA – Gerência de Planejamento; 

▪ GERGES – Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; 

▪ GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade; 

▪ DIRBEN – Diretoria de Benefícios Previdenciários; 

▪ GERAPO – Gerência de Aposentadorias e Pensões; 

▪ GERCUS – Gerência de Custeio; 

▪ GERCON – Gerência de Controle de Benefícios; 

▪ GERCOMP – Gerência de Compensação Previdenciária; 

▪ PROJUDI – Processos judicial eletrônico; 

▪ CPC – Código de Processo Civil; 

▪ CF/88 - Constituição da República Federativa do Brasil. 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução dos processos da procuradoria deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Receber e analisar 

citação judicial 

Uma citação judicial, pode ser realizada por meio do sistema de processo judicial 

eletrônico – Projudi ou através de oficial de justiça. O Procurador deverá, diariamente, 

acompanhar o sistema Projudi verificando a existência ou não de novas citações. Após o 

recebimento do mandado de citação, o Procurador deverá analisar a petição inicial, afim 

de identificar o objeto da demanda.  

2. Realizar controle 

de prazos em 

planilha específica 

Após o recebimento e analise do mandado de citação, o Procurador deverá fazer 

controle de prazos na planilha para este fim, inserindo as seguintes informações: número 

do processo, nome das partes, peça processual a ser elaborada, responsável pela 

elaboração. 

3. Encaminhar 

petição inicial ao 

assistente para 

análise e elaboração 

da contestação 

Na sequência, o Procurador deverá encaminhar o mandado de citação ao assistente 

para que este analise o processo e elabore a contestação nos termos do art. 335 e 

seguintes do CPC. 

4. Analisar petição e 

verificar se existe 

processo 

administrativo ou se 

há necessidade de 

documentação 

complementar  

O Assistente Jurídico deverá analisar a petição inicial e averiguar se existe processo 

administrativo relativo ao objeto dos autos no sistema COMPLETE, ou se há 

necessidade de solicitar as competentes gerências documentação complementar 

pertinente aos envolvidos no processo. 

5. Solicitar processo 

ou documentação 

complementar 

conforme o caso 

Caso haja processo administrativo ou a necessidade de documentação suplementar o 

Assistente Jurídico deverá proceder da seguinte forma: 

▪ No caso da existência de processo administrativo, o assistente jurídico deverá 

verificar no sistema COMPLETE sua localização, se este estiver no arquivo, 

solicitar o desarquivamento, se em algum departamento/órgão, solicitar 

processo e guardar o seu encaminhamento físico e via sistema. 

▪ No caso de necessidade de documentação complementar, o assistente jurídico 

deverá elaborar memorando as competentes gerências solicitando o envio da 

mencionada documentação ou informações necessárias, assinalando para tanto 

o prazo de resposta. 

 

6. Elaborar minuta 

da contestação 

Após o recebimento da documentação necessária, o Assistente Jurídico deverá 

elaborar minuta da contestação de acordo com o art. 335 e seguintes do CPC, 

fundamentando-se também nas legislações pertinentes ao objeto, e principalmente na 

Lei 8095/2002, Constituição Federal. 
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Observação: Quando o processo administrativo ou documentos pertinentes são utilizados 

para elaboração da contestação, o Assistente Jurídico deverá digitaliza-los para que 

também sejam anexados ao processo judicial quando do protocolo da contestação. Na 

sequência, o processo administrativo deverá ser devolvido no sistema COMPLETE  e 

também fisicamente, por meio de despacho. Os demais documentos serão arquivados 

em pasta própria.  

7. Analisar 

contestação e 

protocolar no Projudi 

O Procurador deverá analisar a minuta da contestação e verificar se esta abrange todos 

os pontos relevantes da demanda judicial. Havendo a necessidade de adequações, estas 

deverão ser realizadas pelo Procurador, o qual após efetua-las protocolará a 

contestação com os demais anexos pertinentes no sitio eletrônico 

https://projudi.tjgo.jus.br. 

8. Anotar o prazo na 

planilha e solicitar 

que o assistente 

analise o processo 

judicial 

Após o recebimento da intimação do juiz para especificação de provas, o Procurador 

deverá fazer controle de prazos na planilha para este fim, inserindo as seguintes 

informações: número do processo, nome das partes, peça processual a ser elaborada, 

responsável pela elaboração. Em seguida, deverá ser encaminhado o processo judicial 

ao assistente jurídico para análise. 

9. Analisar processo 

judicial e elaborar 

minuta da 

interlocutória 

O Assistente Jurídico deverá analisar o processo judicial, verificando se houve 

contestação. Se sim, analisar se a contestação abrange os pontos relevantes, senão, 

apresentar novas provas. No caso da desnecessidade de apresentação de novas 

provas, o Assistente Jurídico deverá pedir julgamento antecipado do feito. Se não 

houve contestação, o Assistente Jurídico devera alegar as teses de defesa do IPSM. 

Todas essas comunicações deverão ser feitas no processo por meio de uma petição 

interlocutória. 

10. Analisar e 

protocolar 

interlocutória no 

Projudi 

O Procurador deverá analisar a minuta da interlocutória e verificar se está de acordo 

com os documentos constantes nos autos. Havendo a necessidade de adequações, 

estas deverão ser realizadas pelo Procurador, o qual após efetua-las protocolará a 

interlocutória com os demais anexos pertinentes no sitio eletrônico 

https://projudi.tjgo.jus.br. 

11. Receber e 

analisar intimação da 

sentença 

Após receber a intimação da sentença no Projudi, o Procurador deverá analisa-la e 

verificar se é favorável ou desfavorável ao IPSM. 

12. Iniciar fase de 

cumprimento de 

sentença em relação 

aos honorários 

Caso seja favorável e a parte autora não tenha apresentado recurso, o Procurador 

deverá aguardar o trânsito em julgado da ação. Após a sua ocorrência, caso haja 

honorários advocatícios a serem executados, o Procurador deverá iniciar a fase de 

cumprimento de sentença em relação à verba sucumbencial. 

13. Elaborar cálculos 

e interlocutória e 

protocolar no Projudi 

Na sequência, Procurador deverá atualizar os honorários para instruir a elaboração da 

interlocutória e, após sua finalização deverá protocolar a peça no sitio eletrônico 

https://projudi.tjgo.jus.br. 

14. Apresentar 

contrarrazões e 

aguardar decisão do 

tribunal de justiça, 

Caso a sentença seja favorável e a parte autora apresentou recurso, o Procurador, 

auxiliado pelos assistentes, deverá elaborar as contrarrazões e protocolar no sitio 

eletrônico https://projudi.tjgo.jus.br dentro do prazo legal. Se o Tribunal de Justiça 

reformar a sentença, impondo condenação ao IPSM, o Procurador e seus assistentes 

https://projudi.tjgo.jus.br/
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recorrendo se 

necessário 

deverão elaborar os recursos cabíveis conforme elencados no art. 994 do CPC até a 

última instância. 

15. Recorrer da 

sentença  em todas 

as instâncias se 

necessário 

Quando a sentença for desfavorável ao IPSM, o Procurador e seus assistentes deverão 

elaborar os recursos cabíveis conforme elencados no art. 994 do CPC até a última 

instância. 

16. Receber 

intimação do Juiz  e 

anotar prazo na 

planilha 

Havendo condenação ao IPSM, o Procurador deverá aguardar a parte autora dar início 

a fase de cumprimento de sentença. Se a condenação for de obrigação de fazer, após a 

intimação do juiz o Procurador deverá fazer controle de prazos na planilha para este 

fim, inserindo as seguintes informações: número do processo, nome das partes, peça 

processual a ser elaborada, responsável pela elaboração. 

17. Encaminhar 

intimação para 

análise do assistente 

Na sequência, o Procurador deverá encaminhar a intimação ao assistente para que 

este analise o processo verificar quais documentos serão necessários para cumprir a 

referida obrigação. 

18. Verificar se 

existe processo 

administrativo 

relativo ao caso 

O Assistente Jurídico deverá averiguar se existe processo administrativo relativo ao 

objeto dos autos no sistema COMPLETE. 

19. Solicitar 

processo 

administrativo 

Caso haja processo administrativo o Assistente Jurídico deverá verificar no sistema 

COMPLETE sua localização, se este estiver no arquivo, solicitar o desarquivamento, se 

em algum departamento/órgão, solicitar processo e guardar o seu encaminhamento 

físico e via sistema. 

20. Instruir processo 

com os principais 

documentos dos  

autos judiciais 

Após o recebimento do processo, o Assistente Jurídico deverá instruir os autos com 

cópia dos documentos essenciais ao processo judicial tais como petição inicial, 

sentença, acordão (se houver) e certidão do trânsito em julgado. 

21. Elaborar 

memorando 

solicitando que a 

GERADM autue  

processo 

administrativo 

Quando não houver processo administrativo referente ao caso, o Assistente Jurídico 

deverá elaborar memorando que será assinado pelo Procurador, solicitando abertura de 

processo administrativo, que deverá ser acompanhado dos documentos essenciais ao 

processo judicial tais como petição inicial, sentença, acordão (se houver) e certidão do 

trânsito em julgado.  

 

22. Elaborar 

despacho 

encaminhando 

processo ao 

setor/órgão 

responsável pelo 

cumprimento 

Após o recebimento ou autuação do processo administrativo, o Assistente Jurídico 

deverá encaminha-lo da seguinte forma: 

▪ Para GERAPO, em casos de reestabelecimento de pensão por morte, 

solicitando a inclusão no sistema; 

▪ Para Casa Civil, em casos de concessão/revisão de pensão por morte ou 

aposentadoria, solicitando a edição ou retificação do decreto; 

▪ Para GERCOMP, em casos de emissão de certidão de tempo de contribuição; 

▪ Para DIRBEN/DIRADM, em casos de isenção de imposto de renda e imunidade 



PG. 79 – Atendimento a demanda judicial                                                                                                                    6 / 10 
– Cópia Controlada – 

parcial de contribuição previdenciária, solicitando a exclusão ou adequação das 

parcelas na folha de pagamento do requerente. 

O encaminhamento do processo deve ser feito no sistema COMPLETE e fisicamente 

através de despacho assinado pelo Procurador, solicitando que após o cumprimento da 

obrigação de fazer sejam os autos devolvidos com os comprovantes para comunicação 

ao juízo.  

23. Elaborar minuta 

da interlocutória e 

digitalizar 

documentos 

comprobatórios 

Após o envio da correspondente documentação comprobatória do cumprimento de 

obrigação de fazer pelos departamentos responsáveis, o Assistente Jurídico deverá 

elaborar minuta da interlocutória comunicando ao juiz sobre o cumprimento da 

obrigação, bem como digitalizar os documentos necessários. 

24. Analisar e 

protocolar 

interlocutória 

O Procurador deverá analisar a minuta da interlocutória verificando o seu conteúdo e se 

todos os comprovantes estão anexados a peça, na sequência, deverá protocolar a 

interlocutória com os demais anexos pertinentes no sitio eletrônico 

https://projudi.tjgo.jus.br.   

25. Solicitar a 

SECGER que 

encaminhe processo 

para SEGOV 

Se para a obrigação de fazer, for necessário a edição ou retificação de decreto, o 

Procurador deverá solicitar ao Assistente Jurídico que encaminhe o processo para a 

Presidência via SECGER, no sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho 

assinado pelo mesmo, solicitando o envio do processo a Casa Civil para edição ou 

retificação do ato normativo. 

26. Solicitar a 

SECGER que 

encaminhe processo 

ao TCM 

Depois do retorno dos autos com a edição ou retificação do decreto, se for necessário o 

encaminhamento ao TCM para registro o Procurador deverá solicitar ao Assistente 

Jurídico que encaminhe o processo para a Presidência via SECGER, no sistema 

COMPLETE e fisicamente através de despacho assinado pelo mesmo, para tal 

providência. 

27. Solicitar o 

arquivamento do 

processo 

administrativo 

Ao final, o Procurador deverá solicitar ao assistente o arquivamento do processo 

administrativo por meio de despacho. 

28. Receber 

intimação do Juiz e 

anotar prazo na 

planilha 

Havendo condenação ao IPSM, o Procurador deverá aguardar a parte autora dar início 

a fase de cumprimento de sentença. Se a condenação for de obrigação de pagar, após a 

intimação do juiz o Procurador deverá fazer controle de prazos na planilha para este 

fim, inserindo as seguintes informações: número do processo, nome das partes, peça 

processual a ser elaborada, responsável pela elaboração. 

29. Solicitar 

desarquivamento do 

processo 

administrativo 

Caso tenha sido autuado processo para cumprir obrigação de fazer, o Assistente 

Jurídico deverá verificar no sistema COMPLETE sua localização, se este estiver no 

arquivo, solicitar o desarquivamento, se em algum departamento/órgão, solicitar 

processo e guardar o seu encaminhamento físico e via sistema COMPLETE. 

30. Juntar 

documentos 

necessários do 

processo judicial 

Após o recebimento do processo, o Assistente Jurídico deverá instruir os autos com 

cópia dos documentos essenciais ao processo judicial tais como petição inicial, 

sentença, acordão (se houver) e certidão do trânsito em julgado. 

https://projudi.tjgo.jus.br/
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31. Elaborar 

memorando 

solicitando que a 

GERADM autue  

processo 

administrativo 

Se não foi autuado processo de obrigação de fazer, o Assistente Jurídico deverá 

elaborar memorando que será assinado pelo Procurador, solicitando abertura de 

processo administrativo, que deverá ser acompanhado dos documentos essenciais ao 

processo judicial tais como petição inicial, sentença, acordão (se houver) e certidão do 

trânsito em julgado.  

32. Encaminhar 

processo à GERAPO  

para realização dos 

cálculos 

Caso a obrigação de pagar seja parcela previdenciária, o Procurador deverá solicitar ao 

assistente jurídico que encaminhe o processo para GERAPO, no sistema COMPLETE 

e fisicamente através de despacho assinado pelo mesmo, para calcular as parcelas que 

devem compor o valor do débito. 

33. Efetuar os 

cálculos conforme 

demanda solicitada 

no processo, 

elaborar o 

documento 

"Informação" 

contendo os cálculos 

efetivados e 

encaminhar o 

processo para 

CHEADV 

(Procurador) 

Após o recebimento do processo, a Equipe GERAPO deverá efetuar os cálculos 

conforme demanda solicitada no processo (parcela previdenciária), elaborar o documento 

"Informação" contendo os cálculos efetivados e encaminhar o processo para CHEADV 

(Procurador) no sistema COMPLETE e fisicamente através de despacho. 

34. Encaminhar 

processo à GERCUS 

para atualizar os 

valores/cálculos 

Caso a obrigação de pagar seja de honorários, o Procurador deverá solicitar ao 

Assistente Jurídico que encaminhe o processo para GERCUS, no sistema COMPLETE 

e fisicamente através de despacho assinado pelo mesmo, para atualização de valores 

com incidência de correção monetária e juros de mora. 

35. Encaminhar 

processo para o 

assistente analisar 

os cálculos 

elaborados 

Após a devolução do processo com os valores/cálculos atualizados, o Procurador 

deverá encaminhar o processo administrativo para que o assistente jurídico faça uma 

análise previa dos cálculos elaborados. 

36. Fazer análise 

prévia dos 

valores/cálculos 

apurados pelas 

gerências e dos 

apresentados pelo 

exequente 

O Assistente Jurídico deverá fazer análise prévia dos valores/cálculos apurados pelas 

gerências comparando-os com os apresentados pelo exequente. 

37. Elaborar uma 

minuta impugnação 

a execução 

Se os cálculos apresentarem divergências, o Assistente Jurídico elaborar uma minuta 

de impugnação à execução conforme o art. 535 do CPC. 
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38. Elaborar minuta 

de interlocutória 

concordando com os 

cálculos 

apresentados pelo 

exequente 

Quando não houver diferença nos cálculos apresentados, o Assistente Jurídico deverá 

elabora a minuta da interlocutória concordando com os cálculos apresentados pelo 

exequente. 

39. Analisar e 

protocolar peça 

judicial cabível 

O Procurador deverá analisar a minuta da interlocutória verificando o seu conteúdo e os 

cálculos elaborados pelas gerências, na sequência, deverá protocolar a interlocutória 

com os demais anexos pertinentes no sitio eletrônico https://projudi.tjgo.jus.br.   

40. Solicitar que 

assistente elabore 

recurso cabível e em 

seguida analisar e 

protocolar a peça 

Após a decisão do juiz, se rejeitada a impugnação apresentada, o Procurador deverá 

solicitar ao assistente jurídico que elabore o recurso cabível nos termos do art. 994 do 

CPC. Em seguida, após análise e correção da minuta do recurso protocolar a peça com 

os demais anexos pertinentes no sitio eletrônico https://projudi.tjgo.jus.br.   

41. Receber e 

analisar ofício do juiz 

contendo a 

determinação de 

RPV ou precatório 

Após a decisão definitiva acerca da apuração dos valores a serem pagos pelo IPSM e da 

expedição de precatório ou RPV pelo juiz, o Procurador deverá analisar se o conteúdo 

do oficio está de acordo com a decisão judicial e encaminhar ao assistente jurídico para 

providências. 

42. Elaborar 

memorando 

solicitando que a 

GERADM autue 

processo 

administrativo 

Quando não houver processo administrativo referente a elaboração de cálculos, o 

assistente jurídico deverá redigir memorando que será assinado pelo Procurador, 

solicitando abertura de processo administrativo. 

43. Desarquivar 

processo 

administrativo 

No caso da existência de processo administrativo, o assistente jurídico deverá solicitar o 

desarquivamento ao setor de arquivo da GERADM. 

44. Elaborar 

despacho remetendo 

ao presidente para 

ciência e 

encaminhamento 

para DIRADM 

Em seguida, o Procurador deverá solicitar ao Assistente Jurídico que encaminhe o 

processo para a Presidência via SECGER, no sistema COMPLETE e fisicamente através 

de despacho assinado pelo mesmo, para ciência e solicitando o envio do processo a 

DIRADM para as providencias necessárias ao pagamento. 

45. Digitalizar o 

comprovante de 

pagamento e fazer 

interlocutória 

comunicando o juiz 

Quando os autos retornarem com o comprovante do pagamento efetuado, o Assistente 

Jurídico deverá digitalizar a documentação necessária e elaborar a minuta da 

interlocutória comunicando ao juiz acerca do respectivo pagamento. 

46. Protocolar 

interlocutória no 

Projudi 

O Procurador deverá analisar a minuta e verificar se está devidamente instruída e 

protocolar a interlocutória com os demais anexos pertinentes no sitio eletrônico 

https://projudi.tjgo.jus.br. Na sequência, deverá solicitar ao assistente o arquivamento do 

https://projudi.tjgo.jus.br/
https://projudi.tjgo.jus.br/
https://projudi.tjgo.jus.br/
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processo administrativo por meio de despacho. 

47. Receber, analisar 

intimação e anotar 

prazo na planilha 

Quando em algum momento do andamento do processo judicial o juiz determinar a 

apresentação de documentos, o Procurador deverá receber a intimação, analisar o seu 

conteúdo, anotar os prazos em planilha especifica e solicitar ao Assistente Jurídico que 

providencie os documentos solicitados. 

48.  Elaborar 

memorando com 

cópia da intimação e 

encaminhar setor 

responsável para 

providências 

O Assistente Jurídico deverá elaborar memorando direcionado aos setores 

competentes solicitando o envio dos documentos requeridos pelo juiz e reforçando o 

prazo para encaminhamento, uma cópia da intimação deve ser anexada ao memorando 

e este deverá ser assinado pelo procurador.  

49. Digitalizar 

documentação e 

elaborar minuta da 

interlocutória 

Após o envio da documentação, o Assistente Jurídico deverá digitalizar a 

documentação e elaborar minuta da interlocutória encaminhando a documentação 

solicitada. 

50.  Protocolar no 

Projudi a  

interlocutória e os 

documentos 

solicitados pelo juiz 

O Procurador deverá analisar a minuta e verificar se está devidamente instruída e 

protocolar a interlocutória com os demais anexos pertinentes no sitio eletrônico 

https://projudi.tjgo.jus.br. Na sequência, deverá solicitar ao assistente o arquivamento da 

documentação. 

51. Arquivar 

documentação 

digitalizada e o 

memorando resposta 

O Assistente Jurídico deverá arquivar a documentação digitalizada juntamente 

memorando resposta na pasta compartilhada do jurídico. 

 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

▪ Instalações físicas – procuradoria; 

▪ Sistema COMPLETE. 

 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

▪ Não há. 
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8.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Planilha de controle 

de prazos 

No computador 

do Procurador 

Eletrônico, Acesso do 

Procurador 
Por número Permanente - 

Mandado de Citação, 

Contestação, 

Interlocutória, 

Intimação, Recurso e 

Sentença 

No computador 

dos servidores 

do jurídico 

Eletrônico, Acesso dos 

servidores do jurídico 

 

Por data 
Permanente - 

Sistema Projudi 
Eletrônico, Acesso do 

Procurador 

 

Por data 
Permanente - 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 86 – Atendimento a demanda judicial 
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