
Termos usados: 
 
ACERVO 

O acervo processual é composto pelos processos que se encontram em tramitação em determinada data. 
O marco inicial da tramitação é a distribuição, realizada pela Coordenação de Distribuição, seguido da 
autuação do processo, pela Coordenação de Protocolo e Autuação. O marco final da tramitação não é o 
julgamento, mas a baixa definitiva do processo a Coordenação de Arquivo e Documentos Históricos do 
TJMA, ou a outro órgão, juízo de primeiro grau, ou Tribunal. O período de tramitação pode ser dividido 
nas fases de processamento inicial, decisões, julgamento, comunicações processuais e processamento 
final. Durante o tempo de vida do processo ele sempre terá sob sua responsabilidade um magistrado. 

DECISÃO  

Os atos processuais do magistrado podem ser divididos em dois grupos: despachos e decisões. Nos 
Tribunais as decisões devem, em regra, ser proferidas de forma colegiada. 
  
Os desembargadores, no entanto, tem competência legal e regimental para, em hipóteses determinadas, 
proferir decisões de forma monocrática, ou seja, individualmente, sem levar ao órgão colegiado (Câmaras 
Isoladas, Plenário). 
  
As decisões colegiadas dos Tribunais são denominadas acórdãos. O julgamento é o ato de decidir o 
processo e o acórdão é o documento escrito, composto pelo relatório e pelos votos de todos os 
Desembargadores que tenham participado do julgamento, que é efetivamente juntado ao processo. 
  
DESPACHO 
  
Os despachos são atos do magistrado que servem para dar impulso ao processo (ex.: pedido de 
informações a autoridades ou a outros juízos, encaminhamento à PGR para parecer, determinação de 
citação, intimação ou outras diligências) e não são recorríveis. 
 
  
ACÓRDÃO 
  
Os julgamentos dos órgãos colegiados são realizados oralmente, de forma que os votos dados por cada 
magistrado devem ser reduzidos a termo para que sejam publicados e juntados ao processo. Essa 
circunstância leva à ocorrência, nos Tribunais, de uma separação temporal entre o momento do 
julgamento e o momento da composição do acórdão. 
  
A extensão desse lapso não está relacionada, necessariamente, à extensão dos votos. São compostos 
mais rapidamente os acórdãos formados por votos que os Desembargadores já tenham levado escritos 
para a sessão de julgamento.  
  
  
JULGAMENTO NOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
  
Os processos instruídos pelo Relator são liberados para julgamento, por meio de inclusão do feito em 
pauta ou apresentação em mesa, nas hipóteses regimentais (independe de inclusão em pauta o 
julgamento de habeas corpus, mandados de segurança e recursos internos). 
  
Compete ao Presidente do órgão colegiado em que ocorrerá o julgamento selecionar, dentre os processos 
liberados, aqueles que serão julgados na sessão. Habeas corpus e mandados de segurança têm 
preferência sobre as demais classes na pauta de julgamento. 
  



Após a leitura do voto pelo Relator, o Presidente do órgão concede a palavra aos advogados que farão 
sustentação oral, se houver, e, posteriormente, ao Procurador, nas causas em que deva se manifestar.  
  
Proferido o voto do Relator, passa-se à votação do colegiado, que seguirá a ordem crescente de 
antiguidade no Tribunal. 
  
PEDIDO DE VISTA  
  
Qualquer desembargador, excetuando-se o Relator, pode pedir vista dos autos, para melhor análise da 
demanda. É possível que tal pedido ocorra a qualquer momento, independentemente da ordem de 
votação.  
  
O julgamento é suspenso até posterior liberação dos autos pelo desembargador que formulou o pedido e 
chamamento do feito, pelo Presidente do colegiado, em nova sessão. 
 

TRAMITAÇÃO DO PROCESSO 

1. Fases da tramitação processual 

O marco inicial da tramitação é o recebimento do processo pela coordenação de distribuição, vinculada a 
Vice-Presidência. O marco final, a baixa do processo ao arquivo ou ao juízo de 1º grau - e não o 
julgamento. O período de tramitação pode ser dividido nas fases de processamento inicial (recebimento, 
distribuição e autuação), julgamento, comunicações processuais e processamento final (procedimentos 
de baixa). 

2. Recebimento, distribuição e autuação 

Processos recebidos são todos aqueles que aportam pela primeira vez no Tribunal. Incluem-se no 
conceito os feitos ajuizados diretamente no TJMA, chamados de originários, e aqueles advindos de outros 
juízos, na forma de recurso. Os processos recebidos são objeto de registro denominado autuação. 

São objeto de distribuição, livre ou por prevenção, aos desembargadores da Corte, excetuado o 
Presidente, Vice-Presidente e Corregedor. 

3. Julgamento 

A decisão final é a principal decisão do processo. Ainda que possam ser utilizados, como sinônimos para 
decisão final, decisão de mérito ou julgamento de mérito, é possível que a decisão final não chegue a 
efetivamente apreciar o mérito da causa. Noutras palavras, são consideradas decisões finais também as 
decisões de não conhecimento, de prejudicialidade, de homologação de desistência, de declinação de 
competência e de negativa de seguimento. 

Se o processo tiver decisão final e ocorrer o decurso do prazo processual sem que haja interposição de 
recurso, ocorrerá o trânsito em julgado da decisão e, subsequentemente, a baixa do processo. 

Se, no entanto, houver interposição de recurso (agravo regimental, embargos de declaração, embargos 
infringentes ou embargos de divergência), o processo será concluso ao Relator para que seja submetido a 
novo julgamento. 

O julgamento não corresponde à efetiva finalização do processo, que somente se consuma com a baixa 
definitiva. 

O julgamento do processo é identificado pela decisão final, mas cada feito pode ter mais de uma decisão. 
As decisões/julgamentos podem ser monocráticas ou colegiadas e são classificadas em decisões liminares, 



decisões interlocutórias, decisões de sobrestamento, decisões finais, decisões de repercussão geral e 
decisões em recurso interno (agravo regimental, embargos de declaração, embargos infringentes e 
embargos de divergência). 

4. Baixa 

A baixa é o marco final da tramitação e representa o momento em que se encerram todas as atividades – 
jurisdicionais– no processo. 


