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ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES 
 

Tribunal Marítimo  
UNIDADE TAREFAS Usuários (PERFIL) 

ADMINISTRADOR DO SEI-TM  Gerenciar Contatos; 
 Gerenciar Usuários Internos e 

Externos; 
1. Criar; 
2. Liberar; 
3. Bloquear; 

 Atualizar Ficha de Cadastro; 
 Verificar Documentação de usuários 

externos; 
 Gerenciar Base de Conhecimento 
 Gerenciar Pontos de Controle de 

Processo; 
 Gerenciar Cadastro de Órgãos e 

Instituições; 
 Gerenciar Tabela de Assuntos; 
 Gerenciar Tipos de Documentos; 
 Gerenciar Tipos de Processo; 
 Gerenciar Cadastro de Feriados  e 

Suspensões de Prazos; e 
 Controlar Acessos a Processos por 

Usuários Externos. 
 

 
 
 

 Administrador 

TM-DIRETORIA-GERAL  Elaborar Pautas 
 Redigir e assinar Atas 
 Secretariar as sessões 
 Computar votos 
 Determinar arquivamento de 

processos findos 

 Diretor-Geral  
 Secretário do Diretor-

Geral 
 Escrevente do Diretor-

Geral 

TM- DISTRIBUIÇÃO  Criar os processos 
 Digitalizar e anexar o IAFN ao 

processo 
 Distribuir processos e recursos 
 Elaborar e publicar atas de 

distribuição 
 Encaminhar processos e recursos 

distribuídos aos Juízes-Relatores 
 Efetuar o controle estatístico de 

IAFN e processos decorrentes 

 Diretor da Divisão de 
Estatísticas e IAFN 

 Auxiliares da Divisão 
 

TM-JUDICIÁRIA  Analisar admissão de recursos 
 Analisar pedidos de parcelamento, 

suspensão e não execução de 
pena de multa 

 Diretor da Divisão 
Judiciária  

 Escrevente da Divisão 
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 Elaborar contas de custas 
 

GAB-JUIZ-PRESIDENTE  Assinar atas de distribuição de 
processos 

 Dar ciência de perícia deferida e 
dos honorários periciais 

 Presidir Sessões de julgamento 
 Admitir recursos 
 Votar em caso de empate 
 Assinar Atas 
 Assinar acórdãos 
 Assinar Guias de Julgado, 

Mandados e Editais de Intimação 
 Determinar intimação por Edital 
 Extinguir punibilidade do 

executado 
 Decidir pedido de parcelamento, 

suspensão ou não execução da 
pena de multa 

 Determinar inscrição em DAU e 
assinar ofícios às unidades da PFN 

 Juiz-Presidente 
 Assistente 
 Escreventes do Juiz-

Presidente 
 

GAB-JUÍZA-MARIA-
CRISTINA 

 Dirigir processos como Relatora 
 Assinar mandados de citação, 

intimação, notificação e 
expedientes 

 Dar ciência em processos como 
Revisora 

 Encaminhar processos para 
inclusão em pauta 

 Votar em sessão 
 Prolatar acórdãos, despachos e 

decisões interlocutórias 
 Conhecer e relatar recursos 
 Homologar contas de custas 

 JUIZA MARIA CRISTINA  
 Assessor  
 Assistente 
 Escrevente 

GAB-JUIZ-MARCELO  Dirigir processos como Relator 
 Assinar mandados de citação, 

intimação e notificação e 
expedientes 

 Dar ciência em processos como 
Revisor 

 Encaminhar processos para 
inclusão em pauta 

 Votar em sessão 
 Prolatar acórdãos, despachos e 

decisões interlocutórias 
 Conhecer e relatar recursos 
 Homologar contas de custas 

 JUIZ MARCELO 
 Assessor  
 Assistente 
 Escrevente 
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GAB-JUIZ-LADEIRAS  Dirigir processos como Relator 
 Assinar mandados de citação, 

intimação e notificação e 
expedientes 

 Dar ciência em processos como 
Revisor 

 Encaminhar processos para 
inclusão em pauta 

 Votar em sessão 
 Prolatar acórdãos, despachos e 

decisões interlocutórias 
 Conhecer e relatar recursos 
 Homologar contas de custas 

 JUIZ LADEIRAS  
 Assessor  
 Assistente 
 Escrevente 

GAB-JUIZ-NELSON  Dirigir processos como Relator 
 Assinar mandados de citação, 

intimação e notificação e 
expedientes 

 Dar ciência em processos como 
Revisor 

 Encaminhar processos para 
inclusão em pauta 

 Votar em sessão 
 Prolatar acórdãos, despachos e 

decisões interlocutórias 
 Conhecer e relatar recursos 
 Homologar contas de custas 

 JUIZ NELSON 
 Assessor  
 Assistente 
 Escrevente 

GAB-JUIZ-PADILHA  Dirigir processos como Relator 
 Assinar mandados de citação, 

intimação e notificação e 
expedientes 

 Dar ciência em processos como 
Revisor 

 Encaminhar processos para 
inclusão em pauta 

 Votar em sessão 
 Prolatar acórdãos, despachos e 

decisões interlocutórias 
 Conhecer e relatar recursos 
 Homologar contas de custas 

 JUIZ PADILHA  
 Assessor  
 Assistente 
 Escrevente 

GAB-JUIZ-ATTILA   Dirigir processos como Relator 
 Assinar mandados de citação, 

intimação e notificação e 
expedientes 

 Dar ciência em processos como 
Revisor 

 Encaminhar processos para 
inclusão em pauta 

 JUIZ ATTILA COURY 
 Assessor  
 Assistente 
 Escrevente 
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 Votar em sessão 
 Prolatar acórdãos, despachos e 

decisões interlocutórias 
 Conhecer e relatar recursos 
 Homologar contas de custas 

TM-EXECUÇÃO  Encaminhar acórdãos e guias de 
julgado às CP/DL/AG 

 Encaminhar mandados de 
intimação para cumprimento 

 Encaminhar editais de intimação 
para publicação 

 Controlar pagamento de multas e 
custas 

 Chefe da Seção de 
Execução 

 Auxiliares da Seção 
 

TM-ARQUIVO  Manter os processos em arquivo 
 Encaminhar os IAFN para 

microfilmagem 

 
 Chefe da Seção de 

Microfilmagem 
 

 

 
 

DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SISTEMA 
 

1. INICIAR PROCESSO 
ENVOLVIDOS 

 CAPITANIAS E DELEGACIAS 
 TM: 

o TM-DISTRIBUIÇÃO. 

PRÉ-REQUISITOS 
 ENVIO DE IAFN POR UMA CAPITANIA OU DELEGACIA; 
 INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE PROCESSOS DE ACIDENTES OU FATOS DA NAVEGAÇÃO 

OU EM MATÉRIA DE REGISTRO; 
 PROTOCOLO DE MEDIDA CAUTELAR; E 
 DENÚNCIA EXTERNA (NA FORMA DE REPRESENTAÇÃO DE PARTE). 

ENTRADAS 
 RECEBIMENTO DE UM IAFN, AGRAVO EM MATÉRIA DE REGISTRO, RECURSO, 

REQUERIMENTO DE CAUTELAR  E DENÚNCIA  (DOCUMENTOS DE ORIGEM). 

DOCUMENTOS GERADOS 
 DOCUMENTO DE ORIGEM DIGITALIZADO. 

 

OBSERVAÇÕES 
 O documento de origem, exceto recurso em processo de acidente ou fato da 

navegação, dará entrada no TM pela Secom e será encaminhado fisicamente para a 
Divisão de IAFN (TM-13), acompanhado da respectiva papeleta de encaminhamento 
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física e da eletrônica no Sigdem. Em se tratando de recursos, o peticionamento será 
feito no próprio sistema, devendo o Gabinete do Juiz-Presidente encaminhar os autos 
para distribuição do recurso, exceto embargos de declarção.  

 Na Divisão de IAFN, o documento de origem será digitalizado gerando um arquivo em 
formato *.PDF; 

 A digitalização em PDF deverá obedecer os seguintes requisitos: 
o Formato OCR (Programa recomendado – PDF-XchangeViewer); 
o Tamanho máximo do arquivo 100 MB; e 
o Resolução mínima 200x200 dpi. 

 A numeração do processo será feita de forma manual seguindo o mesmo padrão atual 
do SGEPJ (XXXXX/AAAA), iniciando-se a partir do número seguinte ao do último 
processo físico distribuído.  

 A numeração do recurso deverá ter o formato 000XX/AAAA-RR, iniciando-se a partir 
do último número do correspondente recurso distribuído, onde: XX=número 
sequencial, AAAA=ano da distribuiçao, e RR=tipo de recurso: AG=Agravo, EI=Embargos 
Infringentes  e EN= Embargos de Nulidade. 

 O recurso de Embargos de Declaração não deverá gerar novo processo, haja vista ser 
decidido pelo próprio juiz que proferiu a decisão nos autos do mesmo processo, sem 
que haja qualquer distribuição a novo juiz-relator. 

 As peças digitalizadas deverão ser inseridas no SEI com o nível de acesso “RESTRITO”, e 
encaminhadas fisicamente para o assitente do juiz para quem o processo tenha sido 
distribuído. 

 

ATIVIDADES 
1. Início por IAFN. 

a. IAFN chega no Tribunal via postal e a Secom o encaminhará para o setor de 
distribuição de processos (TM-13); 

b. O IAFN será analisado e digitalizado; 
c. Será criado um novo processo no sistema, registrando-se no campo “Descrição” as 

informações elementares do acidente ou fato da navegação, como a classe, 
embarcações envolvidas, local e data, etc; 

d. O IAFN digitalizado será inserido no sistema com o nível de acesso “RESTRITO”; 
e. Com o IAFN devidamente inserido, o processo deverá ser distribuído a um Juiz-

Relator/Revisor; e 
f. Após a distribuição no SEI, o processo será tramitado para a unidade do Gabinete 

do Juiz-Relator, e o documento de origem físico seguirá para o respectivo 
Assistente, que o manterá sob guarda e à disposição para eventual consulta até o 
trânsito em julgado do processo. 

 
2. Início por recursos:  

a.  O recurso, exceto agravo em matéria de registro, será protocolado no SEI, pelo 
módulo de peticionamento, em processo já em curso; 

b.  O Juiz-Relator dará ciência do recurso e o gabinete tramitará, mediante despacho, à 
unidade do Gabinete do Juiz-Presidente para juízo de admissão; 

c. O Juiz-Presidente, após análise da admissibilidade, determinará a distribuição a um 
novo Juiz-Relator e Revisor desimpedidos, caso admitido o recurso, ou retornará 
os autos ao Gabinete de origem para prosseguimento do feito, caso o inadmita; e 

d. Após determinação do Sr. Presidente para distribuição, o processo será tramitado 
para a unidade TM-Distribuição.  
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3. Início por outros documentos de origem: 
a.  O documento deverá ser protocolado na Secom, que o encaminhará para a Divisão 

de Registro nos casos de recursos em matéria de registro, ou à Assessoria Jurídica, 
nos casos de cautelares ou denúncias; 

b. Após determinação do Sr. Presidente para distribuição, o documento será 
encaminhado ao setor de distribuição (TM-13); e 

c.   Em seguida, serão adotados os mesmos trâmites previstos nas alíneas b a f do item 
1. 

 

SAÍDA DA ATIVIDADE 
 Um processo distribuído a um Juiz-Relator e um Juiz-Revisor, com uma certidão de 

distribuição. 

 
 
2. REMESSA A PEM 
ENVOLVIDOS 

 PEM 
 TM: 

o GABINETE DO JUIZ RELATOR 

PRÉ-REQUISITOS 
 Cadastramento prévio da PEM no sistema. 

 

ENTRADAS 
 Um Processo distribuído com uma certidão de distribuição. 

DOCUMENTOS GERADOS 
 xxx. 

OBSERVAÇÕES 
 A PEM deverá cadastrar previamente um e-mail institucional para recebimento de 

notificações; 
 A 1ª vista à PEM será feita pela ferramenta de disponibilização do processo ao órgão, 

pelo prazo de 180 dias, e a consequente notificação via e-mail cadastrado; 
 As futuras intimações serão geradas no sistema e deverão ser encaminhadas ao 

Representante cadastrado no processo por intimação eletrônica, acompanhada de 
notificação via e-mail; e 

 Os despachos são assinados digitalmente pelos juízes. 
 

ATIVIDADES 
1. Após a distribuição e remessa ao Gabinete do juiz sorteado, o Juiz Relator deverá dar 

ciência do processo concluso em sua unidade; 
2. Nesse momento, o juiz verificará se é impedido ou suspeito para relatar o processo, 

sendo que, declarando-se impedido ou suspeito, deverá encaminhar os autos para a 
unidade Gabinete do Juiz-Presidente constando a referida informação, a fim de que o 
Juiz-Presidente determine a redistribuição do processo, encaminhado-o à unidade TM-
Distribuição;  
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3. Não sendo o caso de redistribuição, o Juiz-Relator  despachará dando vista do processo 
à PEM; e 

4. A unidade do Gabinete do Juiz-Relator disponibilizará o processo à PEM pelo prazo de 
180 dias, com concomitante encaminhamento da notificação ao e-mail da PEM 
cadastrado no sistema. 

 

SAÍDA DA ATIVIDADE 
 Disponibilização do processo no sistema e encaminhamento de uma Notificação 

Eletrônica para a PEM via e-mail. 
 

 

3. OFERECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO 
ENVOLVIDOS 

 ADVOGADOS 
 PEM 
 TM 

o GABINETE DO JUIZ-RELATOR 
o GABINETE DO JUIZ-REVISOR 

 

PRÉ-REQUISITOS 
 Disponibilização e notificação eletrônica à PEM para vista inicial; ou  
 Publicação de nota para arquivamento (em caso de representação de parte). 

 

ENTRADAS. 
 A Representação da PEM ou de parte. 

DOCUMENTOS GERADOS 
 Protocolo de peticionamento. 

 

OBSERVAÇÕES 
 1. Todos os Representantes da PEM ou advogados deverão estar previamente 

cadastrados no SEI. 

 2. A  Representação será gerada  em documento físico, assinada pelo Representante 
público ou de parte, digitalizada e inserida no Módulo de Peticionamento do SEI, ou 
nato-digital assinada digitalmente utilizando a chave ICP-Brasil. 

ATIVIDADES 
1. O Juiz-Relator deverá dar ciência da entrada da Representação no processo; 

2. Estando a Representação em termos para ser recebida pelo Tribunal, o Juiz-Relator 
preparará um relatório e despachará encaminhando os autos ao Juiz-Revisor, já com 
pedido de inclusão em pauta; 

3. O Juiz-Revisor encaminhará o processo à unidade TM-Diretoria-Geral para inclusão em 
pauta. Ou, caso o Juiz-Revisor entenda não haver elementos suficientes para o 
recebimento da representação, divergindo do Juiz-Relator, fará um relatório e 
retornará o processo ao Juiz-Relator; 

4. Verificando o Juiz-Relator que a Representação não está em termos para ser recebida: 
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a. Determinará que se emende ou complete a Representação, intimando o 
Representante de Parte (intimação eletrônica) ou dando vista à PEM (disponibilização 
e notificação). 

b. Caso o processo possa ser sanado por meio de novas diligências, de tudo fará 
relatório, encaminhado-o à unidade do Juiz-Revisor, com pedido de inclusão em pauta 
para que, em sessão, o Tribunal decida pelo retorno dos autos à PEM para emendar a 
Representação;  

c. quando do retorno dos autos, o Juiz-Relator deve averiguar o cumprimento da 
decisão do Colegiado, registrando-se em ata, para posterior aprovação em Plenário, no 
caso de recebimento de Representação; ou  

d. Caso o processo não possa ser sanado, mandará publicar nota para arquivamento 
pelo prazo de 2 meses, findos quais, elaborará o relatório e encaminhará o processo  à 
unidade do Juiz-Revisor, com pedido de inclusão em pauta. 

 

SAÍDA DA ATIVIDADE 
 Encaminhamento do processo à unidade TM-Diretoria-Geral para inclusão do processo 

em pauta; 
 Notificação Eletrônica à PEM para emenda da Representação, mediante 

disponibilização pelo prazo de 10 dias; ou 
 Publicação de nota para arquivamento com a respectiva notificação à PEM. 

 

 

4. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 
ENVOLVIDOS 

 PEM 
 TM 

o Gab. Juiz-Relator 
 CP, DL, AG e outros. 

PRÉ-REQUISITOS 
 Ausência de elementos suficientes no IAFN para o oferecimento da Representação. 

ENTRADAS 
 Manifestação da PEM requerendo diligências. 

DOCUMENTOS GERADOS 
 Protocolo de peticionamento. 

OBSERVAÇÕES 
 Os ofícios, assinados manualmente, deverão ser expedidos e recebidos em meio físico. 

ATIVIDADES 
1. O Juiz-Relator analisa a petição eletrônica da PEM; 
2. Caso defira o pedido de diligência, a unidade de seu Gabinete digitará a minuta de 

ofício para assinatura manual do Juiz; 
3. Após assinatura do ofício, o Assistente o numerará e expedirá pela postal, digitalizando 

sua cópia para inserção no sistema; e 
4. A resposta da CP/DL/AG será digitalizada e inserida no sistema e, em seguida, o 

processo será disponibilizado para a PEM com a respectiva notificação eletrônica, para 
vista da diligência concluída e manifestação. 
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SAÍDA DA ATIVIDADE 
 Disponibilização do processo à PEM para vista e manifestação. 

 

 
5. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 
ENVOLVIDOS 

 PEM 
 TM 

o GABINETE DO JUIZ RELATOR 
o GABINETE DO JUIZ REVISOR 

 

PRÉ-REQUISITOS 
 Vista à PEM para manifestação. 

ENTRADAS 
 Promoção da PEM pelo arquivamento do processo (arquivamento sumário). 

DOCUMENTOS GERADOS 
 Protocolo de peticionamento. 

OBSERVAÇÕES 
 xxx. 

ATIVIDADES 
1. Havendo promoção da PEM pelo arquivamento do processo, será publicada nota a 

respeito no Diário Eletrônico e o processo permanecerá na unidade do Juiz-Relator 
pelo prazo de 2 (dois) meses, à disposição de possíveis interessados.  
 

2. Não ocorrendo manifestação de interessados, através de Representação de Parte 
oferecida no prazo legal, o Juiz-Relator inserirá seu voto e encaminhará o processo 
para a unidade do Gabinete do Juiz-Revisor. O Juiz-Revisor despachará no processo, 
manifestando sua concordância ou discordância acerca da decisão constante do voto, 
fazendo retornar os autos ao Juiz-Relator. 
 

3. Caso o Juiz-Revisor manifeste concordância, o Juiz-Relator redigirá a decisão pelo 
arquivamento na forma de acórdão, encaminhando os autos à unidade Diretoria-Geral 
para publicação em ata;  
 

4. O Juiz-Revisor manifeste discordância, o Juiz-Relator fará um relatório, encaminhando 
os autos à unidade Diretoria-Geral para inclusão em pauta para conhecimento e 
decisão do Plenário;  
 

5. Havendo representação de parte, proceder-se-á na forma constante do tópico 3 -  
OFERECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO.  
 
 

SAÍDA DA ATIVIDADE 
 Publicação de Nota para Arquivamento  
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6. CITAÇÃO  
ENVOLVIDOS 

 TM 

o GABINETE DO JUIZ-RELATOR 
 

PRÉ-REQUISITOS 
 RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO PELO PLENÁRIO. 

ENTRADAS 
 Despacho de citação. 

DOCUMENTOS GERADOS 
 xxx. 

OBSERVAÇÕES 
 Se o citando for pessoa jurídica não cadastrado no SEI ou pessoa física, a citação será 

feita de forma física, encaminhando-se o Mandado pelos Correios, agente de diligência 
ou edital; e 

 Caso o Representado, pessoa jurídica, já esteja cadastrado no SEI, a citação poderá 
ser realizada eletronicamente, com acesso integral dos autos ao citando. 

 

ATIVIDADES 
1. A unidade do Gabinete do Juiz-Relator digitará o mandado para assinatura pelo Juiz e 

expedição pelo Assistente, via correios, agente de diligência ou edital; 
2. Se o Representante Legal ou Procurador do representado, legalmente constituído com 

poderes expresso para receber citação, já estiver previamente cadastrado no SEI-TM, a 
citação se dará de forma eletrônica, acompanhada de notificação via e-mail, e acesso 
integral dos autos ao citando; 

3. Se o representado ainda não tiver constituído advogado, ou este não estiver 
cadastrado no sistema, o Mandado de Citação deverá ser expedido de forma física, 
pelos correios ou agente de diligência, conforme o caso; 

4. Não sendo possível a citação nem pelos correios nem pessoalmente, o Juiz-Relator 
determinará a citação por edital, cuja minuta elaborada por seu Gabinete, depois que 
assinada eletronicamente, será publicada no e-DTM; e 

5. A critério do Juiz-Relator, a cópia dos mandados poderão ser digitalizados para 
inserção no sistema, assim como o Aviso de Recebimento ou o mandado cumprido 
quando de seu retorno. 

 
SAÍDA DA ATIVIDADE 

 Mandado de Citação. 
 Ofício de encaminhamento do Mandado de Citação. 
 Edital de Citação. 
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7. DEFESA 
ENVOLVIDOS 

 PEM 
 DPU 
 PROCURADORIAS 
 ADVOGADOS 
 TM 

o GABINETE DO JUIZ RELATOR 
 

PRÉ-REQUISITOS 
 Prévio cadastramento e credenciamento do Advogado/Procurador. 

ENTRADAS 
 Contestação assinada por advogado, acompanhada ou não da procuração. 

DOCUMENTOS GERADOS 
 Protocolo de peticionamento. 

OBSERVAÇÕES 
 A defesa deverá ser feita por advogado previamente cadastrado no SEI-TM, utilizando 

o módulo de peticionamento; e 
 Tendo em vista que no módulo de peticionamento não há como gerar o documento no 

sistema, a peça deverá ser inserida no SEI no formato PDF, podendo ser nato-digital 
assinado pela chave ICP-Brasil. 

 

ATIVIDADES 
1. O Juiz-Relator deverá dar ciência da defesa no SEI; 

2. Caso haja argüição de preliminar, poderá sanear após dar vista à PEM ou em sessão, 
quando o Colegiado decidirá sobre a preliminar arguida; 

3. Em caso de revelia (não apresentação da defesa ou apresentação intempestiva), o Juiz-
Relator despachará decretando a revelia, mandando notificar o revel desta sua 
condição. Os mandados de notificação de revelia serão assinados pelo Juiz e expedido 
pelo Assistente, via correios ou agente de diligência; e 

4. Decorrido o prazo para apresentação da defesa, o Juiz-Relator dará início à fase de 
instrução, mandando publicar o despacho em diário, e intimando-se eletronicamente 
as partes cadastradas no sistema. 

 
SAÍDA DA ATIVIDADE 

 Despacho de abertura da fase de instrução. 

 Intimação das partes. 

 
 

8. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS 
ENVOLVIDOS  

 PEM 
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 DPU 

 ADVOGADOS 

 TM 

◦ GABINETE DO JUIZ-RELATOR 

◦ GABINETE DO JUIZ-PRESIDENTE 

◦ TM-DIVISÃO JUDICIÁRIA 

PRÉ-REQUISITOS 
 Despacho do Juiz-Relator de abertura da fase de instrução. 

ENTRADAS 
 Petição requerendo a produção de provas. 

 
DOCUMENTOS GERADOS 

 Protocolo de peticionamento. 

 
OBSERVAÇÕES 

 O perito será credenciado e cadastrado como usuário e intimado de suas designações 
diretamente no SEI-TM; e 

 As provas documentais e o Laudo do Perito serão digitalizados e inseridos no sistema, 
por meio do módulo de peticionamento. 
 

ATIVIDADES 
1. O Juiz-Relator despachará declarando a abertura da instrução, intimando-se as partes; 

2. Após a intimação, a unidade do Gabinete do Juiz-Relator aguardará o decurso do prazo; 
e 

3. As partes, por meio do módulo de peticionamento eletrônico, irão manifestar-se 
quanto à produção de provas. 

OBS: Na instrução, as partes e a PEM podem requerer provas, que se subdividem, 
normalmente, nas seguintes espécies: 

I - Prova Testemunhal 

a) Quando o depoimento da testemunha for realizado no TM,  será reduzido a termo e, 
após assinado, inserido no processo eletrônico pelo assistente; e 

b) Quando o depoimento da testemunha não for realizado no TM:  

b.1) Será expedido Ofício à CP/DL/AG da área de jurisdição da testemunha delegando 
competência para a realização da oitiva; e 

b.2) Após o retorno dos termos de depoimento, esses serão digitalizados e inseridos 
no SEI pelo Assistente para ciência do Juiz-Relator. 
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II - Prova Pericial  

a) Quando o Juiz-Relator despachar nomeando um perito, este será intimado 
mediante Mandado de Intimação física, para informar se aceita o múnus e seus 
honorários.  

b) O perito deverá se cadastrar no SEI para poder peticionar e apresentar seu laudo ao 
final; 

c) O Juiz-Relator dará vista à parte que requereu a perícia para depositar o valor 
arbitrado pelo Perito, informando, no despacho, os dados para depósito ou 
transferência do valor para a conta-perito do Tribunal (CNPJ e dados bancários). 

d) Para o pagamento dos honorários ao perito, o Juiz-Relator deverá despachar dando 
ciência ao Juiz-Presidente para as providências cabíveis, encaminhando-o o processo; 

e) A unidade do Gabinete do Juiz-Presidente, após a ciência deste, encaminhará o 
processo à unidade TM-Judiciária para providenciar o pagamento dos honorários do 
perito; e 

f) O Diretor da Divisão Judiciária providenciará o pagamento, retornando o processo 
ao Gabinete do Juiz-Relator. 

 

III - Documental 

a) Os documentos serão digitalizados e inseridos pela parte que a produziu, no 
módulo de peticionamento; e 

b) O Juiz-Relator deve dar ciência da inclusão de qualquer documento feita pela 
parte. 

 

4.  O Juiz-Relator despachará declarando o encerramento da fase de instrução, e intimará 
as partes para manifestarem-se em alegações finais; 

5.  As partes, por meio do módulo de peticionamento eletrônico, irão se manifestar 
quanto às alegações finais;   

6.  O Juiz-Relator tomará ciência das alegações finais e elaborará o relatório final, 
encaminhando o processo à unidade do Gabinete do Juiz-Revisor, com pedido de 
inclusão em pauta; e 

7. O Juiz-Revisor dará ciência do processo e o encaminhará à unidade da Diretoria-Geral 
para sua inclusão em pauta. 

 
SAÍDA DA ATIVIDADE 
Despacho com pedido de inclusão em pauta. 

 

9. INCLUSÃO DE PROCESSOS EM PAUTA  
ENVOLVIDOS 
 TM 

o Gabinete dos Juízes;  
o TM Diretoria-Geral; e 
o Gabinete do Juiz-Presidente. 
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PRÉ-REQUISITOS 

 Pedido de inclusão de processo em pauta . 

ENTRADAS 
 Despacho do Juiz-Revisor dando ciência do processo, encaminhando-o para inclusão 

em pauta. 

DOCUMENTOS GERADOS 
 XXX. 

OBSERVAÇÕES 
 No Despacho que dá ciência do Relatório, o Juiz-Revisor deve determinar o 

encaminhamento do processo à Diretora-Geral para inclusão em pauta; 
 Com no mínimo 10 dias úteis da data da sessão, o Diretor-Geral deverá dar ciência ao 

Juiz-Presidente da Pauta confeccionada, antes do seu fechamento, permitindo-se 
alterações conforme determinação superior, antes de devidamente assinada pelo Juiz-
Presidente por meio de bloco de assinaturas; 

 Caso o Juiz-Presidente queira alterar a pauta, basta retornar o bloco sem sua 
assinatura, determinando a alteração desejada; 

 Processos de arquivamento sumário (art. 68, §1, II do RIPTM) não são incluídos em 
sessão para julgamento, porém serão registrados na pauta e na Ata com a respectiva 
decisão. Nesse caso, o Juiz-Relator deverá enviar o processo, já com o voto criado e 
assinado, à unidade do Gabinete do Juiz-Revisor;  

 Em seguida, o Juiz-Revisor despachará manifestando sua concordância ou discordância 
acerca da decisão constante do voto, fazendo retornar o processo à unidade do 
Gabinete do Juiz-Relator. Nesse caso, o Juiz-Relator redigirá a decisão pelo 
arquivamento na forma de acórdão, requerendo ao Juiz-Presidente a inclusão em 
pauta e publicação em ata; e 

 Caso o Juiz-Revisor discordar, o Juiz-Relator encaminhará o processo à unidade da 
Diretoria-Geral para inclusão em pauta para conhecimento e decisão no Plenário. 
 

ATIVIDADES 
1. No caso de Representação e de Julgamento: 

a.  O Juiz-Relator elaborará o relatório e encaminhará o processo, já com pedido de 
inclusão em pauta,  para a unidade do Gabinete do Juiz-Revisor para ciência;  

b.  O Juiz-Revisor dará ciência e encaminhará o processo para a unidade TM-Diretoria-
Geral para inclusão em pauta; 

c.   Após receber os processos oriundos dos juízes-revisores, a unidade TM-Diretoria-
Geral os inserirá na próxima pauta prevista nas respectivas ordens de apreciação 
(REPRESENTAÇÃO, JULGAMENTO e ARQUIVAMENTO) e a disponibilizará para 
assinatura do Juiz-Presidente por meio de um bloco de assinaturas; e 

d.  Após a assinatura da pauta e o retorno do bloco, a unidade da Diretoria-Geral 
fechará a pauta e a encaminhará por e-mail para publicação no e-DTM, com cópia 
para todos os Juízes e notificação por e-mail à PEM, DPU e procuradorias públicas 
cadastradas, retornando o Processo  para a unidade do Juiz-Relator. 

 

2. No caso de Arquivamento (art. 67, §3º, do RIPTM): 
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a. Quando a PEM oferecer Representação e o Juiz-Relator entender que não há 
elementos suficientes para ser recebida, o Juiz-Relator mandará publicar nota para 
arquivamento; 

b. Após decorrido o prazo de 2 meses da publicação de nota para arquivamento, o  
Juiz-Relator fará um relatório circunstanciado dessa contingência, encaminhando o 
processo à unidade do Gabinete do Juiz-Revisor, já com pedido de inclusão em 
pauta para decisão do Tribunal; e 

c. O Juiz-Revisor despachará dando o ciente do Processo e o encaminhará para a 
Diretora-Geral para inclusão em pauta. 

 3. No caso de Arquivamento Sumário (art. 68, § 1º, inciso II, do RIPTM) 

a. Quando a PEM promover pelo arquivamento dos autos e o Juiz-Relator concordar, 
mandará publicar nota para arquivamento; 

b. Após decorrido o prazo de 2 meses da publicação de nota para arquivamento, o  
Juiz-Relator elaborará o seu voto, encaminhando o processo à unidade do 
Gabinete do Juiz-Revisor; 

c. Caso o Juiz-Revisor manifeste concordância, retornará o processo à unidade do 
Gabinete do Juiz-Relator, que redigirá a decisão pelo arquivamento na forma de 
acórdão, requerendo a inclusão em pauta; 

d. Após publicado em ata, a unidade TM-Diretora-Geral certificará a publicação, 
retornando o processo à unidade do Gabinete do Juiz-Relator; 

e. Após assinado o acórdão, o Gabinete do Juiz-Relator providenciará sua publicação 
no e-DTM, certificando a publicação e posterior transito em julgado, 
encaminhando, ao fim, o processo à unidade TM-Execução, juntamente com o 
IAFN físico. 

 

 
SAÍDA DA ATIVIDADE 

 Publicação da Pauta. 

 
10. JULGAMENTO 
ENVOLVIDOS 

 TM 
o Gabinetes dos Juízes 
o TM-Diretoria-Geral 

PRÉ-REQUISITOS 
 Pauta fechada; 

ENTRADAS 
 xxx. 

DOCUMENTOS GERADOS 
 xxx. 

OBSERVAÇÕES 
 Iniciada a Sessão, o Secretário deve selecionar e registrar a presença dos juízes e clicar 

na opção “Abrir Sessão”; 
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 Nos julgamentos, os juízes-relatores disponibilizam seu voto quando do início da 
votação, registrando o seu provimento no sistema. Nas apreciações de Representação, 
a critério dos juízes-relatores, o voto pode ser disponibilizado também em momento 
anterior ao início da votação. Já no arquivamento sumário (art. 68, §1º, II do RIPTM), o 
voto é inserido no sistema pelo Juiz-Relator antes de tramitar o processo à unidade do 
Juiz-Revisor ; e 

 A critério do Juiz-Relator, o voto poderá ser assinado no momento da votação ou após 
encerrada a sessão, caso tenha necessidade de fazer alterações no mesmo, sem, 
contudo, diferir do que votou oralmente durante o julgamento do processo. 
 

ATIVIDADES 
1.  APRECIAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO: 

a.  Iniciada a Sessão, a Secretária deverá selecionar e registrar a presença dos juízes e 
clicar na opção “Abrir Sessão”; 

b.  Em seguida, passa-se a apregoar os processos de representação; 
c.  Iniciada a votação, o Juiz-Relator profere o seu voto, disponibilizando-o com o 

provimento; 
d.  O Secretário computará os votos dos demais juízes, fechando o julgamento do 

processo; 
e.  Em seguida, lerá o resultado da apreciação da Representação, que será gerado 

automaticamente pelo sistema, passando a apregoar o próximo processo; 
f.   Recebida a Representação, a unidade do Gabinete do Juiz-Relator fará a autuação 

do representado no sistema (nome, qualificação, endereço etc), em seguida, o 
Juiz-Relator despacha determinando a citação do Representado; e 

g.  Se a Representação deixar de ser recebida contra o voto do Juiz-Relator, o 
processo deverá ser tramitado à unidade TM-Distribuição para sua redistribuição, 
com a devida compensação. 

 
2. JULGAMENTO: 

a.  Após o Tribunal conhecer as Representações, o Secretário apregoa os processos de 
julgamento; 

b.  Iniciada a votação, o Juiz-Relator profere o seu voto, disponibilizando-o no sistema 
com o respectivo provimento no sistema; 

c.  O Secretário computará os votos dos demais juízes, fechando o julgamento do 
processo;   

d.  Em seguida, lerá o resultado do julgamento, que será gerado automaticamente 
pelo sistema, passando a apregoar o próximo processo; 

e.  Após finalizar a leitura do último processo de arquivamento sumário, caso haja, o 
Secretário encerrará a Pauta, gerando-se uma Ata automaticamente; e 

f.  Havendo alguma inconsistência na Ata, o Secretário deverá saná-la e, após sua 
aprovação na sessão subsequente, encaminhá-la para publicação. 

 

SAÍDA DA ATIVIDADE 
 Ata da Sessão. 

 

11. ACÓRDÃO 
ENVOLVIDOS 

 TM 
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o GABINETE DO JUIZ- RELATOR ; 
o GABINETE DO JUIZ-REVISOR; e 
o GABINETE DO JUIZ-PRESIDENTE. 

PRÉ-REQUISITOS 
 Processo julgado; e 

 Processo arquivado sumariamente. 

ENTRADAS 
 xxx. 

DOCUMENTOS GERADOS 
 xxx. 

OBSERVAÇÕES 
 O acórdão será assinado pelo Juiz Prolator e pelo Juiz-Presidente por meio de um 

bloco de assinaturas. 

ATIVIDADES 
1. Após o julgamento do processo, a unidade do Gabinete do Juiz-Prolator providenciará 

a elaboração e assinatura digital do acórdão pelo próprio Juiz e pelo Juiz-Presidente, 
por meio de um bloco de assinaturas; 

2. Após assinado, a unidade do Gabinete do Juiz-Prolator providenciará a publicação da 
ementa do Acórdão no e-DTM; 

3. As partes com procuradores cadastrados no SEI serão intimadas do inteiro teor do 
Acórdão por intimação eletrônica, com prazo para recurso de 20 dias úteis para a PEM, 
DPU e demais Advocacia Pública, e 10 dias úteis para os demais advogados; 

4. Contar-se-á o prazo para recurso a partir da intimação eletrônica positiva do 
Representado (por confirmação) ou a partir do decurso do prazo de 10 dias para 
acesso ao sistema após expedida a intimação eletrônica, quando o advogado não 
acessar o processo nesse interregno (intimação por decurso de prazo); 

5. Decorrido o prazo para recurso, o Assistente certificará o trânsito em julgado e 
tramitará o processo para a unidade TM-Judiciária para elaboração da conta de custas; 

6. Após a elaboração da conta de custas, o processo é encaminhado para a unidade do 
Gabinete do Juiz-Relator para homologação da conta de custas com vistas à PEM, 
mediante disponibilização; e 

7. Por fim, o processo será tramitado para a unidade TM-Execução para o cumprimento 
do acórdão, juntamente com os autos físicos do IAFN. 

 

SAÍDA DA ATIVIDADE 
 Publicação e intimação eletrônica do Acórdão. 

 

12. PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA 
ENVOLVIDOS 

 TM 
o GABINETE DO JUIZ-RELATOR 
o GABINETE DO JUIZ-PRESIDENTE 

PRÉ-REQUISITOS 
 Despacho do Juiz-Relator ou Juiz-Presidente. 
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 Acórdão assinado. 

ENTRADAS 
 Decisão a ser publicada. 

DOCUMENTOS GERADOS 
 xxx. 

OBSERVAÇÕES 
 As decisões devem ser publicadas no e-DTM para fins meramente de publicidade, sem 

contudo iniciar a contagem de prazo, exceto para as partes não cadastradas no SEI. 

ATIVIDADES 
1. Quando a decisão já assinada contiver determinação para sua publicação, a unidade 

do Gabinete do Juiz deverá encaminhá-la ao e-mail já cadastrado do setor de 
publicação oficial do TM (tm.diario.eletronico@marinha.mil.br); 

2. Uma vez publicada a decisão, o Assistente do Juiz deverá certificar a publicação da 
decisão e providenciar a intimação eletrônica das partes; e 

3. Não havendo manifestação, o Assistente certifica o decurso do prazo. 

SAÍDA DA ATIVIDADE 
 Certidão de publicação. 

 

13. EMBARGO DE DECLARAÇÃO 
ENVOLVIDOS 

 EMBARGANTE;  

 EMBARGADO; E 

 TM 

o GABINETE DO JUIZ- RELATOR ; 
o GABINETE DO JUÍZ-REVISOR. 

 

PRÉ-REQUISITOS 
 Intimação das partes para ciência do acórdão. 

ENTRADAS 
 Petição de Embargos de Declaração. 

DOCUMENTOS GERADOS 
 Protocolo de peticionamento. 

 

OBSERVAÇÕES 
 O recurso de embargos de declaração não gera novo processo no sistema, nem nova 
distribuição; e 
 Os embargos declaratórios interrompem os prazos para a interposição de outros 
recursos, salvo se manifestamente protelatórios e assim declarados na decisão que os 
rejeitar. 
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ATIVIDADES 
1. Opostos embargos de declaração, o Juiz-Prolator deverá tomar ciência da petição 

 
2. O Juiz-Prolator tramitará o processo já com o relatório e voto à unidade TM-Diretoria-

Geral, solicitando a inclusão em pauta, para julgamento na sessão seguinte, com 
preferência de pauta. 
 

SAÍDA DA ATIVIDADE 
 Despacho solicitando inclusão em pauta. 

 

14. AGRAVOS 
ENVOLVIDOS 

 AGRAVANTE; 
 AGRAVADO; E 
 TM 

o GABINETES DOS JUÍZES 
o GABINETE DO JUIZ-PRESIDENTE 
o TM-DISTRIBUIÇÃO 

PRÉ-REQUISITOS 
 Intimação da decisão monocrática. 

ENTRADAS 
 Petição de agravo. 

DOCUMENTOS GERADOS 
 Protocolo de peticionamento. 

OBSERVAÇÕES 
 No caso de agravo em matéria de registro, a petição deverá ser física, protocolada na 

Secom e encaminhada à Divisão de Registro para que o Diretor da Divisão possa 
exercer o juízo de retratação; 

 Caso o Diretor da Divisão de Registro mantenha sua decisão, encaminhará a petição ao 
Juiz-Presidente para análise da admissibilidade do recurso; e 

 Sendo admitido, e após publicado o despacho, a petição será encaminhada para a 
unidade TM-Distribuição para inserção no SEI  e distribuição a um juiz relator e revisor 
desimpedidos. 

ATIVIDADES 
1. O Juiz-Relator deve dar ciência da entrada do Agravo, a fim de exercer o juízo de 

retratação; 
2. Após despachar mantendo a decisão agravada, o Juiz-Relator encaminhará o processo 

ao Juiz-Presidente para análise da admissibilidade do recurso; 
3. O Juiz-Presidente despachará admitindo ou inadimitindo o agravo, determinando a 

publicação e intimação das partes para ciência acerca de sua decisão; 
4. Se inadmitido o recurso, o Gabinete do Juiz-Presidente aguardará em sua unidade o 

decurso de prazo para o recurso de agravo, retornando o processo à unidade de 
origem para prosseguimento do feito; 

5. Caso admitido, e após publicado o despacho, o processo será tramitado pela unidade 
do Gabinete do Juíz-Presidente à unidade TM-Distribuição para iniciar um novo 
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processo, com a numeração própria do recurso, seguido da sigla AG, e com sorteio a 
um juiz relator e revisor desimpedidos, relacionando-o ao processo principal; 

6. O Juiz-Relator do Agravo, ao receber o recurso, intimará o agravado para 
contrarrazões e, após isso, tramitará o processo ao Juiz-Revisor, com relatório e 
pedido de inclusão em pauta; e 

7. Após julgado, intimadas as partes e certificado o decurso de prazo para recurso, o 
agravo será tramitado à unidade do Juiz-Relator do processo original, ao qual será 
anexado, para prosseguimento do processo principal. 

 

SAÍDA DA ATIVIDADE 
 Agravo julgado e publicado. 

 

15. EMBARGOS INFRINGENTES OU DE NULIDADE 
ENVOLVIDOS 

 EMBARGANTE; 
 EMBARGADO; E 
 TM 

o GABINETES DOS JUÍZES 
o GABINETE DO JUIZ-PRESIDENTE 
o TM-DISTRIBUIÇÃO 

PRÉ-REQUISITOS 
 Publicação do acórdão 

ENTRADAS 
 Petição de oposição de embargos. 

DOCUMENTOS GERADOS 
 Protocolo de peticionamento. 

OBSERVAÇÕES 
 xxx. 

ATIVIDADES 
1. O Juiz-Prolator deve dar ciência da entrada dos embargos, despachando o processo ao 

Juiz-Presidente para apreciação da admissibilidade do recurso; 
2. A unidade do Gabinete do Juiz-Prolator tramitará o processo ao Gabinete do Juiz-

Presidente; 
3. O Juiz-Presidente despachará admitindo ou inadmitindo os embargos, determinando a 

publicação e intimação das partes para ciência acerca de sua decisão (Intime-se, 
publique-se); 

4. Decorrido o prazo para recurso, e uma vez admitidos os embargos, o processo será 
tramitado à unidade TM-Distribuição para iniciar um novo processo, com a numeração 
própria do recurso, com sorteio de um juiz-relator e revisor desimpedidos, 
relacionando-o ao processo principal; e 

5. Inadmitido o recurso, o Gabinete do Juiz-Presidente aguardará em sua unidade o 
decurso de prazo para o recurso de agravo, certificando-o e retornando o processo à 
unidade de origem para prosseguimento do feito. 
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SAÍDA DA ATIVIDADE 
 Recurso de embargos infringentes/nulidade julgado e publicado. 

 

16. EXECUÇÃO 
ENVOLVIDOS 

 ADVOGADOS 
 TM 

o GABINETE DOS JUÍZES 
o GABINETE DO JUIZ-PRESIDENTE 
o TM-JUDICIÁRIA 
o TM-EXECUÇÃO 

PRÉ-REQUISITOS 
 Trânsito em julgado do acórdão. 

 

ENTRADAS 
 xxx 

DOCUMENTOS GERADOS 
 xxx 

OBSERVAÇÕES 
 Os Representados cujos procuradores estejam cadastrados no sistema serão intimados 

eletronicamente; e 
 Os Representados revéis serão intimados por mandados expedidos via correios com 

AR. Caso o AR retorne negativo, a intimação será pessoal, por agente de diligência ou 
CP/DL/AG ou por edital, em caso de paradeiro incerto ou não sabido. 

ATIVIDADES 

1. Após a homologação da conta de custas pelo Juiz-Relator, o processo será tramitado 
para a unidade TM-Execução, juntamente com o IAFN físico, para cumprimento do 
julgado; 

2. A Seção de Execução providenciará o envio de cópia do acórdão, por ofício,  à CP/DL 
de origem, com cópia à DPC, para fins de arquivo, lançamento da penalidade no 
Sisama/Sisaqua e cumprimento de medidas preventivas e de segurança, caso haja; 

3. Em seguida, será confeccionado o mandado de  intimação para assinatura do Juiz-
Presidente, mediante bloco de assinatura. Se o apenado for estrangeiro, sem 
representante no país, sua intimação se dará por edital, a ser publicado no e-DTM; 

4. Após a assinatura eletrônica do mandado e o retorno do bloco, a Seção de Execução 
fará a intimação eletrônica do apenado, caso seu advogado esteja cadastrado no 
sistema, ou expedirá o mandado via correios, com AR, sendo este digitalizado e 
inserido no SEI após o seu retorno; 

5. Se os correios não encontrar o apenado, o mandado de intimação será encaminhado, 
por ofício, para a CP/DL/AG da jurisdição efetuar a intimação pessoal; 

6. Não sendo encontrado, será feita a intimação por edital, assinado pela Diretora-Geral, 
por meio de bloco de assinatura; 

7. Não sendo quitada a dívida, será encaminhado ofício para a Procuradoria Fazendária 
para inscrição do débito em dívida ativa da União; e 
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8. Ao final, feitas todas as certificações e determinado o arquivamento, o processo será 
tramitado para a unidade TM-Arquivo, juntamente com o IAFN, para arquivamento e 
microfilmagem. 

 
 

SAÍDA DA ATIVIDADE 
 Despacho de Arquive-se assinado eletronicamente pela Diretora-Geral. 

 
 


