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DESAPENSAÇÃO DE PROCESSOS - Mesa Virtual

A desapensação de processos deverá ocorrer quando finalizar a motivação da juntada por apensação, ou seja, quando as matérias já tiverem sido tratadas. Com a desapensação os processos serão separados e

passam a tramitar isoladamente, e será possível novamente acrescentar novos documentos em todos os processos.

Para realizar a desapensação de processos utilizando a mesa virtual, basta seguir o caminho abaixo.

Selecionar o menu PROCESSOS > JUNTADA DE

PROCESSOS > DESAPENSAÇÃO DE PROCESSOS,

conforme imagem ao lado.



Na próxima página aparecerá o quadro CONSULTA DE PROCESSOS onde será

possível buscar, dentre os processos que estão no setor, quais processos

possuem processos apensados a ele. Outra opção é utilizar o quadro

PROCESSOS PRINCIPAIS ENCONTRADOS, onde será possível buscar processo

a processo pela lista, e selecioná-lo clicando na seta verde localizado no

canto direito do processo.



Nessa tela aparecerão todos os processos que foram apensados ao processo

principal, devendo o servidor selecionar, clicando na caixa de seleção , quais

processos deseja desapensar

Após selecionar os processos deverá ser informado o servidor responsável pelo

despacho de desapensação. Ao clicar em abrirá uma lista

com os nomes dos servidores lotados em seu setor aptos para realizar a

desapensação. Selecione um nome da lista para autenticar o despacho.

A próxima etapa é informar o despacho para a realização da desapensação.

Ao clicar em Informar Despacho abrirá o editor de texto para escrever o despacho

em que o(a) servidor(a) informará o motivo da desapensação dos processos

selecionados.

Após escrever o despacho, basta clicar no botão .



Na tela COMPROVANTE, aparecerão os dados referentes à

desapensação.

Nesse momento algumas informações importantes aparecerão no

topo da tela, informando que para a efetivação da desapensação

será preciso que o servidor informado no momento do despacho

realize a assinatura do despacho e assim a desapensação será

autenticada. Enquanto essa assinatura não acontece, esses

processos continuarão apensados.

Caso o servidor informado para a assinatura do despacho seja o(a)

próprio(a) servidor(a) que está cadastrando a desapensação, o

sistema já realizará a autenticação da desapensação, bastando

apenas o(a) servidor(a) assinar o termo de desapensação, que

estará disponível na área de assinatura de documentos do sistema.

O cancelamento de qualquer um desses documentos (despacho

ou termo de desapensação) cancela a ação, ou seja, a

desapensação é cancelada e esses processos continuarão

apensados ao processo principal.

Após a assinatura do despacho, o sistema gerará um TERMO DE

DESAPENSAÇÃO que também deverá ser assinado.

Na página de assinatura de documentos constará o termo de

desapensação para ser assinado.

Após esta assinatura a desapensação será efetivada.



Após as assinaturas será possível visualizar o despacho e o termo de

desapensação dentre os documentos do processo principal.

Lembrando que após a desapensar os processos poderão tramitar

separadamente e será possível inserir documentos em qualquer um dos

processos.



Na aba HISTÓRICO é possível visualizar os processos que foram apensados e a data

da ação.


