Termos de audiência no Cejusc e
intimação do Ministério Público

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Nesta aula, vamos tratar do termo de audiência e da intimação do
Ministério Público. Ao final, você terá estudado conteúdos que lhe
permitirão:

•

emitir e assinar os termos de audiência no CEJUSC; e

•

intimar o Ministério Público.

Bons estudos!

1 Emissão do termo de audiência
Como você já sabe, os processos que foram cadastrados e tiveram
a sequência correta, conforme descrito nas unidades anteriores,
estarão na fila “Ag. Audiência” do subfluxo “Processo”, dentro do
Fluxo “CEJUSC - Pré-Processual”.

1.2 Selecionando o processo em que
será emitido o termo de audiência
+
Selecione o fluxo de
trabalho “CEJUSC –
Pré-Processual

+

+

+
+

+

No subfluxo
“Processo”, localize e
acesse a fila “Ag.
Audiência”.

+
+

+

Selecione o
processo em que
será emitido o
termo de audiência.

+
+
Selecione a
atividade que
corresponde ao
termo adequado ao
processo. Por
exemplo: “Termo
Acordo Exitoso
Genérico”.

+

Após clicar na atividade, o sistema abrirá uma nova tela,
denominada “Emissão de Documentos”. Veja quais os
procedimentos que o servidor deverá fazer nessa etapa.

+
+

+

Na tela “Emissão de
Documentos”,
constará a categoria e
o modelo
devidamente
preenchidos.

+

+
+

+

No campo “Categoria”,
deverá constar “14 –
Audiência”.

+

+
+
+
+

+

+
No campo “Modelo”, deverá
constar o termo escolhido, de
acordo com o processo. No
exemplo: “14013 – CEJUSC –
Acordo exitoso”.

+
+
+

+

Na aba “Pessoas”,
você deverá
selecionar as
partes.

+
+
+
+

Na sequência,
clique em
“Confirmar”.

+

+

Ao se clicar em “Confirmar” na tela “Emissão de Documentos”, o
sistema vai direcionar para uma nova tela, onde será possível
abrir o Editor de Texto do SAJ e incluir as informações
necessárias no documento. Vejamos.

1
Clique no botão
“Editar” para
exibir o termo
no “Editor de
Texto”.

2

3

1
2

3

Faça as inclusões
necessárias e clique
em “Salvar”.

1
2

3

Observação :
em cada modelo de
expediente já está
associada a respectiva
movimentação.

Fique atento!
Quando a audiência for Redesignada, antes de expedir o Termo,
será necessário Redesignar nova data na pauta de audiência. Veja
como fazer isso.
Na tela “Propriedades da Audiência”, clique em “Redesignar”.

Com o documento finalizado e estando o Secretário do CEJUSC
participando da audiência, o termo poderá ser assinado e
liberado dentro do Editor de Textos.

+

+
+

Ainda na tela do “Editor
de Textos”, clique neste
ícone para abrir a tela
“Finalização de
Documentos”.

+

+

+

Em “Operações”,
selecione a opção
“Assinar e liberar
nos autos digitais”.
Em seguida, clique
em “Confirmar”.

+

+
+

ATENÇÃO! A assinatura dos termos de
audiência é de responsabilidade do
Secretário do CEJUSC. Caso seja outro
servidor que esteja fazendo a audiência,
este deverá salvar o Termo de Audiência,
efetuar a leitura e imprimir uma cópia do
termo para as partes presentes na
audiência,
efetuando
somente
a
finalização do termo.

2 Finalização do Termo de Audiência
+

+

+

Após a finalização do Termo
de Audiência, este será
movido para o subfluxo
“Audiência”, na fila “Ag.
Assinatura do Escrivão”.

+

O Secretário do CEJUSC
deverá, então,
selecionar o processo e
clicar na atividade
“Assinar e Liberar”.

+

+

+

+

+

OBSERVAÇÃO: essa fila é de múltipla
seleção, ou seja, é possível selecionar
todos os processos e clicar na
atividade para assinar e liberar. Para
selecionar todos os processos, clique
neste ícone:

3 Intimação do Ministério Público
Nas reclamações da área de família, em que haja menor ou
incapaz, após a realização da audiência e antes da sentença do
juiz, o Ministério Público deverá receber intimação para
manifestação sobre o acordo realizado. Vamos estudar agora como
proceder nesses casos.

Fique atento!
É necessário que os processos que necessitem da participação
do Ministério Público apresentem a tarja “Participação do
Ministério Público”, conforme ilustra a imagem.

Nos modelos de Termo de
Audiência criados para o
CEJUSC, existe
configuração automática
para encaminhamento de
ato de intimação ao
Ministério Público,
quando esta for
necessária. O fluxo
“CEJUSC– Pré-Processual”
foi configurado para
mover automaticamente
o processo, conforme
veremos.

Ao emitir, por exemplo,
o Termo de Audiência
“Alimentos, Guarda e
Visita”, em processo com
a tarja do Ministério
Público, após a
assinatura e liberação do
documento o sistema
automaticamente fará a
emissão do ato
ordinatório “20086 Vista ao Ministério
Público para
manifestação (10d)”, que
está configurado para
ser assinado e liberado
automaticamente pelo
sistema.

O expediente “Ato
ordinatório” ficará
disponível na fila
“Ag. Cumprimento Vara” do subfluxo
“Audiência”.

Na sequência, o ato de intimação será
automaticamente para a fila “Ag. Publicação”. Veja.

encaminhado

Na aba “Fluxos de
trabalho”, selecione o
fluxo de trabalho
“CEJUSC – PréProcessual”.

O ato de intimação
será encaminhado
automaticamente
para a fila “Ag.
Publicação” do
subfluxo
“Citação\Intimação\Vis
ta (Portal/DJ)”,
aguardando rotina
interna do sistema
para
encaminhamento ao
Ministério Público.

Na aba “Pesquisar” você vai poder verificar que o processo é
movido automaticamente para a fila “Ministério Público”.

Fique atento!
Se no processo não constar a tarja de participação do Ministério
Público e não houver configuração no termo de audiência com ato
vinculado de intimação ao Ministério Público, o processo será
movido automaticamente para a fila “Concluso para Sentença” ,
para que o acordo seja homologado.
Para que esses atos aconteçam, o processo deverá estar na fila “Ag.
Audiência”. Além disso, deverão ser utilizados os modelos lá
disponíveis. Agora, para finalizar, vejamos mais uma configuração
do sistema.
1. No subfluxo
“Citação\Intimação\Vista
(Portal/DJ)” e na fila
“Ministério Público”, o sistema
está configurado para que, ao
se efetuar o lançamento de
movimentação de “Prazo
Expirado”, o objeto seja
movido para as filas de
certificação do prazo, no
subfluxo
“Citação\Intimação\Vista
(Portal/DJ)”, e o processo seja
movido automaticamente
para a fila “Concluso para
Sentença”.

2. Restrição: o processo não será movido para a fila “Concluso
para Sentença” quando possuir petição intermediária na fila “Ag.
Análise - Petições Diversas” do subfluxo de “Petição
Intermediária”. Nesse caso, deve ser movido manualmente após a
análise e juntada da petição.
Na próxima unidade, vamos estudar os procedimentos realizados
para emissão da sentença de homologação do acordo, registro da
sentença e cumprimento dos processos.

REVISÃO
Nesta aula você estudou:
• os procedimentos utilizados para a emissão e
assinatura dos termos de audiência;
• a intimação do Ministério Público nos processos em
que é necessária a sua intervenção.

