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Tramitação - Módulo de Alterações

Introdução

Este breve manual tem como objetivo orientá-lo a usar o Módulo de Alterações do Sistema de Tramitação do 

TCM-GO. Através desse módulo é possível realizar a Exclusão de Fases, o Retorno de Avaliação de 

Recurso/Embargo e a Exclusão de Documentos de Processos. Esteja atento ao fato de que esta é uma 

parte reservada do Sistema de Tramitação. Assim, apenas um número restrito de servidores terá acesso às 

funcionalidades. 
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1 - Função “Exclusão de Fases”

Esta funcionalidade permite ao usuário excluir a última fase de um determinado 

processo que seja PEDIDO recurso, reclamação ou embargo.

1º   Passo

Selecione, na aba Módulo de Alterações do Sistema de
Tramitação, a opção Exclusão de Fases. 

Passo

Informe o motivo da exclusão e clique no botão “Confirmar”
ou na tecla de atalho “F10” para confirmar a exclusão.

2º   Passo

Digite o número e ano do processo 

3º   

4º   Passo

no botão “Fechar” ou na tecla de atalho “F12” para encerrar
e fechar a tela.

ATENÇÃO

A exclusão de fases deverá seguir algumas regras:

•   É necessário que o processo não tenha sido julgado;
•   Somente será excluída a última fase do processo;
•   Os assuntos das fases deverão ser Pedido de Recurso, Pedido
de Embargo ou Pedido de Reclamação;
•   Não poderá constar ofício cadastrado nos processos;
•   O preenchimento do motivo da exclusão será obrigatório.
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2 - Função “Retorna Avaliação de Recurso”

Esta funcionalidade realiza o retorno da última avaliação de uma determinada fase 

de processo avaliada como recurso ou embargo.

ATENÇÃO

O retorno de uma avaliação de recurso/embargo deverá seguir algumas regras: 

• É necessário que a fase do processo já tenha sido avaliada como recurso ou embargo;
• O preenchimento do motivo será obrigatório;
• O sistema retorna sempre a última avaliação da fase.

1º   Passo

Selecione, na aba Módulo de Alterações do Sistema
de Tramitação, a opção Retorna Avaliação de Recurso 

Passo

Selecione a fase desejada. O sistema disponibiliza serão
mostrados os dados da última avaliação. 

2º   Passo

Digite o número e ano do processo. A fase do processo
deve ter sido avaliada em recurso ou embargo;

3º   

5º   Passo

Clique no botão “Confirmar” ou pressione a tecla de atalho
“F10” para confirmar o retorno da avaliação; Caso queira cancelar,
clique no botão “Ignorar” ou pressione a tecla de Atalho “F9”;

6º   Passo

Clique no botão “Fechar” ou  pressione a tecla de atalho
“F12” para encerrar e fechar a tela.

4º   Passo

Informe o motivo do retorno da avaliação;
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3 - “Exclusão de Documentos de Processos”

Esta funcionalidade permite o usuário excluir documentos anexados em um 

determinado processo. 
1º   Passo

Selecione, na aba Módulo de Alterações do Sistema de
Tramitação, a opção Exclusão de Documentos de Processos;

2º   Passo

Digite o número e ano do processo. O processo deverá estar
esteja sob responsabilidade da seção onde o usuário logado
no sistema é lotado. Caso contrário, o usuário precisará ter
permissão de exclusão de documentos de outra seção;

ATENÇÃO

A exclusão de documentos deverá seguir algumas regras:

• Não será possível exclusão de documentos dos tipos "Voto/Proposta de Decisão”,
“Minuta de Decisão” e “Minuta de Decisão/DOC";
• O campo “motivo” será de preenchimento obrigatório.

5º   Passo

Informe o motivo da exclusão;

Os documentos serão listados aqui.

Passo

Clique no botão “Visualizar Documento” caso queira
assegurar-se de que o documento carregado é realmente o que
deseja excluir;

3º   

4º   Passo

Dê um duplo clique nos documentos que deseja excluir;

7º   Passo

Clique no botão “Fechar” ou na tecla de atalho “F12” para encerrar
e fechar a tela.

6º   Passo

Clique no botão “Confirmar ” ou pressione a tecla de atalho “F10”
para confirmar a exclusão. Caso queira cancelar a exclusão,
clique no botão “Cancelar” ou pressione a tecla de atalho “F9”;
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