MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Como fazer

Comunicado

Movimentação

Situação

Acionamento do botão "Remeter para o
Movimentação automática - “Cod. 61326 Remessa ao 2º Grau (TJ e CR) - Segundo Grau". Preencher as telas de Comunicado 400/2013;
Remetidos os Autos para o Tribunal de G - Grau de Recurso
Recurso - DIGITAL
acordo com o manual de instruções que
Art. 1.275 NSCGJ
Justiça/Colégio Recursal - Processo Digital”
faz parte do Comunicado 400/2013

Utilizar o menu carga - indicar local de
destino (Resolução 623/2013) e na
Remessa ao 2º Grau (TJ e CR) mesma tela selecionar uma das
Recurso - FÍSICO
movimentações de remessa.

60395 - Remetidos os Autos para o Tribunal
de Justiça - Seção de Direito Privado
60396 - Remetidos os Autos para o Tribunal
de Justiça - Seção de Direito Público
60397 - Remetidos os Autos para o Tribunal
de Justiça - Seção Criminal
G - Grau de Recurso
60398 - Remetidos os Autos para o Tribunal
de Justiça - Câmara Especial
6041 - Remetidos os Autos para o Colégio
Recursal

O processo retornará automaticamente
Retorno do Tribunal de Justiça Movimentação automática para a fila "Retorno do Segundo Grau - Comunicado 400/2013
DIGITAL
Recebidos os Autos do Tribunal
Recurso Eletrônico".
Retorno do Tribunal de Justiça - O cartório receberá o processo pelo
FÍSICO
menu "Carga>Recebimento".

Movimentação automática Recebidos os Autos do Tribunal

60347

-

60347

-

T - Em Andamento

T - Em Andamento

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Como fazer

Regularizar qualificação (documentos)
das partes, endereço completo (com
CEP), competência, classe e assunto;
Remessa 2º Grau (TRF 3) - encerrar pendência; no fluxo digital,
Recurso - DIGITAL
acionar um dos botões de atividade:
"Enviar ao TRF3" - Reexame NecessárioAções; Reexame Necessário e Apelação;
Apelação - Ações

Comunicado

Movimentação

Situação

Ao acionar o botão respectivo, será acionada
a movimentação:
6181 -Autos na Fila de Remessa ao Tribunal
Regional Federal – TRF3 - Reexame
Necessário – Processo Digital
61814 - Autos na Fila de Remessa ao
Comunicado 1823/2018 Tribunal Regional Federal – TRF3 - Reexame
G - Grau de Recurso
Comunicado 593/2019 Necessário e Apelação – Processo Digital
61815 - Autos na Fila de Remessa ao
Tribunal Regional Federal – TRF3 - Apelação
– Processo Digital.
Após processada a remessa, o sistema dá a
Movimentação automática 61816 - Remessa
ao TRF-3 processada

Utilizar o menu carga - indicar local de
Comunicado 1823/2018
destino e na mesma tela selecionar uma
Comunicado 593/2019 60446 Remetidos os Autos para o Tribunal
Remessa 2º Grau (TRF 3) - das movimentações de remessa.
Regional Federal - Recurso
G - Grau de Recurso
Recurso - FISICO
O cartório deverá encaminhar o
Acordo de cooperação
processo físico e também digitalizado
01.002.10.2016
em mídia eletrônica.

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Como fazer

Primeiro, baixar as peças,conforme
orientações
disponibilizadas
no
endereço:
https://tjsp.sharepoint.com/sites/Sistem
Retorno 2º Grau (TRF 3) asJudiciais?Documentos%20Compartilha
Recurso DIGITAL
dos/Forms/AllItems.aspx.
Após, utilizar o menu "movimentação
unitária" para lançar a movimentação
correspondente ao retorno.

Comunicado

Movimentação

Situação

Comunicado 1823/2018
Comunicado 593/2019
Comunicado 1164/2019 60390 - Recebidos os Autos do Tribunal
T - Em Andamento
Regional Federal
Acordo de cooperação
01.002.10.2016

Comunicado 1823/2018
Por meio do menu "movimentação Comunicado 593/2019
Retorno 2º Grau (TRF 3) 60390 - Recebidos os Autos do Tribunal
unitária", lançar a movimentação
T - Em Andamento
Recurso FÍSICO
Regional Federal
correspondente.
Acordo de cooperação
01.002.10.2016
Regularizar competência, classe e
assunto (se necessário), remeter o
Remessa 2º Grau Recurso processo à DICOGE ou CSM (de acordo
Movimentação
automática
61326
Corregedoria Extrajudicial
Comunicado 1071/2016
com a competência - 66 ou 151) pelo
Remetidos os Autos para o Tribunal de G - Grau de Recurso
DIGITAL
Comunicado 1072/2016
botão atividade "Remeter para o
Justiça/Colégio Recursal - Processo Digital
segundo grau", informar na tela o código
"1299 - Recurso Administrativo".
O processo retornará automaticamente
Retorno 2º Grau - Corregedoria
para a fila "Retorno do Segundo Grau Extrajudicial - DIGITAL
Recurso Eletrônico".

Movimentação automática Recebidos os Autos do Tribunal

60347

-

T - Em Andamento

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Como fazer

Encaminhar para o Distribuidor, por
Cancelamento de processo meio do botão "Enviar ao Distribuidor DIGITAL
Cancelamento".
O cartório encaminhará o processo ao
Cancelamento de processo - Distribuidor, por meio de carga no
FÍSICO
sistema informatizado. O Distribuidor
lançará a movimentação adequada.

Cancelamento de incidente

Comunicado
Art. 772 NSCGJ

Art. 772 NSCGJ

Por meio do menu cadastro, o cartório
selecionará a opção "Cancelamento de
Processos e Incidentes".

O cartório encaminhará o processo ao
Distribuidor, por meio de carga no
Redistribuição Unidades TJSP sistema informatizado. O Distribuidor
FÍSICO
lançará a movimentação adequada à
redistribuição.
Encaminhar para o Distribuidor, por
Redistribuição Unidades TJSP meio do botão de atividade "Enviar ao
DIGITAL
Distribuidor para Redistribuição".

Movimentação

Situação

Movimentação exclusiva de Distribuidor

Situação do processo será
alterada após o lançamento
da
movimentação
Distribuidor

Movimentação exclusiva de Distribuidor

Situação do processo será
alterada após o lançamento
da
movimentação
Distribuidor

Movimentação automática 61318-Incidente
C - CANCELADO
Processual Cancelado

Comunicado 85/2013

Art. 1.279 NSCGJ

Movimentação exclusiva de Distribuidor

Situação do processo será
alterada após o lançamento
da
movimentação
Distribuidor

Movimentação exclusiva de Distribuidor

Situação do processo será
alterada após o lançamento
da
movimentação
Distribuidor

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Como fazer

O cartório encaminhará o processo ao
Distribuidor, por meio de carga no
sistema informatizado. O Distribuidor
Redistribuição Outro Tribunal lançará a movimentação adequada à
FÍSICO
redistribuição.

O cartório encaminhará o processo ao
Distribuidor, materializado e impresso,
por meio de carga no sistema.
Sabendo-se que o Tribunal de destino
tramita feitos digitais, o cartório
Redistribuição Outro Tribunal encaminha o processo ao Distribuidor
DIGITAL
por meio do botão de atividade "Enviar
ao Distribuidor para Redistribuição". O
Distribuidor providenciará as cópias da
mídia e lançará a movimentação
adequada.

Comunicado

Comunicado 23/2018

Comunicado 23/2018
Art. 1.280-A, caput e
§2º, das NSCGJ

Movimentação

Situação

Movimentação exclusiva de Distribuidor

Situação do processo será
alterada após o lançamento
da
movimentação
Distribuidor

Movimentação exclusiva de Distribuidor

Situação do processo será
alterada após o lançamento
da
movimentação
Distribuidor

Retorno
do
Processo Distribuidor recebe e procede às
redistribuído a outro Tribunal - anotações do sistema. Encaminha para o
DIGITAL
cartório por meio do fluxo digital.

Comunicado 23/2018

Movimentação exclusiva de Distribuidor

Retorno
do
Processo Distribuidor recebe e procede às
redistribuído a outro Tribunal - anotações do sistema. Encaminha para o
FÍSICO
cartório por meio de carga no sistema.

Comunicado 23/2018

Movimentação exclusiva de Distribuidor

Situação do processo será
alterada após o lançamento
da
movimentação
Distribuidor
Situação do processo será
alterada após o lançamento
da
movimentação
Distribuidor

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Como fazer

Encaminhar para o Distribuidor, por
Redistribuição para o Tribunal de
meio do botão "Enviar ao Distribuidor
Justiça (ação originária 2º Grau)
para Redistribuição".
Utilizar o modelo de certidão categoria
13 - código 701 - Certidão - Trânsito em
Julgado com Baixa - Processo Digital.
Certidão Trânsito em Julgado com baixa - DIGITAL
Em seguida anotar pelo menu
"movimentação
unitária"
a
movimentação
de
arquivado
definitivamente (61615).

Comunicado
Comunicado 23/2018

Movimentação
Movimentação exclusiva de Distribuidor

Situação
Situação do processo será
alterada após o lançamento
da
movimentação
Distribuidor

Movimentação automática 60690 - Trânsito
Comunicado 1789/2017 em Julgado às partes - com Baixa

Utilizar o modelo de certidão categoria
13 - código 1000138 - Certidão Trânsito
em Julgado.
Certidão Trânsito em Julgado - Em seguida anotar pelo menu
Comunicado 1789/2017
com baixa - FÍSICO
"movimentação
unitária"
ou
"movimentação em lote" anotar
manualmente as movimentações de
trânsito e de arquivado definitivamente
(61615).
Comunicado 721/2015
Certidão Trânsito em Julgado Utilizar o modelo de certidão categoria
cc 326/2016
com baixa - sem citação 13 - código 500997
Art. 914, § 1º e §3º das
DIGITAL
NSCGJ

B -Extinto
Anotar manualmente a movimentação
61615 - Arquivado Definitivamente

Movimentação 60690 - Trânsito em Julgado
às partes - com Baixa
B -Extinto
Anotar manualmente a movimentação
61615 - Arquivado Definitivamente

Movimentação automática 61679 - Trânsito
em Julgado às partes - Com Baixa B -Extinto
Sentenças do art. 485, I, IV, VI e IX do CPC Sem Citação

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Como fazer

Comunicado

Utilizar o modelo de certidão categoria
13 - código 500997.
Certidão Trânsito em Julgado Será necessário lançar manualmente as Art. 914, § 1º e §3º das
com baixa - sem citação - FÍSICO
movimentações de trânsito em julgado e
NSCGJ
de arquivamento definitivo.
São necessárias 2 ações: 1ª no menu
"movimentação
unitária"
ou
"movimentação em lote" lançar a
movimentação
de
arquivamento
definitivo e salvar. Em seguida, no fluxo
digital, utilizar o botão de atividade
Arquivado Definitivamente Comunicado 641/2015
"Arquivar Processo".
DIGITAL
Obs. aplica-se tanto a processos da área
cível quanto da área criminal
(absolutória/extinção punibilidade/pena
cumprida/IP/TC); na área criminal é
necessário lançar o evento no histórico
de partes antes de anotar a

Movimentação

Situação

Movimentação 61679 - Trânsito em Julgado
às partes - Com Baixa - Sentenças do art.
B -Extinto
485, I, IV, VI e IX do CPC - Sem Citação
61615 - Arquivado Definitivamente

61615 - Arquivado Definitivamente

B -Extinto

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Arquivado
FÍSICO

Definitivamente

Como fazer

Comunicado

Movimentação

Por meio do menu "movimentação
unitária" ou "movimentação em lote"
lançar a movimentação correspondente.
Obs1.
Em
razão
dos
novos
procedimentos de arquivamento e
desarquivamento junto a empresa Iron
Mountain, não há mais necessidade de
incluir número de pacote no sistema
SAJPG5, já que houve dispensa do uso
de caixas para acondicionamento dos
processos.
Obs2. aplica-se tanto a processos da Comunicado 641/2015 61615 - Arquivado Definitivamente
área cível quanto da criminal; na área
criminal(absolutória/extinção
punibilidade/pena cumprida/IP/TC) é
necessário lançar o evento no histórico
de partes antes de anotar a
movimentação
de
arquivamento
definitivo.
Obs3.Somente
será
lançado
o
arquivamento definitivo no criminal
quando baixadas todas as partes do
processo.

Situação

B -Extinto

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Como fazer

Comunicado

Movimentação

Utilização na área criminal - Após a
expedição da guia de recolhimento
definitiva, por meio do menu
"movimentação
unitária"
ou
"movimentação em lote" lançar a
movimentação correspondente.
Arquivado Definitivamente - Obs1.é necessário lançar o evento no
61619 - Arquivado Definitivamente
Comunicado 641/2015
Processo Findo com condenação histórico de partes antes de anotar a
Processo Findo com Condenação
movimentação
de
arquivamento
definitivo.
Obs2.Somente
será
lançado
o
arquivamento definitivo no criminal
quando baixadas todas as partes do
processo.

Arquivamento
DIGITAL

Provisório

Por meio do menu "movimentação
unitária" ou "movimentação em lote"
lançar a movimentação correspondente.
- Em seguida, no fluxo digital, acionar o
Comunicado 641/2015 61614 -Arquivado Provisoriamente
botão de atividade "Arquivar Processo".
Obs. Esta movimentação NÃO ESTÁ
HABILITADA para utilização na área
criminal.

Situação

-

S - Suspenso

S - Suspenso

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades
Arquivamento
FÍSICO

Provisório

Como fazer

Comunicado

Movimentação

Situação

Por meio do menu "movimentação
unitária" ou "movimentação em lote"
- lançar a movimentação correspondente.
Comunicado 641/2015 61614 -Arquivado Provisoriamente
Obs. Esta movimentação NÃO ESTÁ
HABILITADA para utilização na área
criminal.

S - Suspenso

Execução de título extrajudicial,
execuções fiscais - Por meio do menu
"movimentação
unitária"
ou
Arquivado Provisoriamente 61613 - Arquivado Provisoriamente
"movimentação em lote" lançar a Comunicado 641/2015
Execução Frustrada - DIGITAL
Execução Frustrada
movimentação correspondente.
No fluxo digital, acionar o botão de
atividade "Arquivar Processo".
Execução de título extrajudicial,
execuções fiscais - Por meio do menu
Arquivado Provisoriamente 61613 - Arquivado Provisoriamente
"movimentação
unitária"
ou Comunicado 641/2015
Execução Frustrada - FÍSICO
Execução Frustrada
"movimentação em lote" lançar a
movimentação correspondente.
No fluxo digital, fila "Processo
Desarquivamento
sem
Movimentação automática - 60202
Arquivado",
acionar
o
botão
reativação/abertura - DIGITAL
Processo Desarquivado sem Reabertura
"Desarquivado sem Abertura".
Por meio do menu "movimentação
Desarquivamento
sem
unitária" ou "movimentação em lote"
reativação/abertura - FÍSICO
lançar a movimentação correspondente.

60202 - Processo
Reabertura

Desarquivado

-

-

S - Suspenso

S - Suspenso

- Não altera a situação do
processo

sem Não altera a situação do
processo

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Como fazer

Comunicado

Movimentação

Situação

No fluxo digital, fila "Processo
Arquivado",
acionar
o
botão
"Desarquivado com Abertura".
Desarquivamento
com Obs. Somente deverá ser utilizada caso o
reativação/abertura DIGITAL
processo efetivamente volte a ter
andamento, pois esta movimentação
torna a apontar o processo em certidão
de distribuição.

Movimentação automática - 60203
processo desarquivado com reabertura

Por meio do menu "movimentação
unitária" ou "movimentação em lote"
lançar a movimentação correspondente.
Desarquivamento
com Obs. Somente deverá ser utilizada caso o
reativação/abertura FÍSICO
processo efetivamente volte a ter
andamento, pois esta movimentação
torna a apontar o processo em certidão
de distribuição.

60203 - processo
reabertura

Devolução de autos à fila de
No fluxo digital, acionar o botão de
arquivo - desarquivado sem
atividade "Arquivar Processo"
reabertura - DIGITAL

60407 – Remetidos os autos para o Arquivo Não altera a situação do
Geral- Devolução de Feitos Não Reativados processo

desarquivado

-

com

T - Em andamento

T - Em andamento

Devolução de processo ao Por meio do menu "movimentação
60407 - Remetidos os Autos para o Arquivo Não altera a situação do
arquivo - desarquivado sem unitária" ou "movimentação em lote" Comunicado 641/2015
Geral - Devolução de Feitos Não Reativados processo
reabertura - FÍSICO
lançar a movimentação correspondente.

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Como fazer

Comunicado

Observar
os
procedimentos
e
Devolução de processo à fila de movimentações de arquivamento acima.
arquivo - desarquivado com Após o lançamento da movimentação Comunicado 641/2015
reabertura - DIGITAL
correspondente, acionar o botão de
atividade "Arquivar Processo".

Movimentação

Situação

61615 - Arquivado Provisoriamente
61619 - Arquivado Definitivamente Processo Findo com Condenação
A
depender
da
61614 - Arquivado Provisoriamente
movimentação utilizada.
61613
Arquivado
Provisoriamente
Execução Frustrada

61615 - Arquivado Provisoriamente
61619 - Arquivado Definitivamente Devolução de autos ao arquivo Processo Findo com Condenação
Observar
os
procedimentos
e
A
depender
da
desarquivado com reabertura Comunicado 641/2015 61614 - Arquivado Provisoriamente
movimentações de arquivamento acima.
movimentação utilizada.
FÍSICO
61613
Arquivado
Provisoriamente
Execução Frustrada
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - No
PROCESSO
PRINCIPAL
menu
60698 - Trânsito em Julgado às Partes - Proc. Não altera a situação do
procedência
e
procedência "movimentação unitária" lançar a Comunicado 1789/2017
em Andamento
processo
parcial - Trânsito em julgado
movimentação respectiva.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA procedência
e
procedência No
PROCESSO
PRINCIPAL
menu
parcial - 30 dias após o trânsito, "movimentação unitária" lançar a Comunicado 1789/2017 61614 - Arquivado Provisoriamente
sem
ajuizamento
do movimentação respectiva.
cumprimento de sentença

S - Suspenso

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - No
PROCESSO
PRINCIPAL
menu
60690 - Trânsito em Julgado às Partes - com
improcedência - Trânsito em "movimentação unitária" lançar a Comunicado 1789/2017
B -Extinto
Baixa
julgado
movimentação respectiva.

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Como fazer

Comunicado

Movimentação

Situação

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No PROCESSO PRINCIPAL
menu
improcedência - 30 dias após o
"movimentação unitária" lançar a Comunicado 1789/2017 61615 - Arquivado Definitivamente
trânsito, sem ajuizamento do
movimentação respectiva.
cumprimento de sentença

B -Extinto

No PROCESSO PRINCIPAL
menu
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA "movimentação unitária" lançar a
Arquivamento APÓS o cadastro
movimentação respectiva. Após, acionar Comunicado 1789/2017 61615 - Arquivado Definitivamente
do Cumprimento de Sentença o botão de atividade "Arquivar
DIGITAL
Processo".

B -Extinto

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No PROCESSO PRINCIPAL
menu
Arquivamento APÓS o cadastro
"movimentação unitária" lançar a Comunicado 1789/2017 61615 - Arquivado Definitivamente
do Cumprimento de Sentença movimentação respectiva.
FÍSICO

B -Extinto

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação coletiva ou diversos No
PROCESSO
PRINCIPAL
menu
litisconsortes - Cumprimento de "movimentação unitária" lançar a Comunicado 1789/2017 61614 - Arquivado Provisoriamente
Setença que não se refira a todas movimentação respectiva.
as partes - Arquivo provisório

S - Suspenso

No CUMPRIMENTO DE SENTENÇA menu
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 61613 - Arquivado
"movimentação unitária" lançar a Comunicado 1789/2017
execução frustrada
Execução Frustrada
movimentação respectiva.

Provisoriamente

-

S - Suspenso

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Como fazer

Comunicado

Movimentação

Situação

No CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Utilizar o modelo de certidão da
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - categoria 13, código 701 - Certidão Movimentação automática 60690 - Trânsito
Comunicado 1789/2017
B -Extinto
Satisfação do débito - DIGITAL
Trânsito em Julgado com Baixa em Julgado às partes - com Baixa
processo Digital. Após acionar o botão
de atividade "Arquivar processo".
No CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Utilizar o modelo de certidão da
categoria 13, código 1000138 - Certidão Trânsito em Julgado. Em seguida, no
60690 - Trânsito em Julgado às Partes - com
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA menu "movimentação unitária", anotar Comunicado 1789/2017 Baixa
B -Extinto
Satisfação do débito - FÍSICO
a movimentação 60690 - Trânsito em
61615 - Arquivado Definitivamente
Julgado às Partes - com Baixa e, após
arquivar
com
a
movimentação
"Arquivado Definitivamente".
Devolução à Delegacia Boletim
No menu "movimentação unitária"
61699 - Remetidos os Autos à Delegacia de
de Ocorrência Circunstanciado Comunicado 687/2017
B -Extinto
lançar a movimentação respectiva.
Polícia para Arquivamento
Infância - FÍSICO
Notificação/Interpelação - com
No menu "movimentação unitária"
baixa (sem publicação de edital) lançar a movimentação respectiva.
FÍSICO/DIGITAL

Art. 60 das NSCGJ
Art. 226 das NSCGJ
Art. 918, caput, das
NSCGJ

Notificação/Interpelação - sem
Art. 60 das NSCGJ
baixa (com publicação de edital No menu "movimentação unitária"
Art. 226 das NSCGJ
para os fins do art. 726, §1º do lançar a movimentação respectiva.
§ 1º, art. 918 das NSCGJ
CPC) - FÍSICO/DIGITAL

61094 - Autos entregues em Carga
Definitiva/Disponibilizado
com
baixa
B -Extinto
(Protesto, Notificação, Interpelação e
Justificação)
61095 - Autos entregues em Carga
Definitiva/Disponibilizado
sem
baixa
S - Suspenso
(Protesto, Notificação, Interpelação e
Justificação)

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Devolução
DIGITAL

da

Precatória

Como fazer

Comunicado

Movimentação

Situação

Utilizar o menu "movimentação
unitária" para lançar a movimentação
correspondente à devolução da carta
precatória à origem.
Após o lançamento de uma das
movimentações acima, o sistema irá
alterar a situação do processo para
"extinto" e o moverá para a fila de
- Processos Arquivados.

60450 - Remetida a Carta Precatória ao
Cartório de Origem Sem Cumprimento
60451 - Remetida a Carta Precatória ao
Cartório de Origem Cumprida Positiva
Comunicado 1951/2017 60452 - Remetida a Carta Precatória ao B -Extinto
Cartório de Origem Cumprida Negativa
Assim, não há necessidade de lançar a
60453 - Remetida a Carta Precatória ao
movimentação de arquivamento e nem
Cartório de Origem Cumprida Parcialmente
a de baixa.
Além da movimentação correspondente
é
IMPRESCINDÍVEL
observar
os
procedimentos de devolução descritos
no Comunicado 1951/2017.

Utilizar o menu "movimentação
unitária" para lançar a movimentação
correspondente à devolução da carta
precatória à origem.
Devolução da Precatória - FÍSICA
Comunicado 1951/2017
Além da movimentação correspondente
é
IMPRESCINDÍVEL
observar
os
procedimentos de devolução descritos
no Comunicado 1951/2017.

60450 - Remetida a Carta Precatória ao
Cartório de Origem Sem Cumprimento
60451 - Remetida a Carta Precatória ao
Cartório de Origem Cumprida Positiva
60452 - Remetida a Carta Precatória ao B -Extinto
Cartório de Origem Cumprida Negativa
60453 - Remetida a Carta Precatória ao
Cartório de Origem Cumprida Parcialmente

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Como fazer

Comunicado

Movimentação

No fluxo digital, acionar o botão "Enviar
ao Distribuidor - redistribuição"
Comunicado 1575/2015 Movimentação exclusiva de Distribuidor

Precatória
Itinerante
Redistribuição - DIGITAL

-

Precatória
Itinerante
Redistribuição - FÍSICA

- Por meio de carga, encaminhar para o
Comunicado 1575/2015 Movimentação exclusiva de Distribuidor
Distribuidor para redistribuição.

O juízo da execução informa ao
conhecimento o cumprimento da pena.
O juízo do conhecimento deverá
Execução
Criminal
- regularizar o histórico de partes com o
Cumprimento da pena ou evento respectivo. Por meio do menu
extinção da pena - informação ao "movimentação unitária", o cartório
juízo do conhecimento
deverá anotar a movimentação de baixa
no processo de conhecimento.
Obs. Utilizar somente quando todos os
réus já cumpriram a pena.
Findo o prazo da internação provisória,
Internação Provisória - Infância - no fluxo digital, o juízo fiscalizador
DIGITAL
acionará o botão de atividade "Enviar ao
Distribuidor - Redistribuição".
Findo o prazo da internação provisória, o
Internação Provisória - Infância juízo fiscalizador fará carga do processo
FÍSICO
ao Distribuidor para redistribuição.

Art. 384 das NSCGJ

Comunicado 28/2016

Comunicado 28/2016

Situação
Situação do processo será
alterada após o lançamento
da
movimentação
Distribuidor
Situação do processo será
alterada após o lançamento
da
movimentação
Distribuidor

22 - Baixa Definitiva

B -Extinto

Movimentação exclusiva de Distribuidor

Situação do processo será
alterada após o lançamento
da
movimentação
Distribuidor

Movimentação exclusiva de Distribuidor

Situação do processo será
alterada após o lançamento
da
movimentação
Distribuidor

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Unificação
de
Socioeducativa

Como fazer

Comunicado

Movimentação

Os processos unificados serão tornados
digitais (quando físicos), juntada cópia
da GUM e apensados ao processo
unificador (aquele cuja medida aplicada
Medida
seja a mais gravosa).
Comunicado 1232/2018 61615- Arquivado Definitivamente
Por meio do menu "Andamento
Unitário" deverá ser anotada a
movimentação
de
arquivamento
definitivo nos processos unificados.

Situação

B -Extinto

Anulação de Sentença que
aplicou
medida
socioeducativa/improcedência Acionar o botão "Enviar ao Distribuidor Comunicado 1233/2018 Movimentação exclusiva de Distribuidor
da representação/absolvição do Cancelamento"
adolescente
por
instância
Superior - DIGITAL

Situação do processo será
alterada após o lançamento
da
movimentação
Distribuidor

Anulação de Sentença que
aplicou
medida
Por meio de carga, encaminhar para o
socioeducativa/improcedência
Distribuidor para cancelamento da Comunicado 1233/2018 Movimentação exclusiva de Distribuidor
da representação/absolvição do
distribuição.
adolescente
por
instância
Superior - FÍSICO

Situação do processo será
alterada após o lançamento
da
movimentação
Distribuidor

Por meio do menu "movimentação
unitária", lançar a movimentação
Baixa Execução de Medida
correspondente.
Comunicado 641/2015 61615- Arquivado Definitivamente
Socioeducativa - DIGITAL
Acionar o botão de atividade "Arquivar
Processo".

B -Extinto

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Como fazer

Comunicado

Movimentação

Situação

Por meio do menu "movimentação
Baixa Execução de Medida
unitária", lançar a movimentação Comunicado 641/2015 61615- Arquivado Definitivamente
Socioeducativa - FÍSICO
correspondente.

B -Extinto

Baixa da execução penal SAJ

Por meio do menu "movimentação
unitária", lançar a movimentação
correspondente, em cada execução.
Comunicado 641/2015 61615- Arquivado Definitivamente
Acionar o botão de atividade "Arquivar
Processo".

B -Extinto

Baixa de execução penal SIVEC

No
sistema
SIVEC
deverá
ser
regularizado o campo "informações
complementares", bem como lançar o
movimento
no
menu
"cadastro">"movimentações" e, em
seguida proceder à baixa do processo no
menu
"cadastro">"processo
de
execução".

Código específico do SIVEC

MOVIMENTAÇÕES QUE ALTERAM A SITUAÇÃO DO PROCESSO
Funcionalidades

Como fazer

Movimentações
de
suspensão
publicadas pelo NUGEP - o magistrado
profere decisão ou despacho com a
movimentação
correspondente
a
Movimentações de magistrado suspensão, em seguida o cartório deve
que suspendem o processo, mas lançar, manualmente, a movimentação
não alteram a situação do que indica o motivo da suspensão.
processo
Também se aplica a situações em que o
magistrado suspende o processo para
cumprimento de acordo e outras
hipóteses de suspensão deliberadas pelo
magistrado.

Comunicado

Comunicados
encaminhados por email pelo NUGEP

Movimentação

Situação

Magistrado: Movimentações da árvore
"Decisão" 25 - Suspensão ou Sobrestamento
e da árvore "Despacho" 11025 - Suspensão
ou Sobrestamento
Serventuário: Movimentações das árvores:
Não altera a situação do
80000 - STF - Temas
processo
75000 - TJSP - Temas - IRDR
85000 - STJ - Temas
79000- TJSP - IAC - TEMAS

