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Resumo do Ato Processual (opcional) Ação ou Petição a ser gerada Caso de Enquadramento Setor Destino 
(opcional)

Nº do  Processo (opcional)

Intimação Petição Inicial com dados errados ou incompleta Petição de Emenda da Inicial
Ocorre quando a petição inicial contém erros ou dados incompletos e é necessário 
emendá-la para prosseguir com a ação judicial.

GEPEQ

Intimação
AR devolvido - Mudou-se/ endereço insuficiente, não 
existe o número, desconhecido.

Petição Novo Endereço
Verifica-se que com o endereço anterioremente apresentado não é possível localizar o 
devedor e, nas bases de dados existe outro endereço ainda não utilizado.

GEPEQ

Intimação AR devolvido - Mudou-se Petição Citação por Edital
Verifica-se que com o endereço anterioremente apresentado não é possível localizar o 
devedor e, nas bases de dados não existe outro endereço ainda não utilizado.

GEPEQ

Intimação AR devolvido - Recusado Petição Citação por Oficial de Justiça
O endereço enviado pelo AR é atualizado e é o mesmo das bases de dados, pedir citação 
por oficial de justiça

GEPEQ

Intimação Citação por edital efetivada
Petição Bacenjud
ou Petição Penhora
ou Petição Renajud

O executado foi citado, não pagou, nem garantiu o débito. Na petição pede-se bacnjud e, 
se tiver bens na base de dados, já fazer a indicação, com a qualificação do bem. Renajud só 
serve para veículos  com até 10 anos

GEPEQ

Intimação Citação por AR efetivada
Petição Bacenjud
ou Petição Penhora
ou Petição Renajud

O executado foi citado, não pagou, nem garantiu o débito. Na petição pede-se bacnjud e, 
se tiver bens na base de dados, já fazer a indicação, com a qualificação do bem. Renajud só 
serve para veículos  com até 10 anos

GEPEQ

Intimação Citação por Oficial de Justiça efetivada
Petição Bacenjud
ou Petição Penhora
ou Petição Renajud

O executado foi citado, não pagou, nem garantiu o débito. Na petição pede-se bacnjud e, 
se tiver bens na base de dados, já fazer a indicação, com a qualificação do bem. Renajud só 
serve para veículos  com até 10 anos

GEPEQ

Decisão Dívidas foram  parceladas - caso de suspensão Petição de Ciência da Suspensão

Devedor informa, no processo, que parcelou as dívidas. Localiza-se no SITAF a situaçao de 
que todas as  CDAs do processo estão no código 39 (Parcelado). Atenção com a 
conjugação de tipos de situação de cda. Exemplo: processo com 4 cdas: duas estão pagas, 
uma cancelada e uma parcelada. 

GEPEQ 0733412-65.2017.8.07.0016

Intimação
Executado citado, não pagou,  garantia não 
apresentada

Petição Bacenjud
ou Petição Penhora
ou Petição Renajud

Realizar pesquisa de bens e, encontrando algum, peticioná-lo. Caso não seja encontrado 
bens do devedor iniciar procedimento rotineiro de busca de bens.

GEPEQ

Decisão Auto de Penhora emitido Petição de Hasta Pública
Bens penhorados, verificar no caso de imóveis se as etapas foram cumpridas pelo 
judiciário (penhora registrada na matrícula, devedor intimado da penhora) com isso pede-
se a designação de hasta.

GEPEQ

Despacho Alvará disponível Petição informando a baixa total 
Valor disponível nos autos quita totalmente o débito. Em regra,  o alvará com valores que 
quitam o débito é expedido após a sentença de extinção. Mas pode acontecer de ser 
expedido e o DF intimado para dizer se quita ou não 

GEPEQ 0008649-09.2005.8.07.0001

Despacho Alvará Disponível - não quita o débito

Petição informando a baixa parcial do 
débito e que os procedimentos de 
levantamento estão sendo adotados+
Petição Bacenjud, Penhora ou Renajud

Valor disponível nos autos quita parcialmente o débito, porém ainda restará saldo 
remanescente. Localizar novos bens para serem apresentados para penhora e informar os 
procedimentos administrativos de levantamento do alvará serão adotados. O conteúdo 
da petição: procendimentos sendo adotados ou o valor já decotado, depende do prazo q 
o juiz der. Se for de 5 dias, não é possível nesse prazo adotar todos as medidas de baixa 
parcial, quando o prazo é maior, a petição já é apresentada com a demonatração de baixa 
parcial.

GEPEQ 0008649-09.2005.8.07.0001

Despacho Interesse na penhora efetivada Depende de análise

Verificar nos autos qual penhora foi realizada. Se de valores/dinheiro, calcular o saldo 
remanescente, pedir a expedição de alvará de levantamento e indicar outros bens à 
penhora. Se a penhora recaiu sobre outro bem, analisar e decidir de acordo com o bem 
penhorado 

GEPEQ 0052005-15.2009.8.07.0001

Certidão
Exceção de pré-executividade - Impugnação total ou 
parcial

Petição de Impugnação de exceção de 
pré-executividade

Analisar a petição do executado e as provas apresentadas e impugnar no todo ou em 
parte. 

NESPEF 0039313-34.2012.8.07.0015
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Certidão
Exceção de pré-executividade - aceitação das 
declarações

Petição de Aceitação das declarações da 
execeção de pré-executividade

Analisada a petição do executado e as provas apresentadas o DF acata a veracidade no 
todo. Necessidade de adoção de medidas administrativas para correção no sistema sitaf

NESPEF 0039313-34.2012.8.07.0015

Decisão
Rejeitar a exceção de pré-executividade, extingue a 
execução em relação a algumas cdas, prossegue em 
relação a uma cda, vista ao DF para prosseguir

Petição Bacenjud
ou Petição Penhora
ou Petição Renajud

Após exceção de pré-executividade e decisão, necessário analisar os fundamentos da 
decisão para ver se é caso de recorrer. Algumas cdas foram pagas, ver o saldo atualizado e 
prosseguir com pedido de penhora de bens

Procurador 0711903-44.2018.8.07.0016

Sentença Pedido de desistência, extingo processo Petição de Ciência
O DF anteriormente peticionou requerendo a desistência e esta foi aceita, após peticionar 
a ciência da sentença, entinguir o processo.

GEPEQ 0040404-12.2009.8.07.000

Sentença Prescrição intecorrente, extingo processo Depende de análise
Deve-se analisar se os fundamentos da decisão estão de acordo com a jurisprudência do 
STJ e as orientações da Chefia - parâmetro

Procurador  0068664-23.2010.8.07.0015

Sentença Parcelamento quitado - Extinção do processo Petição Ciência sem recurso

A situação de todas as CDAs estão nos codigos que possibiltam a extinção da execução 
pela quitação do parcelamento, cod 50. A situação de quitação não é obrigatoria para 
todas as cdas. Pode ser alguma outra cda tenha situação que enseje a exintinção. Exemplo 
uma cda paga no início do processo. Necessário apresentar regras e códigos

GEPEQ 0019292-57.2014.8.07.0018

Sentença Pedido de desistência - Extinção do processo Petição Ciência sem recurso O DF anteriormente peticionou requerendo a desistência GEPEQ 0050780-44.2011.8.07.0015

Sentença Pagamento - Extinção do processo Petição Ciência sem recurso
A situação de todas as CDAs estão nos codigos que possibiltam a extinção da execução 
pelo pagamento cod, 01, 50 

GEPEQ 0010954-24.2009.8.07.0001

Sentença Cancelamento - Extinção do processo Petição Ciência sem recurso
A situação de todas as CDAs estão nos codigos que possibiltam a extinção da execução 
pelo cancelamento, cod 34

GEPEQ 0751254-24.2018.8.07.0016

Decisão Embargos declaração, nego provimento Depende de análise

Analisar documentos anteriores para identificar se é caso de apresentar novo recurso ou 
prosseguir com o processo. Necessário identificar em que fase o processo está. Por 
exemplo: se ainda não citado, promover a citação. Se determinado a emenda à petição 
incial para informar o representante do espólio, buscar informações que possibilitem a 
identificação com nome, cpf, endereço  bem como se há inventário aberto e indicar bens 
a penhora

Procurador 0752454-32.2019.8.07.0016

Decisão Embargos, nego provimento, mantenho ato Depende de análise
Espólio - buscar informações que possibilitem a identificação do representante do 
espólio, sua qualificação, com nome, cpf e endereço, bem como se há inventário aberto e 
indicar bens a penhora

Procurador 0754004-62.2019.8.07.0016

Decisão
Embargos declaração, emenda incial, certidão óbito, 
rejeito embargos

Depende de análise
Espólio - buscar informações que possibilitem a identificação do representante do 
espólio, sua qualificação, com nome, cpf e endereço, bem como se há inventário aberto e 
indicar bens a penhora

Procurador 0755366-36.2018.8.07.0016

Decisão Embargos, nego provimento, mantenho ato Depende de análise
Espólio - buscar informações que possibilitem a identificação do representante do 
espólio, sua qualificação, com nome, cpf e endereço, bem como se há inventário aberto e 
indicar bens a penhora

Procurador 0751444-50.2019.8.07.0016

Decisão
Embargos declaração, emenda incial, certidão óbito, 
rejeito embargos

Depende de análise
Espólio - buscar informações que possibilitem a identificação do representante do 
espólio, sua qualificação, com nome, cpf e endereço, bem como se há inventário aberto e 
indicar bens a penhora

Procurador 0754676-07.2018.8.07.0016

Despacho
Divergência nome da parte; 
Certidão de óbito;
Regularizar polo passivo

Petição de emenda da Inicial
Casos em que há diversos dados errados, incompletos, ou divergente de alguma 
documentação juntada aos autos  e a VEF determina que o DF esclareça e corriga, se for o 
caso.

GEPEQ
0005943-79.2017.8.07.0018
Exige análise dos autos

Sentença
Extinção do processo por fundamento diverso do 
pagamento ou cancelamento - Exemplo por prescrição 
ou acolhimento dos embargos do devedor

Interposição de recurso
A sentença extingue o processo e o Procurador deve analisar se é caso de dipensa ou de 
recorrer, conforme jurisprudência e orientações administrativas da PGFAZ

GEPEQ

Intimação Para indicar bens à penhora (inexistência de bens) Petição - Art.40
Devedor citado, bancenjud infrutífero, ausência de bens conhecidos, pedido de 
suspensão de 1 ano - fundamento no art. 40 da Lei de execução fiscal

GEPEQ


