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1) Desde 2013 quando o 11º JEF foi instalado, com acervo em torno de 7500 

autos virtuais, percebemos que os indicadores do sistema de processo eletrônico eram 

por demais genéricos e não permitiam individualizar o processo com características do 

caso concreto. Diante dessa realidade foi necessário estabelecer prioridades e práticas 

processuais capazes de universalizar o maior número de informação possível para 

facilitar a realização das tarefas por todos da equipe.  

  

2) Surgiu, então, como prática inovadora, a integração do motivo1 e o local 

virtual, recursos disponíveis no sistema, possibilitando à equipe a realizar 

harmoniosamente todas as tarefas pertinentes (intimação, devoluções de remessas, 

juntadas etc.), sem necessidade de reanálise das peças do processo a cada passo, 

minimizando eventuais erros de processamento, além de tramitação mais célere e 

organizada dos processos, contribuindo para a redução do acervo, hoje em 1840 

processos.   

  

Assim, os “nossos motivos vinculados” foram criados com a ideia não apenas de 

sintetizar o maior número de informações das etapas a serem seguidas pelos servidores 

após despacho/sentença ou um mero procedimento processual anterior como também 

para identificar o lugar para onde seriam encaminhados os processos (local virtual), com 

encadeamento de etapas seguintes em todo o ciclo processual, considerando alguns 

elementos, tais quais: o tipo de intimação, as partes, o prazo e, por fim, a finalidade que 

é a chave da integração com os locais virtuais (anexo I).  

  

a) Tipo de intimação – publicação (parte com advogado) ou apenas registro no 

sistema (partes sem advogados ou com Defensores Públicos, Procuradores 

etc. e nos comandos de mero expediente – remessas para Distribuição, 

Contador, Turma Recursal).   

  

                                                
1 Motivo seguirá o documento para o local virtual seguinte, diferentemente da Situação. Sempre 

que não for informado, isto é, inalterado, será mantido o anterior. Funciona como um lembrete para a 

etapa seguinte, para o próximo usuário pegar, vide Manual de Processo Eletrônicos no Sistema Apolo – 

Execuções Fiscais, 04/2009.  



Quando duas ou mais partes são intimadas simultaneamente, prevalece a 
intimação por publicação sendo a contagem do prazo individualizada de acordo com a 
situação específica de cada parte.  

  

b) Partes: AUTOR, INSS, DPU, MPF, AADJ, NATP.  

c) Finalidade: CONTESTAÇÃO, EMENDA, LAUDO, CONTRARRAZÕES etc.  

d) Prazo: 05D, 10D,15D, 20D, 30D.  

  

Os locais virtuais foram identificados focando as finalidades previamente 

dispostas nos motivos vinculados. Nestes locais, os processos são encaminhados com 

a indicação do prazo final (ano.mês.dia) o que permite o controle dos processos com 

prazos vencidos (anexo II).  

Assim como o “Balcão de Entrada” centraliza todos os processos que são 

devolvidos/recebidos no juízo, temos como local virtual o “Aguardando Acesso” para 

aqueles remetidos e que aguardam o acesso das partes não intimadas por publicação. 

Nesta sistemática, os motivos vinculados dos processos remetidos são mantidos 

quando voltam ao Balcão de Entrada do 11º JEF.   

Vejamos alguns exemplos na prática:  

1) Despacho: “Intimar a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias.”.  

Motivo: EMENDA 15D AUTOR  

Local Virtual: PRAZO EMENDA (ano.mês.dia)  

  

2) Despacho: “Intimar as partes da perícia marcada para apresentarem quesitos e 

também citação do INSS.”.  

Motivo: PERÍCIA 30D (NATP+AUTOR) CITAR+INSS  

Local Virtual: PRAZO AG.LAUDO (ano.mês.dia)  

  

3) Sentenças: “Intimar as partes para ciência da sentença e interposição de recurso no 

prazo de 10 dias.”.  

Motivos: SENT.IMP. COM ADV  

               SENT.IMP. SEM ADV     

SENT.PROC. S/TUT C/ADV  

               SENT.PROC. C/TUT (AUTOR+INSS 10D+AADJ 20D)  

Local virtual: PRAZO RECURSO (ano.mês.dia)  

  

3) É utilizado apenas o sistema informatizado de acompanhamento 

processual e uma linguagem única pela equipe para que todos compreendam o 

motivo vinculado.   

  

4) Não houve parcerias com instituição ou entidade.  

  

5) Sem custo.   

  

6) Não oficialmente. Porém os Juízes Substitutos que exerceram 

jurisdição no 11º JEF e outros servidores de juizado se interessaram em ver 

como o motivo vinculado agiliza o processamento.  

  

7) A prática confere maior celeridade no processamento e, em 

síntese, aperfeiçoa o sistema de justiça.   

  

8) Seguem telas em anexo dos motivos e locais virtuais.  

  

  

ANEXO I – MOTIVOS VINCULADOS  



  

  

  

 
  

  
  



 
  

  



 
  

  



 
  

  



 
  

  

  

  

  

  
  

  



  

ANEXO II – LOCAIS VIRTUAIS  

 
  

  

  

  

  

  

  
  
  



  

 
  

 
  

  
  

  

  
  

  



 
  

  
  

  
  

  



 

  
  

  


