Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Corregedoria-Geral de Justiça

PLANO DE AÇÃO
MOVIMENTAR PROCESSOS COM ÚLTIMO ANDAMENTO SENTENCIADOS

Meta a ser atingida: Reduzir em 100% a quantidade de processos paralisados há mais de 90/60/30
dias com sentença lançada como último andamento.
O cartório deverá movimentar os processos parados há mais de 90/60/30 dias com sentença lançada
como último andamento.

Etapas / Tarefas
1.

Prazo

Identificar os processos parados há mais de 30/60/90 dias, que tenham movimento 01/02
registrado como último andamento no DCP.
a) Gerar o relatório de processos por tipo de andamento no dcp.
Caminho: impressão processos – processo por tipo de andamento

- critérios –

movimento = 01 e tipo de ato 02 sentença– clicar no filtro – somente processos sem
movimento há mais de __ dias (escrever 90/60/30 dias – o primeiro relatório deve ser
impresso com 90 dias, dependendo da competência e da quantidade de processos, esse

1 dia (chefe de
serventia)

prazo pode ser reduzido nas próximas extrações);
b) Dividir a lista de processos entre os servidores, dando ciência a cada um dos processos
que deverão ser movimentados, conforme a divisão estabelecida.

Definir o prazo
considerando a
quantidade de
2.

Movimentar os processos com último movimento 01/02 constantes do relatório, conforme a processos que cada
situação de cada um.

servidor da equipe
consegue trabalhar
por dia
(processantes)
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Etapas / Tarefas
3.

Prazo

Gerar novo relatório e verificar se ainda consta processo sem movimentação, dentre os que
que estavam na lista mencionada no item 2. Em caso positivo, determinar a movimentação
imediata, retornando ao item 3.
Não havendo, deve ser gerado novo relatório com prazo menor (respeitando o limite
adequado a cada competência).

1 dia (chefe de
serventia)

