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1 OBJETIVO 

Estabelecer critérios e procedimentos para o recebimento e o processamento de 

processos judiciais e administrativos no Gabinete do Desembargador Nagib Slaibi. 

2 CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA 

Esta Rotina Administrativa (RAD) aplica-se às funções do Gabinete do Desembargador 

Nagib Slaibi, com vigência a partir de 19/11/2019. 

3 DEFINIÇÕES 

TERMO DEFINIÇÃO 

Sistema de 
Acompanhamento 
Processual Eletrônico de 
2ª Instância (e-JUD) 

Sistema informatizado utilizado para o registro da distribuição 
e do processamento da segunda instância do PJERJ. 

Sistema de Solicitação de 
Material (SM Online) 

Sistema informatizado utilizado para solicitar materiais de 
consumo e permanentes.  

Sistema de Protocolo 
Administrativo Eletrônico 
(e-PROT) 

Sistema informatizado de protocolo, que registra o andamento 
de expedientes e de processos administrativos no PJERJ e a 
sua movimentação. 

SEI - Processo 
Administrativo Eletrônico 

Sistema informatizado de produção, gestão de documentos e 
controle de processos administrativos eletrônicos no PJERJ. 

4 REFERÊNCIAS 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

• Lei 13.105/2015 – Novo Código de Processo Civil – CPC-2015; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199527
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• Lei Federal nº 10.741/2003 – Assegura prioridade na tramitação dos processos e na 

execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente 

pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância; 

• Lei Federal nº 13.466/2017 – Altera os arts. 3º, 15 e 71 da Lei no 10.741, de 1º de 

outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências; 

• Lei Estadual nº 4.703/2006 – Dispõe sobre tratamento prioritário na tramitação dos 

procedimentos judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa física com 

idade igual ou superior a 60 anos ou pessoa portadora de deficiência; 

• Lei Estadual nº 6.956/2015 - Dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do 

Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências; 

• Lei Estadual nº 5.535/2009 - Dispõe sobre os Fatos Funcionais da Magistratura do 

Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências; 

• Lei Federal 11.419/2006 – Dispõe sobre a informatização do processo judicial; 

• Regimento Interno do TJERJ (RITJERJ); 

• Resolução nº 02/2019 da Sexta Câmara Cível – Dispõe sobre as sessões de 

julgamento em ambiente eletrônico e presencial; 

• Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ nº 01/2004 – Resolve inserir no Sistema 

Informatizado do TJERJ um campo específico para a identificação de “Prioridade – 

Pessoa Idosa”; 

• Ato Normativo TJ nº 03/2009 – Estabelece Normas e Diretrizes para Servidores do 

Quadro Único do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro;  

• Regulamento dos Estágios do Curso de Especialização em Direito Público e Privado 

da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13466.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13466.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/03a911b23ea7616b83257107006ca752?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/03a911b23ea7616b83257107006ca752?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/03a911b23ea7616b83257107006ca752?OpenDocument
http://cgj.tjrj.jus.br/documents/10136/18186/lei-lodj.pdf
http://cgj.tjrj.jus.br/documents/10136/18186/lei-lodj.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/bd423d2ae6677ffc8325762e0067b6f4?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/bd423d2ae6677ffc8325762e0067b6f4?OpenDocument
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=113966&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18661/regi-interno-vigor.pdf?=11
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218389&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218389&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=140744&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=140744&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=140744&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=139309&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=139309&integra=1
http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/cursos/curso_especializacao/ato_regulamento/2017/regulamento-do-estagio2017.pdf
http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/cursos/curso_especializacao/ato_regulamento/2017/regulamento-do-estagio2017.pdf
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5 RESPONSABILIDADES GERAIS 

FUNÇÃO RESPONSABILIDADE 

Desembargador 

• Gerir e inspecionar, permanentemente, o apoio à prestação 
jurisdicional do gabinete; 

• proferir atos decisórios e administrativos nos feitos sob sua 
competência; 

• indicar assessor para seu gabinete, após seleção, que inclui 
análise de currículo, prova técnica e entrevista com o 
candidato; 

• presidir as audiências que designa; 

• atender a advogados e demais representantes em juízo; 

• requisitar/prestar informações sobre processos de suas 
relatoria; 

• aprovar os estagiários encaminhados pela EMERJ; 

• assinar digital ou fisicamente todos os provimentos que lhe 
são conclusos; 

• delegar a sua assessoria a assinatura de despachos de mero 
expediente, (CF, art. 93, XIV). 

Assessor designado 
para chefiar o gabinete 

• Realizar a gestão do gabinete por delegação do 
Desembargador; 

• apoiar, quando solicitado pelo Desembargador, a realização 
da prestação jurisdicional; 

• distribuir processos; 

• administrar a agenda do desembargador; 

• informar, na qualidade de agente patrimonial nato, com seu 
substituto, agente patrimonial derivado, anualmente, o 
inventário do gabinete, como também os bens patrimoniais 
sob responsabilidade direta do Desembargador; 

• administrar o controle de frequência; 

• supervisionar as tarefas dos estagiários. 
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADE 

Assessor 

• Responder pela chefia do gabinete na ausência do assessor 
designado; 

• auxiliar o assessor designado para chefiar o gabinete no 
acompanhamento e no controle das atividades necessárias à 
gestão do gabinete; 

• comunicar, imediatamente, ao assessor designado para 
chefiar o gabinete, os problemas identificados e que não 
puder solucionar; 

• capacitar-se continuamente para a apropriada realização dos 
processos de trabalho; 

• executar as atividades planejadas, de acordo com as normas 
de trabalho, preservando e melhorando o relacionamento da 
equipe; 

• sugerir mudanças necessárias à melhoria das atividades; 

• passar tarefas e supervisionar o trabalho dos estagiários. 

Estagiário da EMERJ 

• Auxiliar na prestação jurisdicional, exercendo atividades 

típicas do gabinete, sempre sob orientação e supervisão do 

magistrado, destacando-se as seguintes funções:  

I. minutar relatórios, despachos, decisões e acórdãos; 
realizar pesquisas de doutrina e jurisprudência, visando 
subsidiar a prestação jurisdicional e assistir a audiências e 
sessões de julgamento; 

II. desempenhar quaisquer outras atividades compatíveis 
com sua condição acadêmica. 

 

6 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.1 Os processos e demais documentos recebidos pelo gabinete são oriundos das diversas 

unidades organizacionais do PJERJ e de organizações externas.  

6.2 A expedição de autos de processos e demais documentos pelo gabinete a outras 

unidades organizacionais do PJERJ e a organizações externas deverá ser feita nos 

termos das normas jurídicas aplicáveis a cada caso, observando-se, contudo, a 

instrumentalidade das formas e registrando-se o ato, documentando ou certificando nos 
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autos judiciais a sua expedição. A expedição deverá evitar termos desnecessários, ser 

objetiva, e estar clara quanto ao destinatário, conteúdo, data, processo de referência ou 

expediente a que se refere e quem assina ou por ordem de quem se pratica o ato.  

6.3 Na recepção de autos de processos e de demais documentos, o gabinete verifica se é 

realmente o destinatário, reencaminhando os expedientes e demais documentos ao 

portador, no caso de divergência. 

6.4 O gabinete é responsável por processamento e remessa de expedientes, de autos de 

processos judiciais e administrativos e de outros documentos às diversas unidades 

organizacionais do PJERJ e a organizações externas, públicas ou privadas. 

6.5 Por determinação do Desembargador, o gabinete emite ofícios, memorandos e outros 

documentos que são assinados por ele ou, de ordem, pelo assessor. 

6.6 Caso os ofícios e memorandos sejam físicos, são retirados pela secretaria ou pela 

Diretoria-Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais (DGJUR). 

6.7 Caso os ofícios e memorandos sejam eletrônicos, são automaticamente remetidos 

após assinatura digital. 

6.8 Caso se tratar de processos físicos, as remessas destinadas às unidades 

organizacionais são realizadas mediante emissão de guias, na aba Guia de Remessa 

do Módulo Gabinete do sistema eJUD. 

6.9 As atribuições dos servidores se encontram descritas em listagem de atribuições, 

atualizadas de acordo com a necessidade do serviço no FRM-GABDES-002-01 - 

Distribuição de Tarefas do Gabinete. 

6.10 Os processos distribuídos entre os assessores para preparação de minutas de votos 

da Câmara e do Órgão Especial são registrados no FRM-GABDES-002-02 – 

Distribuição de Processos, e os respectivos revisores são registrados no FRM-

GABDES-002-03 - Assessor Revisor da Semana. 
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6.11 Os processos recebidos e devolvidos pelo estagiário para elaborar minutas de 

provimentos, bem como pesquisa de doutrina e jurisprudência a respeito da matéria, 

são registrados no FRM-GABDES-002-04 - Controle de Entrega e Devolução de 

Processos. 

7 ATENDER USUÁRIOS  

7.1 O assessor é informado, pela recepção do andar do gabinete, da presença de partes, 

advogados, procuradores ou defensores para receber atendimento presencial. 

7.2 O assessor orienta e dirime as dúvidas apresentadas ou anota para apresentá-las ao 

Desembargador.  

7.3 O assessor recebe memoriais de processos pautados para a sessão de julgamento 

seguinte. 

7.4 Caso haja necessidade, o Desembargador recebe os interessados para despachar 

(LOMAN, art. 35, IV).  

8 RECEBER AUTOS DE PROCESSO  

8.1 O gabinete recebe, via sistema e-JUD, os autos de processos judiciais. 

8.2 Para visualizar os processos eletrônicos distribuídos para o gabinete, o assessor 

acessa diariamente o local virtual “Mesa de Trabalho”, módulo Gabinete, no sistema e-

JUD. 

8.2.1 Clica no botão “Pegar” para acessar o local virtual “Conclusão”. 

8.2.2 Visualiza os processos/ofícios e dá andamento para a próxima fase. 

8.3 Recebe os processos físicos, assina guia de recebimento, guarda a guia em pasta 

própria, registra no sistema e-JUD. 

8.4 Registra no formulário FRM-GABDES-002-02 - Distribuição de Processos. 
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8.5 O assessor designado da semana para essa tarefa distribui, com o assessor designado 

para chefiar o gabinete, em regra, os processos físicos/eletrônicos novos entre os 

assessores. 

8.6 Caso o processo contenha pedido de liminar, é encaminhado diretamente para o 

Desembargador despachar/decidir, com ou sem minuta.  

8.6.1 O Desembargador pode dar instruções e devolver à assessoria para minutar. 

8.6.2 O Desembargador pode ainda despachar/decidir diretamente no sistema e-JUD, 

assinando e devolvendo o processo à secretaria da Sexta Câmara Cível ou ao Órgão 

Especial.  

8.6.3 Nesse último caso, após cumprimento de eventual determinação, o feito retorna ao 

gabinete e é distribuído para algum assessor dar prosseguimento. 

9 ELABORAR MINUTAS DE VOTOS DA CÂMARA E DO ÓRGÃO ESPECIAL 

9.1 Cada assessor acessa no sistema e-JUD os processos que foram distribuídos. 

9.2 O assessor, seguindo entendimento e as determinações do Desembargador, realiza a 

análise dos autos de processo; caso necessário, realiza consultas diversas de 

legislação e jurisprudência, bem como solicita orientação do Desembargador sobre o 

caso ou requer a contribuição da Pesquisa a Magistrados da Biblioteca da EMERJ. 

9.3 Elabora texto da minuta em documento Word, incluindo o número do processo e suas 

iniciais no rodapé de cada folha. O arquivo é gravado em pastas virtuais 

compartilhadas em rede.  

9.4 Entrega a minuta impressa para seu assessor revisor de acordo com a FRM-GABDES-

002-03 - Assessor Revisor da Semana. 

9.5 O assessor revisor analisa o texto jurídica e gramaticalmente, rubrica na borda 

esquerda da minuta e data. 
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9.6 Caso haja correções/dúvidas relevantes, retorna o texto para o assessor que as 

preparou para saná-las. 

9.7 Encaminha as minutas revisadas para revisão final e aprovação do Desembargador. 

9.8 O assessor designado da semana recolhe as minutas revisadas pelo Desembargador e 

as entrega para os assessores que as prepararam. 

9.9 Caso a minuta esteja aprovada, o assessor lança no sistema eJUD o despacho, 

relatório ou decisão, conforme o caso. 

9.10 Caso a minuta precise ser complementada ou emendada, o assessor cumpre as 

determinações. 

9.10.1 Caso a alteração seja de menor importância, após realizada, o assessor lança no 

sistema e-JUD o despacho, relatório ou decisão, conforme o caso. 

9.10.2 Caso a alteração seja relevante, o assessor devolve a minuta alterada para o 

Desembargador aprovar. 

9.11 O Desembargador assina eletronicamente o despacho, relatório ou decisão que 

aprovou. 

9.12 Em caso de processo eletrônico, após a assinatura, o sistema envia automaticamente 

os autos virtuais para a secretaria da Câmara ou para o Órgão Especial.  

9.13 Em caso de processo físico, o assessor consulta a decisão assinada pelo e-JUD e 

imprime o texto assinado. Emite a guia de remessa pelo sistema e-JUD e devolve à 

secretaria da Câmara ou ao Órgão Especial, geralmente com o processo. 

9.13.1 Encaminha o processo com guia de remessa para a secretaria da Câmara ou para o 

Órgão Especial.  

9.13.2 Após o recebimento da guia de remessa, arquiva em pasta própria. 
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10 ASSESSORAR DESEMBARGADOR NA SESSÃO DE JULGAMENTO 

10.1 O assessor designado para assessorar o Desembargador na sessão de julgamento 

recebe a pauta entregue pela secretaria da Câmara. 

10.2 Identifica os feitos de relatoria do Desembargador e aqueles em que ele é vogal. 

10.3 Retira da pasta de minutas aquelas identificadas na lista, as numera na ordem da 

pauta e, por fim, as reúne na pasta da sessão de julgamento. 

10.4 Localiza no computador os arquivos das minutas os lança como pré-voto no sistema 

e-JUD, módulo Gabinete, em “Textos”, “Acórdãos/Pré-voto”, após, o Desembargador 

assina digitalmente. 

10.5 No dia da sessão, leva para o evento a pasta com as minutas impressas em ordem da 

pauta e respectivos memoriais apresentados pelos advogados. 

10.6 Após o julgamento, os processos são encaminhados ao gabinete, onde são lançados 

os acórdãos no sistema eJUD, módulo Gabinete, em “Textos”, “Acórdãos”. 

10.7 O Desembargador confere e assina os acórdãos. 

10.8 Havendo declaração de voto vencido do Desembargador, o feito será distribuído 

conforme item 8.4 e seguintes. 

11 ASSESSORAR AUDIÊNCIA ESPECIAL 

11.1 Caso o Desembargador determine a realização de audiência especial em um referido 

processo, o assessor designado fica também responsável pela digitação da ata e 

qualquer outro auxílio durante a audiência. 

11.2 A ata é assinada pelo Desembargador, pelo Procurador de Justiça (se necessário sua 

intervenção), partes e advogados e entregue à secretaria da Câmara Cível ou ao 

Órgão Especial para digitalização e inclusão no processo eletrônico. 

11.3 O gabinete arquiva uma cópia da ata na pasta de audiência. 
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12 RECEBER E EMITIR DOCUMENTOS 

12.1 Os ofícios e memorandos são recebidos fisicamente, via correio eletrônico ou sistema 

e-JUD.  

12.2 Os ofícios e memorandos emitidos pelo Gabinete recebem número sequencial e são 

assinados fisicamente pelo Desembargador, com cópia guardada em pasta. 

12.3 Os ofícios recebidos da secretaria são assinados digitalmente pelo Desembargador 

através do e-JUD. 

12.4 Os ofícios para ciência do Desembargador são lidos e guardados em pasta própria. 

12.5 Os mandados físicos são assinados pelo Desembargador e devolvidos à secretaria do 

órgão julgador. 

12.6 Os mandados eletrônicos são assinados eletronicamente pelo sistema e-JUD e, após, 

são encaminhados automaticamente para a secretaria do órgão julgador. 

12.7 Os memoriais entregues pelos advogados são repassados ao Desembargador, que, 

após análise, determina serem juntados à pasta da sessão. 

12.8 Os expedientes administrativos são recebidos e movimentados, em regra, por meio 

dos sistemas e PROT ou SEI disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça.  

13 GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTADA 

13.1 As informações deste processo de trabalho são geridas pela UO e mantidas em seu 

arquivo corrente, de acordo com a tabela da informação documentada apresentada a 

seguir: 

IDENTIFICAÇÃO 
CÓDIGO 

CCD* 
RESPONSÁVEL ACESSO 

ARMAZE-
NAMENTO 

RECUPE-
RAÇÃO 

PROTE-
ÇÃO 

RETENÇÃO 

(ARQUIVO 

CORRENTE 

– PRAZO DE 

GUARDA NA 

UO**) 

DISPOSIÇÃO 

Cópia de 
Correspondência
s Expedidas 

0-6-2-2 j Assessor Irrestrito Pasta/Pasta 
eletrônica 

Número/ 

Data 

Condições 
Apropriadas 

2 anos 
Eliminação na 

UO 
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IDENTIFICAÇÃO 
CÓDIGO 

CCD* 
RESPONSÁVEL ACESSO 

ARMAZE-
NAMENTO 

RECUPE-
RAÇÃO 

PROTE-
ÇÃO 

RETENÇÃO 

(ARQUIVO 

CORRENTE 

– PRAZO DE 

GUARDA NA 

UO**) 

DISPOSIÇÃO 

Correspondência 
Recebida 

5-5-4 Assessor Irrestrito Pasta Data 
Condições 

Apropriadas 
1 ano 

Eliminação na 
UO 

Distribuição de 
Tarefas do 
Gabinete (FRM-
GABDES-002-01) 

0-0-2 c Assessor Irrestrito Pasta Data 
Condições 
apropriadas 

1 ano 
Eliminação 

na UO 

Distribuição de 
Processos (FRM-
GABDES-002-02) 

0-0-2 c Assessor Irrestrito Pasta Data 
Condições 
apropriadas 

1 ano 
Eliminação 

na UO 

Asssessor 
Revisor da 
Semana (FRM-
GABDES-002-03) 

0-0-2 c Assessor Irrestrito Pasta Data 
Condições 
apropriadas 

1 ano 
Eliminação 

na UO 

Controle de 
Entrega e 
Devolução de 
Processos (FRM-
GABDES-002-04) 

0-1b Assessor / RAS Irrestrito 
Arquivo 

Eletrônico 
Data Backup 3 anos 

Eliminação 
na UO  

 

 

14 ANEXOS 

• Anexo 1 – Fluxo do Procedimento Atender de Usuários; 

• Anexo 2 – Fluxo do Procedimento Receber Autos de processo; 

• Anexo 3 – Fluxo do Procedimento Elaborar Minutas de Votos da Câmara, do Órgão 

Especial e da Seção Cível; 

• Anexo 4 – Fluxo do Procedimento Assessorar Desembargador na Sessão de 

Julgamento; 

• Anexo 5 – Fluxo do Procedimento Assessorar Audiência; 

• Anexo 6 – Fluxo do Procedimento Receber e Emitir Documento. 
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ANEXO 1 – FLUXO DO PROCEDIMENTO ATENDER USUÁRIO 
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 ANEXO 2 – FLUXO DO PROCEDIMENTO RECEBER AUTOS DE PROCESSO 
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ANEXO 3 – FLUXO DO PROCEDIMENTO ELABORAR MINUTAS DE VOTOS DA CÂMARA E DO ÓRGÃO ESPECIAL  
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ANEXO 4 – FLUXO DO PROCEDIMENTO ASSESSORAR DESEMBARGADOR NA SESSÃO DE JULGAMENTO 
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ANEXO 5 – FLUXO DO PROCEDIMENTO ASSESSORAR AUDIÊNCIA 
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ANEXO 6 – FLUXO DO PROCEDIMENTO RECEBER E EMITIR DOCUMENTO. 
 

 


