FILA “JUNTADA REALIZADA EM
PROCESSOS CONCLUSOS”
1. Da fila “Juntada realizada em processos conclusos”
A fila “245 - Juntada realizada em processos conclusos” foi criada para
auxiliar o gabinete na detecção de novos documentos juntados nos autos de processos
conclusos, evitando assim que voltem para o cartório sem sua devida apreciação,
principalmente nos casos em que se requer providências de caráter urgente, e sem que
para isso seja necessário visualizar um a um os processos de todas as filas de conclusão,
o que seria inviável.
Assim, em todos os fluxos de trabalho foi acrescentada esta fila, para a qual
serão copiados automaticamente os processos conclusos que receberem petição advinda
do portal.
Tal fila foi configurada para visualização somente pelos servidores lotados no
gabinete. Já o chefe de cartório, para acessá-la, precisa estar lotado no gabinete.
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2. Do retorno dos autos da conclusão
Após a conferência do teor da petição juntada e sua devida apreciação pelo
magistrado, o gabinete deverá excluir a cópia que se encontra na fila “245 - juntada

realizada em processos conclusos”.
Uma vez excluída pelo gabinete, a referida cópia não será direcionada para a fila
de “Processo com juntada realizada ” do cartório.

3. Da remessa para o cartório sem excluir da fila “ Juntada realizada em

processos conclusos”.
Caso o gabinete não tenha observado a juntada realizada enquanto os autos
estavam conclusos, e os devolva ao cartório sem a devida exclusão da fila “ 245 - juntada

realizada em processos conclusos ”, ao ser enviado para a fila “ 103 - Ag. cumprimento de
despacho, decisão ou sentença ” ou “6 - Ag. Análise Secretaria/Cartório – medidas urgente s”,
o sistema automaticamente direcionará a cópia do referido processo para a fila: “162 -

processo com juntada realizada ”, oportunizando assim nova análise da petição agora pelo
cartório.
Assim, quando do retorno dos autos da conclusão, a cópia da fila “245 - juntada

realizada em processos conclusos” é excluída automaticamente, mas, ao ser devolvido para o
cartório, o processo ficará automaticamente em fluxo paralelo, na fila “Processo com juntada

realizada”.
Cabe ao servidor do cartório, por sua vez, verificar se já houve a apreciação do
pedido ora juntado, caso em que apenas deverá excluir da fila “ 162 - processo com juntada

realizada” ou, verificado o contrário, reencaminhar os autos à conclusão para nova
apreciação.
Desta forma, o processo passará por dois controles, um pelo gabinete e outro pelo
cartório.
Campo Grande, 24 de março de 2015.
OBS.: ESTA ORIENTAÇÃO ESTÁ SUJEITA A ACRÉSCIMOS OU ALTERAÇÕES. QUALQUER DÚVIDA,
ENTRAR EM CONTATO COM O DEPPI: (67) 3314-1788/1791/1779, e-mail: deppi@tjms.jus.br.
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