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GUIA RÁPIDO DE ATIVIDADES JUDICIAIS NO SAPIENS
Prezados colegas, o presente guia foi elaborado com o intuito de aprimorar a u lização do SAPIENS.
Os dados que inserimos no SAPIENS são o mais importante instrumento para obtenção de informações para a gestão da PGF. Para tanto é imprescindível que eles reﬂitam a realidade do nosso
trabalho, evitando-se distorções que possam gerar interpretações equivocadas do gestor.
Não se pretendeu esgotar os momentos processuais e as a vidades judiciais possíveis, mas sim fornecer um pequeno guia para as a vidades consideradas essenciais.
Em regra, devemos lançar apenas uma a vidade judicial para cada tarefa, elegendo aquela que se
mostrar mais adequada para a manifestação exarada no processo.
As principais tarefas judiciais são ANALISAR CITAÇÃO e ANALISAR INTIMAÇÃO. Para a veriﬁcação
do volume do trabalho da unidade é imprescindível que a tarefa ANALISAR CITAÇÃO não seja por
conveniência subs tuída pela generalização de ANALISAR INTIMAÇÃO. Caso se mostre interessante para organização do trabalho na unidade, a tarefa ANALISAR VISTA PARA A MANIFESTAÇÃO pode também ser usada para cadastro de in mações.
É importante ressaltar que a qualidade desses dados é responsabilidade de todos os usuários, de
modo que pedimos que alertem as cheﬁas e coordenações de sua unidade em caso de cadastramento equivocado de tarefas pelo apoio.
Nunca é demais lembrar que o SAPIENS não se restringe à abertura de tarefas e lançamento de
a vidades. Sua u lização em todo o seu potencial permite agregar a produção jurídica da PGF em
um único sistema de processo eletrônico.
O editor de texto do SAPIENS apresenta as facilidades do Word e programas congêneres, além da
ferramenta “inteligência jurídica” e da possibilidade de produção de modelos locais e nacionais.
Afora isso, num mesmo sistema contamos com o controle de prazos, a produção de manifestações
jurídica e a juntada no dossiê judicial. Em alguns casos, com a integração em pleno funcionamento, podemos inclusive juntar nossas manifestações nos processos eletrônicos, sem precisarmos
acessar os sistemas dos tribunais.
Segue tabela dos principais momentos processuais e as a vidades judiciais sugeridas, bem como
ﬂuxograma para facilitar a visualização das a vidades relacionadas a novos processos e in mações
de sentença. Sempre lembrando que não se trata de um rol exaus vo de tarefas e a vidades.
Aproveita-se a oportunidade para agradecer aos procuradores federais Fabiana Lins de Albuquerque Souza, Fábio Paulino Calumbi do Nascimento e Paulo Henrique Maluli Mendes, cujos trabalhos
serviram de base para o presente guia.
Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão
Coordenação Geral de Projetos e Assuntos Estratégicos
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TABELA DE ATIVIDADES

MOMENTO
PROCESSUAL

TAREFA

ATIVIDADE JUDICIAL
Contestação, Oferecimento de; ou
Contestação com Proposta de Acordo, Oferecimento de;
ou

Analisar
Citação

Contestação Referenciada, Oferecimento de; ou

ID
129
3002

3001

Citação
Contestação, Pe ção de abstenção de
Obs.: recomenda-se também a u lização da ATIVIDADE
JURÍDICA: Contestação, Nota jurídica de abstenção de

2682

(Id 2402), com a u lização de modelos do SAPIENS
Agravo de Instrumento, Interposição de;
+
Agravo de Instrumento (Art. 1.018 do CPC), Comunicação
sobre a Interposição; ou

Tutela Antecipada

Analisar
In mação

39
+
2662

Ciência Simples, Aposição de
Obs.: recomenda-se também a u lização da ATIVIDADE
JURÍDICA: Recurso, Nota jurídica de abstenção de (Id

1061

2422), com a u lização de modelos do SAPIENS
Pe ções (outras), Elaboração de
Obs.: u lizar quando alguma outra providência for neces-

741

sária em razão da antecipação da medida

Provas

Analisar

Produção de Provas, Pedido de; ou

410

Produção de Provas, Abstenção de pedido;

408

Quesitos, Indicação de;

428

In mação

Quesitos

Analisar
In mação

Ciência Simples, Aposição de; ou
In mação da data
Audiência ou Perícia

Analisar

1061

In mação
Caso seja necessária alguma atuação além da mera ciência, u lizar a a vidade correspondente à peça processual
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TABELA DE ATIVIDADES
MOMENTO
PROCESSUAL

TAREFA

ATIVIDADE JUDICIAL

ID

Par cipar de auAudiência

diência ou sessão
de julgamento –

Audiência Judicial, Par cipação em; (a vidade JURÍDICA)

74

tarefa JURÍDICA

Laudo Pericial, Impugnação de; ou

Laudo pericial
DESFAVORÁVEL à
en dade representada

317

Alegações Finais, Elaboração de; ou

50

Acordo, Proposta de; ou

19

Ciência Simples, Aposição de; ou

1061

Analisar
In mação

Caso seja necessária alguma atuação diversa, u lizar a
a vidade correspondente à peça processual

Laudo pericial
FAVORÁVEL à en dade
representada

Analisar
In mação

Alegações Finais, Elaboração de; ou

50

Ciência Simples, Aposição de; ou

19

Caso seja necessária alguma atuação diversa, u lizar a
a vidade correspondente à peça processual
Alegações Finais, Elaboração de; ou

Analisar
Alegações Finais

In mação

50

Ciência Simples, Aposição de
Obs.: U lizar nos casos em que não haja inedi smo em

19

relação às peças já constantes dos autos

Sentença Desfavorável

Embargos Declaratórios, Elaboração de; ou

227

Apelação, Interposição de; ou

56

Recurso Inominado, Interposição de; ou

459

Analisar
In mação

Ciência de Sentença Desfavorável (Abstenção de Atuação),
Aposição de;
Obs.: recomenda-se também a u lização da ATIVIDADE

3103

JURÍDICA: Recurso, Nota jurídica de abstenção de (Id
2422), com a u lização de modelos do SAPIENS
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TABELA DE ATIVIDADES
MOMENTO
PROCESSUAL

Sentença Favorável ou
Ex n va

Sentença Homologatória de Acordo

Contrarrazões

TAREFA

Analisar

ATIVIDADE JUDICIAL

ID

Ciência de Sentença Favorável, Aposição de;
de;

3102

Analisar

Homologação de Acordo/Transação/ Conciliação, Ciência

2602

In mação

de;

In mação

Analisar
In mação

Apelação, Contrarrazões de; ou

55

Recurso Inominado, Contrarrazões de; ou

458

Ciência Simples, Aposição de (Obs.: U lizar nos casos em
que não haja inedi smo em relação às peças já constantes

19

dos autos)

Acórdão/Decisão Ter-

Analisar

mina va Desfavorável

In mação

Embargos Declaratórios, Elaboração de; ou

227

Uniformização Regional de Jurisprudência, Pedido de; ou

536

Uniformização Nacional de Jurisprudência, Pedido de; ou

535

Recurso Especial, Interposição de; e/ou

451

Recurso Extraordinário, Interposição de; ou

455

Ciência de Acórdão Desfavorável (Abstenção de Atuação),
Aposição de;
de;
Obs.: recomenda-se também a u lização da ATIVIDADE

3123

JURÍDICA : Recurso, Nota jurídica de abstenção de (Id
2422), com a u lização de modelos do SAPIENS
Uniformização de Interpretação de Lei Federal para o STJ,
Pedido de

532

Outros recursos cabíveis, u lizar a a vidade adequada
Acórdão/Decisão Termina va Favorável

Analisar
In mação

Ciência de Acórdão Favorável, Aposição de;
de;

3122
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TABELA DE ATIVIDADES
MOMENTO

TAREFA

PROCESSUAL

ATIVIDADE JUDICIAL

ID

Elaborar parecer
Parecer de força
executória

de força executó-

Parecer de Força Executória, Elaborado

ria

(A vidade Jurídica)

1602

(Tarefa Jurídica)
Cumprimento de decisão judicial, Informação em juízo

Execução Inver da/

quanto ao; ou

cumprimento espontâneo – art. 526 do CPC
ou apresentação de

Analisar
In mação

cálculo de liquidação

Baixa Favorável

no JEF feita pelo autor
ou pela Jus ça Federal

Art. 535 – CPC
(an go art. 730)

Obs.: U lizar nos casos em que além da obrigação de

105

lores que entende devidos
Cumprimento da Sentença/Acórdão, Pedido de; ou

2182

Honorários AdvocaYcios, Execução de; ou

272

Ciência Simples, Aposição de

19

Anuência de cálculos, Pe ção quanto à; ou

103

Cálculos, Impugnação de; ou

106

Divergência parcial dos cálculos, Pe ção quanto à

104

Cumprimento de Sentença, Impugnação ao; ou

881

Analisar
In mação

Liquidação de sentença

Cálculos, Apresentação de

fazer, a en dade está apresentando os cálculos dos va-

no JEF

141

Analisar
In mação

Analisar
In mação

Cumprimento de Sentença, Manifestação quanto à dispensa de impugnação ao

842

Precatório, Concordância com; ou

1404

Requisição de Pequeno Valor (RPV), Concordância com; ou

1442

Precatório, Impugnação ao; ou

400

Requisição de Pequeno Valor (RPV), Impugnação a

490

RPV / Precatório
Análise Legi matória
com Procedimento
Simpliﬁcado

Analisar
In mação

(Portaria/PGF nº 558,
de 11/08/2016)

RPV/Precatório
Com Análise
Legi matória

Analisar
In mação

Nota Jurídica, Emissão de (A vidade Jurídica)
Obs.: Para fechar a tarefa judicial, devem ser usadas as

802

mesmas a vidades do procedimento simpliﬁcado.
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TABELA DE ATIVIDADES
MOMENTO
PROCESSUAL
Art. 924, II – CPC
Ex nção pelo cumprimento da obrigação

TAREFA

Analisar
In mação

ATIVIDADE JUDICIAL

ID

Ciência Simples, Aposição de;

1061

Ciência Simples, Aposição de;

1061

Ciência de outras situações que não necessi-

Analisar

tem de manifestação

In mação

especíﬁca

Diversos

Analisar
In mação

A vidade especíﬁca - a depender do caso

Veriﬁcada li spendên-

Analisar

Li spendência, Demonstração (após a contestação) da

cia após a contestação

In mação

ocorrência de

Analisar

Encerramento por abertura de tarefa judicial em duplicida-

In mação

de

In mação repe da

336

2042
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TABELA DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA COBRANÇA

MOMENTO
PROCESSUAL

Mandado de citação ou
de penhora
nega vo

TAREFA

Analisar

ATIVIDADE JUDICIAL

Citação/In mação, Pedido de; ou

2202

Suspensão do Processo, Pedido de; ou

2242

In mação
Suspensão da Execução Fiscal com fundamento no art.
40 da LEF, pedido de

Citação cumprida

Penhora cumprida

Analisar
In mação

Execu vidade
Embargos à Execução

Embargos de Terceiro
Pedido de
indisponibilidade de
bens

Habilitação de Crédito

Analisar
In mação
Analisar
In mação
Analisar
In mação
Analisar
In mação

Analisar
In mação

Embargos à Execução –
EFT
Pedido de Prazo

508

Penhora, Pedido de

38385

Hasta pública ou Leilão, Pedido de; ou

271

Adjudicação de bens penhorados, Pedido de; ou

21

Conversão em renda, Pedido de

2222

Exceção de Pré-Execu vidade, Impugnação à

1722

Embargos à Execução, Impugnação a

216

Embargos de Terceiro, Impugnação a

225

Indisponibilidade de bens, Pedido de

286

Habilitação de Crédito, Requerimento de

270

Habilitação de Crédito, Impugnação de

269

Embargos (art. 894, CLT), Contrarrazões de

206

Analisar
In mação

Exceção de Pré-

ID

Analisar
In mação
Analisar

Prorrogação ou devolução ou suspensão de prazo, Pedi-

In mação

do de

420
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FLUXOGRAMA
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