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PLANO DE AÇÃO
CUMPRIR A META 2 DO CNJ
Meta: Encaminhar para julgamento todos os processos necessários para
atingir a Meta 2 do CNJ.
O cartório deverá identificar os processos que integram a Meta 2 do CNJ,
movimentando-os, com vistas ao julgamento e ao cumprimento da referida
Meta, segundo as tarefas adiante descritas:
TAREFAS
1.

Identificar a quantidade de processos cujo julgamento é necessário para atender a
meta 2: acessar a página inicial do sítio do Tribunal / Divulgação / Metas CNJ / Metas
CNJ 2020 - Clicar na aba “filtros” e lançar os dados da sua unidade / clicar na aba
“informativo da serventia” e verificar a quantidade de processos cujo julgamento é
necessário para alcançar a Meta 2

2.
Identificar os processos incluídos no critério da Meta 2 do CNJ:
Gerar relatório no DCP – caminho: impressão processos – Metas CNJ – Meta 2
3.
3.1

3.2
a)
b)

4.
a)
b)

Identificar os processos que estão no relatório de pendências, embora já tenham
sentença encartada, para tratamento.
Regularizar o lançamento de sentença em processos de papel que receberam
número de distribuição no DCP (cadastramento de processos antigos), começando
pelos mais antigos.
No DCP, acessar o ícone “alteração de processos” e clicar na opção “já
sentenciado”.
Regularizar o lançamento de sentença anterior ao ano de 2008:
Verificar, no resumo do processo, se houve registro da sentença sem a devida
marcação da opção “sentença”.
Em caso positivo, lançar a sentença, conforme dados constantes no processo de
papel e com o nome do magistrado da época da sentença. Caso não seja possível
fazer o lançamento com os dados do juiz que prolatou a sentença, abrir chamado
na DGTEC para cadastro do magistrado.
Movimentar os processos constantes da lista de Meta 2 que ainda não estão
sentenciados, começando pelas classes processuais mais simples e priorizando os
processos que estejam:
aptos para julgamento;
há mais tempo sem movimentação, executando as etapas do Plano de Ação
“MOVIMENTAR PROCESSOS PARALISADOS”;

5.
5.1

Identificar se a Meta 2 foi cumprida após a execução das tarefas acima.
Acessar a página inicial do sítio do Tribunal / Divulgação / Metas CNJ / Metas CNJ
2020 - Clicar na aba “filtros” e lançar os dados da sua unidade / clicar na aba
“informativo da serventia” e verificar o percentual de cumprimento.

b)

Caso a Meta ainda não tenha sido cumprida, repetir as tarefas, a partir do item 1.
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