
NOME DA UNIDADE: SUBSECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E DAS 
SEÇÕES ESPECIALIZADAS (SUBTPSE) 

 
SUBORDINAÇÃO: TRIBUNAL PLENO 
 
 
FUNÇÃO DO TITULAR: DIRETOR DE SUBSECRETARIA (CJ-2) 
 
 
UNIDADES SUBORDINADAS:  SEÇÃO DE APOIO 
 SEÇÃO DE COORDENAÇÃO E JULGAMENTO 
 SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS 
 SEÇÃO DE PROCESSAMENTO  
  
   
 
FINALIDADE: COORDENAR, CONTROLAR E SECRETARIAR AS 

ATIVIDADES RELATIVAS AO APOIO, 
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO PERTINENTES 
AO TRIBUNAL PLENO, CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO E SEÇÕES ESPECIALIZADAS 

 
COMPETÊNCIA: 

 

I - secretariar as sessões do Tribunal Pleno, Conselho de Administração e Seções 

Especializadas; 

II - secretariar as sessões solenes, bem como proceder, quando for o caso, à leitura dos 

termos de posse de Juízes, assinados pelo Presidente do Tribunal e pelo empossado; 

III - lavrar e assinar com os Presidentes dos Órgãos Julgadores as atas das sessões de 

julgamento, após a leitura e aprovação das mesmas;  

IV - lavrar as certidões de julgamento do Tribunal Pleno e do Conselho de Administração, 

submetendo-as à assinatura do Presidente do Tribunal para posterior juntada aos autos; 

V - lavrar e assinar as certidões de julgamento das Seções Especializadas para posterior 

juntada aos autos; 

VI - auxiliar o Presidente na verificação do quorum indispensável à realização das sessões, 

consignando afastamento dos Juízes, se houver; 

VII - verificar, antes do início da sessão de julgamento, se há advogados que queiram fazer 

sustentação oral, anotando nomes e comunicando o fato ao Presidente; 

VIII - prestar informações determinadas pelo Presidente e pelos Juízes; 



IX - manter permanente contato com os Juízes que participaram do julgamento visando ao 

cumprimento das normas regimentais pertinentes; 

X - assinalar antecipadamente nos autos os nomes dos Juízes que se declararam impedidos ou 

que se deram por suspeitos; 

XI - preparar os expedientes necessários ao cumprimento das decisões do Tribunal Pleno e do 

Conselho de Administração para assinatura do Presidente do Tribunal; 

XII - secretariar as audiências de instrução; 

XIII - cumprir e fazer cumprir despachos e decisões exarados pelo Presidente do Tribunal e pelos 

Relatores; 

XIV - fazer conclusão ao Relator dos processos, com as devidas observações a respeito das 

irregularidades encontradas, certificando-as quando for o caso; 

XV - encaminhar, de imediato, os processos ao Relator originário ou ao designado para lavratura 

do acórdão, de acordo com o deliberado em sessão; 

XVI - receber petições atinentes aos processos em tramitação na Subsecretaria, remetendo-as à 

Seção a que se destinam; 

XVII - assinar os mandados, ofícios e outras comunicações concernentes aos processos em 

tramitação na Subsecretaria, desde que não estejam sob segredo de justiça;  

XVIII - assinar as certidões requeridas pelas partes e interessados; 

XIX - proceder periodicamente à verificação nos processos, a fim de evitar atraso no 

processamento ou no encaminhamento respectivo; 

XX - desempenhar quaisquer outras atividades típicas da Subsecretaria. 



NOME DA UNIDADE: SEÇÃO DE APOIO (SEAPOI/SUBTPSE) 
 
 
SUBORDINAÇÃO: SUBSECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E DAS 

SEÇÕES ESPECIALIZADAS 
 
 
FUNÇÃO DO TITULAR: SUPERVISOR (FC – 05) 
 
 
UNIDADES SUBORDINADAS:  NÃO TEM 
  
   
 
FINALIDADE: EXECUTAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES 

RELATIVAS AO APOIO, PROCESSAMENTO E 
JULGAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E 
ADMINISTRATIVOS DE COMPETÊNCIA DO 
TRIBUNAL PLENO E DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
COMPETÊNCIA: 

 

I - informar ao Diretor da Subsecretaria qualquer anormalidade encontrada nos autos; 

II - receber os processos distribuídos, conferindo sua autuação e numeração das folhas, 

bem como certificando as irregularidades existentes; 

III - assinar a conclusão e a remessa dos feitos; 

IV - cumprir as decisões e despachos exarados nos autos pelos Relatores; 

V - confeccionar ofícios, mandados, notificações, cartas, editais e outras comunicações e 

intimações pertinentes ao cumprimento dos despachos e decisões; 

VI - remeter ao encarregado os despachos, vistas e decisões para publicação no Diário 

Eletrônico; 

VII - preparar a remessa dos autos com vista ao Ministério Público Federal, Defensoria 

Pública e Procuradorias Federais; 

VIII - certificar nos autos o cumprimento das decisões, despachos e outros atos processuais; 

IX - providenciar a juntada das petições e recursos atinentes aos processos em tramitação 

na Seção, para conclusão ao Relator; 



X - controlar prazos, certificando o decurso ou o trânsito em julgado das decisões e 

despachos; 

XI - cumprir as decisões e despachos exarados nos processos em fase de execução; 

XII - certificar nos autos o cumprimento das decisões, despachos e outros atos processuais 

dos processos em fase de execução; 

XIII - controlar prazos, certificando o decurso ou o trânsito em julgado das decisões e 

despachos nos processos em fase de execução; 

XIV - receber os processos a serem incluídos em pauta e/ou em mesa, relacionando-os por 

ordem de prioridade de julgamento para futura elaboração de pautas; 

XV - elaborar a pauta de julgamento de acordo com o Regimento Interno do Tribunal e com 

as orientações do Presidente do Tribunal e do Diretor da Subsecretaria; 

XVI - encaminhar a pauta de julgamento para publicação, certificando-a nos autos; 

XVII - confeccionar mandado de intimação, quando for o caso, para ciência das partes quanto 

à inclusão dos processos em pauta; 

XVIII - preparar a ata e as certidões de julgamento; 

XIX - encaminhar as pautas, relatórios e ata de julgamento aos Gabinetes dos 

Desembargadores Federais, por meio eletrônico; 

XX - apoiar as sessões de julgamento no sentido de encaminhar à sala de sessão os processos 

em pauta, retirando-os da mesma após o término, para as providências necessárias; 

XXI - orientar e dirigir os serviços de apoio às sessões de julgamento; 

XXII - remeter ata de julgamento para publicação, depois de aprovada; 

XXIII - juntar aos autos relatório, voto, voto vencido, notas taquigráficas, certidão de 

julgamento; 

XXIV - providenciar a revisão das notas taquigráficas para juntada aos autos; 

XXV - encaminhar os autos aos Juízes para lavratura do acórdão; 

XXVI - encaminhar ao encarregado os acórdãos para publicação no Diário Eletrônico; 

XXVII - providenciar a intimação das partes para apresentar contrarrazões aos recursos especial 

e extraordinário; 

XXVIII- remeter os processos com recursos ordinário, especial e extraordinário à Assessoria de 

Recursos;  

XXIX - desmembrar processos, lavrando os respectivos termos de encerramento e abertura; 



XXX - examinar se os advogados e procuradores estão devidamente habilitados nos autos, 

certificando as vistas em secretaria, no caso de processos sob segredo de justiça; 

XXXIII- informar aos advogados e procuradores os andamentos processuais; 

XXXIV- anotar os andamentos processuais no sistema de informações processuais; 

XXXV- desempenhar quaisquer outras atividades típicas da Seção. 



 
NOME DA UNIDADE: SEÇÃO DE PROCESSAMENTO (SEPROC/SUBTPSE) 
 
SUBORDINAÇÃO: SUBSECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E DAS 

SEÇÕES ESPECIALIZADAS 
 
 
FUNÇÃO DO TITULAR: SUPERVISOR (FC – 05) 
 
 
UNIDADES SUBORDINADAS:  NÃO TEM  
   
 
FINALIDADE: EXECUTAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES 

RELATIVAS AO PROCESSAMENTO DA 
SUBSECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E DAS 
SEÇÕES ESPECIALIZADAS 

 
COMPETÊNCIA: 

 

I - informar ao Diretor da Subsecretaria qualquer anormalidade encontrada nos autos; 

II - receber os processos distribuídos, conferindo sua autuação e numeração das folhas, 

bem como certificando as irregularidades existentes; 

III - assinar a conclusão e a remessa dos feitos; 

IV - cumprir as decisões e despachos exarados nos autos pelos Relatores; 

V - confeccionar ofícios, mandados, notificações, cartas, editais e outras comunicações e 

intimações pertinentes ao cumprimento dos despachos e decisões; 

VI - remeter ao encarregado os despachos, vistas e decisões para publicação no Diário 

Eletrônico; 

VII - preparar a remessa dos autos com vista ao Ministério Público Federal, Defensoria 

Pública e Procuradorias Federais; 

VIII - certificar nos autos o cumprimento das decisões, despachos e outros atos processuais; 

IX - providenciar a juntada das petições e recursos atinentes aos processos em tramitação 

na Seção, para conclusão ao Relator;  

X  -  controlar prazos, certificando o decurso ou o trânsito em julgado das decisões e 

despachos;  

XI - desmembrar processos, lavrando os respectivos termos de encerramento e abertura; 



XII - examinar se os advogados e procuradores estão devidamente habilitados nos autos, 

certificando as vistas em secretaria, no caso de processos sob segredo de justiça; 

XIII - informar aos advogados e procuradores os andamentos processuais; 

XIV - anotar os andamentos processuais no sistema de informações processuais; 

XV - desempenhar quaisquer outras atividades típicas da Seção 

  

 



NOME DA UNIDADE: SEÇÃO DE COORDENAÇÃO E JULGAMENTO  
 (SECORJ/SUBTPSE) 
 
SUBORDINAÇÃO: SUBSECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E DAS 

SEÇÕES ESPECIALIZADAS 
 
 
FUNÇÃO DO TITULAR: SUPERVISOR (FC – 05) 
 
 
UNIDADES SUBORDINADAS:  NÃO TEM  
   
 
 
FINALIDADE: EXECUTAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES 

RELATIVAS À COORDENAÇÃO DE JULGAMENTO DA 
SUBSECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E DAS 
SEÇÕES ESPECIALIZADAS 

 
COMPETÊNCIA: 

 

I - receber os processos a serem incluídos em pauta e/ou em mesa, relacionando-os por 

ordem de prioridade de julgamento para futura elaboração de pautas; 

II - elaborar a pauta de julgamento de acordo com o Regimento Interno do Tribunal com 

as orientações dos Presidentes das Seções Especializadas e do Diretor da 

Subsecretaria;  

III - encaminhar a pauta de julgamento para publicação, certificando-a nos autos;  

IV - confeccionar mandado de intimação, quando for o caso, para ciência das partes quanto 

à inclusão dos processos em pauta;  

V - preparar a ata e as certidões de julgamento;  

VI - encaminhar as pautas, relatórios e ata de julgamento aos Gabinetes dos 

Desembargadores Federais, por meio eletrônico;  

VII - apoiar as sessões de julgamento no sentido de encaminhar à sala de sessão os processos 

em pauta, retirando-os da mesma após o término, para as providências necessárias;  

VIII - orientar e dirigir os serviços de apoio às sessões de julgamento;  

IX - remeter ata de julgamento para publicação, depois de aprovada;  

X -  juntar aos autos relatório, voto, voto vencido, notas taquigráficas e certidão de 

julgamento;  



XI - providenciar a revisão das notas taquigráficas para juntada aos autos;  

XII  - encaminhar os autos aos Juízes para lavratura do acórdão;  

XIII - encaminhar ao encarregado os acórdãos para publicação no Diário Eletrônico;  

XIV - preparar a remessa dos processos com vista de acórdão ao Ministério Público Federal, 

Defensoria Pública e às Procuradorias Federais;  

XV - providenciar a juntada das petições atinentes aos processos em tramitação na Seção, 

para conclusão ao Relator;  

XVI - cumprir as decisões e despachos exarados nos autos pelos Relatores;  

XVII - assinar a conclusão e a remessa dos feitos;  

XVIII - certificar nos autos o cumprimento das decisões, despachos e outros atos processuais;  

XIX - providenciar a intimação das partes para apresentar contrarrazões aos recursos especial 

e extraordinário;  

XX - remeter os processos com recursos ordinário, especial e extraordinário à Assessoria de 

Recursos;  

XXI - controlar prazos, certificando o decurso ou o transito em julgado das decisões e 

despachos;  

XXII - examinar se os advogados e procuradores estão devidamente habilitados nos autos, 

certificando as vistas em secretaria, no caso de processos sob segredo de justiça;  

XXIII -  informar aos advogados e procuradores os andamentos processuais;  

XXIV  - anotar os andamentos processuais no sistema de informações processuais;  

XX  - desempenhar quaisquer atividades típicas da Seção 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DA UNIDADE: SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS 

 (SEPROD/SUBTPSE) 



 

SUBORDINAÇÃO: SUBSECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E DAS 
SEÇÕES ESPECIALIZADAS 

 
 
FUNÇÃO DO TITULAR: SUPERVISOR (FC – 05) 
 
 
UNIDADES SUBORDINADAS:  NÃO TEM  
   
 
 
FINALIDADE: EXECUTAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES 

RELATIVAS A PROCEDIMENTOS DIVERSOS DA 
SUBSECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E DAS 
SEÇÕES ESPECIALIZADAS 

 
COMPETÊNCIA: 

 

I - expedir certidões dos atos processuais quando peticionados pelos advogados e 

procuradores;  

II - autenticar e conferir peças trasladadas;  

III - receber os processos e encaminhá-los às demais Seções da Subsecretaria;  

IV - receber e classificar as petições encaminhando-as às demais Seções da Subsecretaria 

para juntada aos autos;  

V - receber e encaminhar às demais Seções da Subsecretaria os mandados, ofícios e cartas 

de ordem para juntada aos autos;  

VI - fazer a remessa dos processos aos Gabinetes dos Desembargadores Federais e aos 

outros setores do Tribunal, conforme o caso;  

VII - fazer carga dos processos com vista ao Ministério Público Federal, aos advogados e 

procuradores;  

VIII - encaminhar aos Oficiais de Justiça os mandados e ofícios a serem cumpridos;  

IX - encaminhar para expedição as cartas precatórias e de ordem, ofícios e outras 

correspondências da Subsecretaria;  

X - remeter os despachos e decisões para publicação no Diário Eletrônico, certificando-a 

nos autos;  

XI - remeter os acórdãos para publicação no Diário Eletrônico, certificando-a nos autos;  



XII - proceder à baixa para a Vara de Origem ou à remessa ao arquivo dos processos com 

trânsito em julgado;  

XIII - certificar as baixas processuais dos autos em diligência;  

XIV - providenciar o arquivamento em secretaria dos autos devolvidos pela Assessoria de 

Recursos, que estejam aguardando o julgamento de recursos ordinário, especial e 

extraordinário; 

XV - examinar se os advogados e procuradores estão devidamente habilitados nos autos, 

certificando as vistas em secretaria, no caso de processos sob segredo de justiça; 

XVI - informar aos advogados e procuradores os andamentos processuais: 

XVII - anotar os andamentos processuais no sistema de informações processuais; 

XVIII -  desempenhar quaisquer atividades típicas da Seção. 


