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INTRODUÇÃO

O presente projeto nasceu a partir do direcionamento determinado pelo Conselho
Nacional de Justiça – CNJ, materializado através das recomendações do Relatório de
inspeção realizada em junho de 2018 no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, quando
foi solicitado para as varas que estas apresentassem Planos de Gestão como uma das
ações para o enfrentamento da alta quantidade de processos pendentes de baixa.
À Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - CGJCE, como
representante da Corregedoria Nacional no âmbito da justiça estadual, restou o papel de
monitoramento e fiscalização do cumprimento pelas unidades judiciárias de 1º grau de
todos os itens recomendados na Inspeção.
Na perspectiva do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário 2015-2020, a
CGJCE ficou responsável pelo cumprimento do Objetivo Estratégico nº 2 – Promover a
produtividade e a celeridade na prestação jurisdicional, o qual apresenta 5 indicadores
diretamente ligados a litigiosidade e cumprimento das Metas Nacionais estabelecidas pelo
CNJ para os tribunais.
Nesse contexto, viu-se a necessidade de desenvolver um Plano de Gestão que
servisse de guia para a atuação de juízes e servidores, tendo em vista que
“lamentavelmente, a expressão sistemas de gestão ainda constitui expressão abstrata,
árida e fluida para a grande maioria dos magistrados, servidores do Poder Judiciário,...”
Maria Elisa (2010, p.15).
Assim, a partir da compreensão, apresentamos orientações para otimizar o
trabalho da secretaria, que possam ser acompanhadas pelo Juiz e pelo Supervisor,
contribuindo para produtividade e eficiência do Judiciário, no âmbito da unidade judiciária.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O Planejamento Estratégico consiste em uma técnica que pressupõe intenso
conhecimento da organização de uma instituição bem como das influências por ela
recebidas por meio das mudanças do ambiente nos aspectos políticos, econômicos,
sociais e tecnológicos, mantendo-a sempre em condições de prestar serviço de qualidade
ao seu usuário.
O Plano Estratégico do Poder Judiciário do Estado do Ceará para o período 20152020, atende a Resolução CNJ 198/2014, que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão
Estratégica no âmbito do Poder Judiciário. Foi construído de acordo com a metodologia
Balanced Scorecard (BSC), um modelo de gestão estratégica que auxilia a mensuração
dos progressos das instituições rumo às suas metas de longo prazo, a partir da tradução
da estratégia em objetivos, indicadores, metas e iniciativas estratégicas, tendo sido
aprovado pela Resolução nº 05, de 23 de abril de 2015 e revisado pelas Resoluções nº
07, de 19 de maio de 2017; nº 16, de 24 de maio de 2018; e n° 08, de 06 de junho de
2019; trouxe a definição da identidade organizacional do Poder Judiciário do Estado do
Ceará junto a outros itens como objetivos estratégicos, indicadores, metas e projetos. A
referida.
A Resolução nº 05 de 2015 do Órgão Especial determina, ainda, que as metas
Nacionais estipuladas para a Justiça Estadual nos Encontros Nacionais do Poder
Judiciário sejam incluídas anualmente no Plano Estratégico, permitindo, assim que o
cumprimento das metas estipuladas no Plano tenham como consequência o cumprimento
das Metas estabelecidas pelo CNJ.
Nele, foi definida a Missão do Poder Judiciário do Estado do Ceará que é:
“Garantir direitos para realizar Justiça”, bem como a Visão, que é como o TJCE se vê
no futuro, qual seja: “Ser referência em gestão judiciária, reconhecida como
instituição confiável e célere na promoção da Justiça’, e os valores que nortearam as
ações

da

instituição:

Celeridade,

Efetividade,

Acessibilidade,

Probidade,

Transparência e diálogo com a sociedade, Responsabilidade social e ambiental e
Meritocracia.
Apresentamos a seguir o Plano Estratégico do TJCE 2015-2020:
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Passaremos a tratar do Objetivo Estratégico Nº 02 - Promover a produtividade e a
celeridade na prestação jurisdicional, que está intrinsecamente ligado ao cumprimento
das Metas Nacionais determinadas pelo CNJ, o que nos leva a considerar que o
cumprimento das metas estabelecidas nos seus indicadores pela unidade judiciária,
garante uma prestação jurisdicional célere, assim como uma produtividade destacada.
1. INDICADORES E METAS DO OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 02
Alinhados ao objetivo estratégico nº 02, foram estabelecidos indicadores que estão
relacionados a uma meta específica a ser desenvolvida até 2020, que possibilitarão cada
qual, ao seu turno, a medição do empenho para o alcance do objetivo, bem como a
projeção de resultados para os próximos períodos.
1.1. INDICADORES RELACIONADOS
Indicador 04 - Índice de cumprimento das Metas Nacionais
Descrição do indicador Mede o grau de cumprimento das Metas Nacionais definidas anualmente pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Obs: As Metas Nacionais com caráter administrativo não serão consideradas no
cálculo deste indicador.
Como medir

Percentual médio de cumprimento das Metas Nacionais definidas pelo

43

CNJ para o ano vigente.
Base de cumprimento

69%

Descrição da Meta

Elevar para 80,0% o percentual de cumprimento das Metas Nacionais até 2020.

Metas anuais

2019

2020

75%

80%

Metas Nacionais do Poder Judiciário – 2019 (Justiça Estadual)
Meta 1: Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente,
excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente.
Meta 2: Identificar e julgar até 31/12/2019 pelo menos, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2015 no
1º grau e 90% dos processos distribuídos até 31/12/2016 nos Juizados Especiais e Turmas Recursais.
Meta 3: Aumentar o indicador Índice de Conciliação do Justiça em Números em 2 pontos percentuais em
relação ao ano anterior.
Meta 4: Identificar e julgar até 31/12/2019 70% das ações de improbidade administrativa e das ações
penais relacionadas a crimes contra a Administração Pública, distribuídas até 31/12/2016, em especial a
corrupção ativa e passiva, peculato em geral e concussão.
Meta 6: Identificar e julgar até 31/12/2019 60% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2016 no 1º grau.
Meta 8: Identificar e julgar, até 31/12/2019, 50% dos casos pendentes de julgamento relacionados ao
feminicídio distribuídos até 31/12/2018 e 50% dos casos pendentes de julgamento relacionados à violência
doméstica e familiar contra a mulher distribuídos até 31/12/2018.

Metas Nacionais do Poder Judiciário – 2020 (Justiça Estadual)
Meta 1: Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente,
excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente.
Meta 2: Identificar e julgar até 31/12/2020 pelo menos, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2016 no
1º grau e 90% dos processos distribuídos até 31/12/2017 nos Juizados Especiais e Turmas Recursais.
Meta 3: Aumentar o indicador Índice de Conciliação do Justiça em Números em 2 pontos percentuais em
relação ao ano anterior.
Meta 4: Identificar e julgar até 31/12/2020 70% das ações de improbidade administrativa e das ações
penais relacionadas a crimes contra a Administração Pública, distribuídas até 31/12/2017, em especial a
corrupção ativa e passiva, peculato em geral e concussão.
Meta 6: Identificar e julgar até 31/12/2020 60% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2017 no 1º grau.
Meta 8: Identificar e julgar, até 31/12/2020, 50% dos casos pendentes de julgamento relacionados ao
feminicídio distribuídos até 31/12/2019 e 50% dos casos pendentes de julgamento relacionados à violência
doméstica e familiar contra a mulher distribuídos até 31/12/2019.
Meta 9: integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário
Meta 12: impulsionar os processos relacionados com obras públicas paralisadas

Indicador 05 - Índice de atendimento à demanda
Descrição do indicador Índice que mede a relação entre o número de processos baixados e o número
de casos novos apresentados no mesmo período
Como medir

Número de processos baixados dividido pelo número de casos novos.

Base de cumprimento

106%
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Descrição da Meta

Aumentar para 138,0% o percentual de atendimento à demanda até 2020.

Metas anuais

2019

2020

124%

138%

Indicador 06 - Sentença por magistrado
Descrição do indicador Mede a relação entre o volume de sentenças proferidas e o número de
magistrados que atuaram no período.
Como medir

Número de sentenças dividido pelo número de magistrados

Base de cumprimento

998 sentenças por magistrado

Descrição da Meta

Aumentar para 1.594 a média de sentenças por magistrado até 2020.

Metas anuais

2019

2020

1.431*
1.594
*Levando em conta os 60 dias de férias anuais que são conferidos aos magistrados.

Indicador 07 - Índice de produtividade por servidor
Descrição do indicador Relação entre o volume de processos baixados por servidor que atuarem no
período
Como medir

Número de processos baixados dividido pelo número de servidores

Base de cumprimento

126 baixas por servidor

Descrição da Meta

Aumentar para 178 o índice de produtividade do servidor, até 2020.

Metas anuais

2019

2020

156

178

Indicador 08 - Taxa de Congestionamento
Descrição do indicador Mede o percentual de processos que não são finalizados no ano. Índice que leva
em conta o total de casos novos que ingressaram, os casos baixados e o
estoque pendente ao final do período anterior ao período base.
CAIXA D'ÁGUA - quando dá vazão ao volume que entra e mantém um nível
baixo, resulta numa baixa taxa de congestionamento. Ao contrário, quando não
dá vazão ao que entra e ainda mantém um estoque alto resulta numa alta taxa
de congestionamento.
Como medir

Fórmula: 1 - (TPJB /(TCN + TCP))
TPJB – Total de processos judiciais baixados
TCN – Total de casos novos
TCP – Total de casos pendentes

Base de cumprimento

74.7%

Descrição da Meta

Reduzir a taxa de congestionamento para 68,4% até 2020.

Metas anuais

2019

2020

70,8%

68,4%
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2. GESTÃO DA UNIDADE JUDICIÁRIA
2.1. GESTÃO DA EQUIPE
As atividades abaixo sugeridas devem ser conduzida pelo(a) magistrado(a) tendo o
apoio direto do Supervisor de Vara que deverá ser o responsável pelo acompanhamento
do desempenho da unidade.
a) Estabelecimento dos objetivos
- definir em conjunto com a equipe quais os objetivos para a unidade judiciária,
Sugere-se que essa definição seja orientada pela metas previstas nos Indicadores do
Objetivo Estratégico nº 2, assim como nos Indicadores da Gratificação de Alcance de
Metas -GAM da unidade.
É importante a participação de todas as pessoas que trabalham na unidade sejam
servidores efetivos ou comissionados, estagiários, terceirizados ou servidores cedidos.
Todos precisam saber exatamente quais os objetivos a serem atingidos para que
entendam sua contribuição no alcance.
b) Distribuição de Atividades
- deve ser claramente definido com a equipe qual a atribuição de cada um nas
atividades diárias da Secretaria e do Gabinete que contribuíram para atingir os objetivos
definidos, no caso dos cargos de provimento efetivo, deverá ser observado as disposições
legais. Deverá ser analisado a ampla utilização dos atos ordinatórios.
A partir dessa ação deverá ficar claro para o gestor da unidade e para os
servidores qual a tarefa que cada um exercerá.
c) Metas de Desempenho
- definir em conjunto com a equipe as metas semanais/mensais individuais e da
equipe para o alcance dos objetivos.
e) Reuniões periódicas
- realizar reuniões periódicas para manter todos atualizados sobre o andamento e
os resultados das metas estabelecidas, assim como para discutir os problemas
encontrados e as propostas de solução.
e) Estabelecer formas de reconhecimento
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- criar um sistema de reconhecimento para ser utilizado sempre que a equipe
atingir as metas estabelecidas.
f) Incentivar a capacitação contínua
- deverá ser incentivada a capacitação contínua dos servidores de modo que
estejam atualizados nos assuntos jurídicos, assim como no manuseio dos sistemas.
3. GESTÃO DO ACERVO DA UNIDADE
O Tribunal de Justiça disponibilizou em fevereiro de 2019 um sistema que traz uma
análise gerencial do acervo da unidade sobre a mesma perspectiva e em consonância
com os entendimentos que o CNJ tem sobre a produtividade de magistrados, servidores e
serventias, o sistema SEI, assim, as orientações a seguir referenciaram a utilização desta
ferramenta.
A seguir passamos a detalhar os principais pontos a serem observados pela
unidade para gestão do acervo de processos.
Situação

Onde encontrar a informação

Orientação de atuação

Processos parados há mais de SEI – Painel Gestão do Acervo Realizar análise de cada um dos
100 dias
processos e dar impulso

Ao clicar na barra a lista com os
processos é gerada
Processos
Sentença

conclusos

para SEI – Painel Gestão do Acervo 1. Verificar os processos que a
última movimentação não é a
de conclusão, caso não deve
estar concluso, deverá ser
despachado utilizando o modelo
4433(SAJ)
2. Analisar a lista de processos
conclusos para julgamento por
classe e assunto para identificar
aqueles que tratam de demanda
em massa, nesse caso definir
padrões
de
Ao clicar no número a lista com modelos
sentença(utilizar
Autotexto)
os processos é gerada
3. Providenciar o julgamento
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dos
processos.
Sugere-se
priorizar as prioridades legais e
a ordem cronológica
Processos Julgados e Não SEI – Painel Gestão do Acervo 1. No caso dos processos de
Baixados
conhecimento, verificar a data
da última movimentação, caso
tenha sido realizada há mais de
60 dias, verificar se não é caso
de registrar o Trânsito em
julgado.
2. Analisar os processos para
verificar quais aqueles que
podem ser Arquivados e quais o
que devem ser Remetidos a
outro foro ou a 2º grau em grau
Ao clicar no número a lista com
de recurso e realizar a
os processos é gerada
movimentação
3. No caso das Unidades que
têm SEJUD, realizar a análise
como indicado e após oficiar a
Sejud com a lista dos processos
que já podem ser baixados.
Tratamento de Pedidos de
Liminar

1. Designar servidor para
acompanhar a entrada de
petições
iniciais
e
intermediárias ao menos uma
vez por dia, para os pedidos de
liminar.
2. Definir qual o fluxo de
tratamento
dos
pedidos
liminares

Cumprimento de Cartas e SEI - Painel
Diligências do 2º Grau
Judicial

de

Consulta 1.
Verificar
as
Cartas
Precatórias que se encontram
pedente de cumprimento há
Órgão Julgador: Vara…. > Métrica: mais de 40 dias, para dar
em andamento > Filtro: Tipo de
Classe > Classe - Tipo de Ação: cumprimento.
Contendo:
Cartas
Rogatórias ou de Ordem

Cumprimento Meta 1

Precatórias,

2. Designar servidor para
acompanhar diariamente a Fila
Diligências do 2º Grau(SAJ)
para dar cumprimento as Cartas
de Ordem, no prazo de 30 dias,
e Pedidos de Informações

SEI - Painel Gestão do Acervo 1. Acompanhar diariamente no
Painel de Gestão do Acervo a
quantidade
de
Processos
Entrados na Unidade e de
Processos
Julgados
para
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verificar se o gráfico dos
Julgados ultrapassa o dos
entrados.
2. A informação sobre o
cumprimento da Meta também
Ao passar o cursor na barra pode ser acompanhada pelo
aparece
a
indicação
da SEI -Painel de Desempenho,
que apresenta o % de
quantidade de processos
cumprimento
da
Meta
atualizado.
Cumprimento Meta 2

SEI - Painel
Judicial

de

Consulta 1. A partir do caminho indicado
gerar a lista de processos que
são enquadrados na meta pela
Órgão Julgador: Vara…. > Métrica: data da distribuição.
Pendente de Julgamento > Filtro:
Primeira Distribuição > Data da
primeira distribuição> Até :
31/12/2016
ou
31/12/2017
>
Pesquisar

2. Analisar quantos processos
precisão ser julgados por mês
para atingimento da Meta no
fim do ano
e proceder o
julgamento.
3. Verificar na relação se há
processos que se enquadram
nas Metas 4 e 6 (ações de
improbidade administrativa e das
ações penais relacionadas a crimes
contra a Administração Pública;
ações
coletivas),
em
caso
afirmativo, priorizar o julgamento
destes

4. Designar servidor para
acompanhar mensalmente o
julgamento dos processos para
atingimento da Meta.
Cumprimento Meta 4 e 6

SEI -Painel Acompanhamento Gerar a lista de processos que a
de Metas
unidade possui e que se
enquadram
na
meta
estabelecida, verificar quantos
processos precisão ser julgados
por mês para atingimento da
Meta no fim do ano e proceder
o julgamento.

Taxa de Congestionamento

SEI – Painel
Desempenho

Gestão

de Verificar diariamente o painel
indicado para acompanhar a
evolução
da
Taxa
de
Congestionamento da unidade
judiciária.
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Pauta de audiências

1. Montar uma pauta de
audiências organizada e
suficiente para a demanda.
Sugere- se reservar ao
menos um dia da pauta para
atendimento das situações
mais urgentes da unidade, a
exemplo dos réus presos em
varas criminais. Nos casos
de
competência
geral,
recomenda-se a separação
dos dias de audiência de
acordo com o assunto.
2.
Acompanhar
o
cumprimento
dos
atos
necessários
para
a
realização de audiências, de
modo a evitar a não
realização por falta de
expediente.

4. QUANTO AOS MODELOS E À BASE DE TESES
Utilização de modelos: Recomenda-se a utilização dos modelos previstos na Portaria nº

60/2019 da Corregedoria-Geral da Justiça, cuja lista com o código no sistema SAJ segue
anexa. No caso dos modelos que possuírem alguma automação, deverão ser utilizados
em detrimentos dos modelos padronizados pela CGJ. Quando os modelos da
Corregedoria se demonstrarem insuficientes ou desatualizados, deverá ser solicitado
criação, alteração ou atualização via Cpa (sistema de tramitação de processos
administrativos).
5. NORMATIVOS IMPORTANTES
Seguem normativos importantes publicados no DJe pela Corregedoria-Geral de Justiça do

Estado do Ceará com seu respectivo conteúdo:
Provimento Conjunto nº 02/2019/ PRES/CGJ-CE - Disciplina o recolhimento,
destinação, controle e aplicação de valores oriundos de prestação pecuniária imposta em
sede de transação penal e como condição da suspensão do processo, de acordo com a
Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho Nacional de Justiça.
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Provimento nº 01/2019/CGJCE - Define os atos ordinatórios a serem praticados de ofício
pelas Secretarias das Unidades Judiciais para efetividade do disposto no art. 93, inciso
XIV, da Constituição Federal, c/c o artigo 203, § 4º, do Código de Processo Civil.
Portaria nº 60/2019/CGJCE - Dispõe acerca da publicização da relação de matrizes de
decisões judiciais validadas pela Comissão de Padronização de Matrizes, com base nas
Tabelas Unificadas do Conselho Nacional de Justiça.
Provimento nº 05/2019/CGJCE - Confere nova redação ao §1º, do artigo 6º, do
Provimento nº 15/2018/CGJCE, que dispõe acerca da disponibilização da ferramenta
“Cadastro de Divergências” para as unidades judiciárias que utilizem o Sistema SGEC.
Provimento nº 15/2018/CGJCE - Altera o Formulário Estatístico da Corregedoria-Geral
da Justiça e adota providências.
Provimento nº 22/2018/CGJCE - Determina a utilização do Sistema de Automação do
Judiciário (SAJ/PG) para a prolação de sentenças.
Provimento nº 17/2018/CGJCE - Estabelece os critérios e define o procedimento da
Inspeção Judicial Anual a ser adotado no âmbito do Primeiro Grau de Jurisdição do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob os auspícios do art. 39, Lei n°
16.397/2017, e da Recomendação CNJ n° 12/2013 e regulamenta as disposições
pertinentes.
Provimento nº 08/2018/CGJCE - Autoriza os magistrados dos juizados especiais
criminais e os demais juízos com competência criminal do Ceará a receber, mandar
distribuir e processar os Termos Circunstanciados de Ocorrência - TCO para o fim de
deflagrar procedimento de natureza penal, lavrado por qualquer agente público
regularmente investido na função de policiamento (art. 69, Lei 9099/95), a exemplo dos
policiais militares, policiais rodoviários federais, escrivães e inspetores de Polícia Civil.
Provimento n° 06/2018/CGJCE - Estabelece para remessa de processos por declínio de
competência entre os sistemas utilizados nas Unidades Judicial do Estado do Ceará.
Provimento n° 11/2017/CGJCE - Dispõe sobre a gestão e a fiscalização judiciárias
exercidas pelos juízes criminais, em comarcas onde houver cadeias públicas passíveis de
interdição.
Provimento n° 09/2017/CGJCE - Dispõe sobre a alienação antecipada de bens
apreendidos em procedimentos criminais e dá outras providências.
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Provimento nº 02/2017/CGJCE - Dispõe sobre a fiscalização da situação processual dos
presos provisórios pelos Juízes de Direito das unidades judiciárias com competência
criminal do Poder Judiciário do Estado do Ceará.
Provimento nº 05/2016/CGJCE - Dispõe sobre a obrigatoriedade da escorreita e
completa alimentação dos dados de qualificação e histórico da parte passiva em feitos de
natureza criminal no âmbito da 1ª Instância do Poder Judiciário do Estado do Ceará, e dá
outras providências.
Provimento nº 01/2016/CGJCE - Dispõe sobre o procedimento a ser adotado para o
recambiamento

de

presos que se encontram recolhidos em estabelecimentos

penitenciários de outros Estados da Federação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se afirmar que o maior objetivo deste trabalho é apresentar orientações para
que o magistrado e os servidores que constituem a Secretaria de Vara, tenham um
estímulo para buscarem excelência na gestão e no planejamento de suas atividades; na
organização administrativa e judiciária; e na sistematização e disseminação das
informações e da produtividade.
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ANEXO DOS MODELOS DO SAJ
Modelos de Julgamento
4316 - Extinta a execução ou o cumprimento da sentença - 196
4322 - Embargos de Declaração Acolhidos - 198
4324 - Embargos de Declaração Não-acolhidos - 200
4326 - Decretada a falência - 202
4329 - Falência não decretada - 208
4330 - Julgado procedente o pedido - 219
4332 - Julgado improcedente o pedido - 220
4335 - Julgado procedente em parte do pedido - 221
4339 - Não conhecido o recurso de - 235
4348 - Concedida a Segurança a - 442
4350 - Concedido o Habeas Corpus - 443
4353 - Concedido o Habeas Data a - 444
4360 - Denegada a Segurança - 446
4362 - Denegado o Habeas Corpus - 447
4363 - Denegado o Habeas Data - 448
4365 - Concedida em parte a Segurança - 450
4367 - Concedido em parte o Habeas Corpus - 451
4369 - Concedido em parte o Habeas Data - 452
4371 - Indeferida a petição inicial - 454
4374 - Homologada renúncia pelo autor - 455
4376 - Extinto o processo por negligência das partes - 457
4378 - Extinto o processo por abandono da causa pelo autor - 458
4380 - Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais - 459
4385 - Extinto o processo por Perempção, litispendência ou coisa julgada - 460
4389 - Extinto o processo por ausência das condições da ação - 461
4390 - Extinto o processo por convenção de arbitragem - 462
4394 - Extinto o processo por desistência - 463
4319 - Julgado procedente o pedido e procedente em parte o pedido contraposto - 11402
4320 - Julgado procedente o pedido e improcedente o pedido contraposto - 11403
4323 - Julgado procedente em parte o pedido e procedente o pedido contraposto - 11404
4325 - Julgado procedentes em parte o pedido e o pedido contraposto - 11405
4327 - Julgado procedente em parte o pedido e improcedente o pedido contraposto - 11406
4334 - Julgado improcedente o pedido e procedente o pedido contraposto - 11407
4338 - Julgado improcedentes o pedido e procedente em parte o pedido contraposto - 11408
4344 - Julgado improcedentes o pedido e o pedido contraposto - 11409
4346 - Extinta a punibilidade por cumprimento da suspensão condicional do processo - 11411
4352 - Julgado procedente o pedido - reconhecimento pelo réu - 11795
4355 - Extinta a punibilidade pela reparação do dano - 11801
4358 - Absolvido sumariamente o réu - art. 397 do CPP - 11876
4361 - Absolvido sumariamente o réu - art. 415 do CPP - 11877
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4370 - Extinta a punibilidade por prescrição - 11878
4373 - Extinta a punibilidade por decadência ou perempção - 11879
4375 - Extinta a punibilidade por cumprimento da transação penal - 12028
4382 - Concedida a recuperação judicial - 12041
4545 - Extinto o processo sem resolução de mérito por continência - 12256
4546 - Extinto o processo pelo cancelamento da dívida ativa - 12298
4369 - Extinto o processo por ser a ação intransmissível - 464
4417 - Homologada a Transação - 466
4421 - Declarada decadência ou prescrição - 471
4426 - Embargos de Declaração Acolhidos em Parte - 871
4451 - Realizada a Transação Penal - 884
4460 - Extinta a Punibilidade por morte do agente - 1042
4466 - Extinta a Punibilidade por anistia, graça ou indulto - 1043
4471 - Extinta a Punibilidade por retroatividade de lei - 1044
4475 - Extinta a Punibilidade por renúncia do queixoso ou perdão aceito - 1046
4482 - Extinta a Punibilidade por retratação do agente - 1047
4486 - Extinta a Punibilidade por perdão judicial - 1048
4490 - Extinta a Punibilidade por pagamento integral do débito - 1049
4495 - Extinta a Punibilidade por Cumprimento da Pena - 1050
4498 - Proferida Sentença de Pronúncia - 10953
4501 - Proferida Sentença de Impronúncia - 10961
4504 - Extinto o Processo por Cumprimento da Medida Sócio-Educativa - 10964
4509 - Extinto o processo por devedor não encontrado - 11374
4511 - Extinto o processo por inexistência de bens penhoráveis - 11375
4512 - Extinto o processo por ausência do autor à audiência - 11376
4516 - Extinto o processo por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo - 11377
4519 - Extinto o processo por incompetência territorial - 11378
4521 - Extinto o processo por incompetência em razão da pessoa - 11379
4522 - Extinto o processo por falecimento do autor sem habilitação de sucessores - 11380
4525 - Extinto o processo por ausência de citação de sucessores do réu falecido - 11381
4528 - Homologada a Remissão - 11394
4532 - Concedida remissão ao adolescente com exclusão do processo - 11396
4535 - Julgado procedente o pedido e procedente o pedido contraposto - 11401
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Modelos de Decisão
4558 - Suspensão do Decisão do STJ - IRDR 12099
4559 - Suspensão por Decisão do Presidente do STF - IRDR 12100
4560 - Suscitado Conflito de Competência - 961
4480 - Suspensão por Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 12098
4560 - Unificada a execução de medidas socioeducativas 12425
4476 - Suspensão Condicional do Processo 264
4474 - Suscitado Conflito de Competência 961
4470 - Revogado o Livramento Condicional 1004
4465 - Revogada medida protetiva de 11426
4462 - Revogada decisão anterior datada de - 945
4458 - Revogada a suspensão do processo 11002
4445 - Revogada a Suspensão Condicional da Pena 1016
4452 - Revogada a Prisão 128
4449 - Revogada a Medida Liminar 348
4446 - Revogada a Assistência Judiciária Gratuita 349
4443 - Revogada a Antecipação de Tutela Jurisdicional 347
4441 - Relaxado o flagrante 12141
4436 - Rejeitado o aditamento à queixa 400
4435 - Rejeitado o aditamento à denúncia 399
4431 - Rejeitada exceção de impedimento ou de suspeição 373
4429 - Rejeitada a representação por ato infracional 12036
4427 - Rejeitada a queixa 404
4384 - Decretada a Revelia - 12307
4395 - Deferido o Pedido - 12444
4439 - Temporária - 357
4448 - Desacolhida de Prisão Preventiva - 358
4454 - Determinada a quebra do sigilo bancário - 12038
4478 - Determinada a quebra do sigilo fiscal - 12037
4488 - Determinada a quebra do sigilo telemático - 12039
4494 - Determinada a Regressão de Medida Sócio-Educativa - 10962
4497 - Determinada a Regressão de Regime - 1014
4505 - Determinado o Arquivamento - 1063
4508 - Determinado o bloqueio - penhora on line - 11382
4514 - Determinado o cancelamento da distribuição - 83
4520 - Homologada a Desistência do Recurso - 944
4529 - Homologado Acordo em execução ou em cumprimento de sentença - 377
4536 - Levantamento da suspensão ou dessobrestamento de processos - 12067
4538 - Não Concedida a Antecipação de tutela - 785
4539 - Não Concedida a Medida Liminar - 792
4552 - Não concedida medida protetiva - 4542
4543 - Não recebido o recurso - 804
4550 - Determinada expedição de Precatório - RPV - 12457
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4451 - Determinação de suspensão ou sobrestamento dos autos em razão de prescrição intercorrente - 12259
4455 - Determinação de redistribuição por prevenção - 12255
4372 - Nomeado advogado voluntário - 12301
4381 - Nomeado defensor dativo - 12303
4402 - Nomeado intérprete - tradutor - 12304
4408 - Nomeado outro auxiliar da justiça - 12305
4411 - Nomeado perito - 12306
4414 - Prisão em flagrante não homologada - 146
4420 - Processo suspenso por Recurso Especial Repetitivo - 11975
4424 - Processo Suspenso ou Sobrestado por Conflito de Competência - 11012
4430 - Processo Suspenso ou Sobrestado por Força maior - 275
4434 - Processo Suspenso ou Sobrestado por Por decisão judicial - 898
4440 - Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente - 272
4445 - Processo Suspenso por Execução Frustrada - 276
4453 - Processo Suspenso por Morte ou perda da capacidade - 268
4459 - Processo Suspenso por Recurso Extraordinário com repercussão geral - 265
4463 - Processo Suspenso por Réu revel citado por edital - 263
4467 - Recebida a denúncia contra o réu - 391
4510 - Recebida a emenda à inicial -12261
4515 - Recebida a queixa - 393
4518 - Recebida a representação - 12035
4523 - Recebido aditamento à denúncia - 388
4526 - Recebido aditamento à queixa - 389
4527 - Recebido o recurso Com efeito suspensivo - 394
4531 - Recebido o recurso Sem efeito suspensivo - 1059
4534 - Recurso extraordinário admitido - 429
4537 - Reformada decisão anterior - 190
4541 - Rejeitada a exceção de incompetência - 374
4331 - Concedida em parte medida protetiva de tipo de medida protetiva para destinatário de medida protetiva - 11424
4342 - Concedida medida protetiva de tipo de medida protetiva para destinatário de medida protetiva - 11423
4347 - Concedida Progressão de Medida Sócio-Educativa - 10963
4351 - Concedida Progressão de regime - 1002
4356 - Concedida remissão ao adolescente com suspensão do processo - 11395
4357 - Concedida Suspensão Condicional da Pena - 1017
4388 - Concedido Direito de visita - 990
4392 - Concedido efeito suspensivo a Recurso - 381
4398 - Concedido o indulto - 11554
4401 - Concedido o Livramento condicional - 819
4407 - Concessão de efeito suspensivo Impugnação ao cumprimento de sentença - 383
4410 - Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva - 12140
4564 - Decisão Saneamento e de Organização de Processo - 12387
4412 - Decisão Interlocutória de Mérito - 12185
4419 - Declarada a Remição - 1003
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4432 - Declarada incompetência - 941
4442 - Declarada suspeição - 12151
4450 - Declarado impedimento - 12150
4457 - Decretada a indisponibilidade de bens - 12040
4464 - Decretada a Internação provisória - 823
4562 - Decretada a internação sanção de parte - 11393
4469 - Decretada a prisão de devedor de alimentos - 354
4481 - Decretada a prisão preventiva - 353
4485 - Decretada a prisão temporária - 352

Modelos de Despacho
4317- Ordenada a entrega dos autos à parte - 11019
4318 - Determinada Requisição de Informações - 11020
4328 - Processo Suspenso ou Sobrestado por Conflito de Competência- 11012
4333 - Processo Suspenso por Convenção das Partes- 11013
4337 - Processo Suspenso ou Sobrestado por Convenção das Partes para Cumprimento Voluntário da
obrigação - 11014
4340 - Processo Suspenso ou Sobrestado por Exceção da Verdade
4345 - Processo Suspenso por Exceção de Incompetência, suspeição ou Impedimento - 11015
4349 - Processo Suspenso ou Sobrestado por Incidente de Insanidade Mental - 11017
4354 - Processo Suspenso ou Sobrestado por Recebimento de Embargos de Execução - 11018
4317 - Ordenada a entrega dos autos à parte - 11019
4318 - Determinada Requisição de Informações - 11020
4328 - Processo Suspenso ou Sobrestado por Conflito de Competência- 11012
4333 - Processo Suspenso por Convenção das Partes- 11013
4337 - Processo Suspenso ou Sobrestado por Convenção das Partes para Cumprimento Voluntário da
obrigação - 11014
4340 - Processo Suspenso ou Sobrestado por Exceção da Verdade
4345 - Processo Suspenso por Exceção de Incompetência, suspeição ou Impedimento - 11015
4349 - Processo Suspenso ou Sobrestado por Incidente de Insanidade Mental - 11017
4354 - Processo Suspenso ou Sobrestado por Recebimento de Embargos de Execução - 11018
4428 - Concedida a Assistência Judiciária Gratuita a parte - 11024
4433 - Convertido(a) o(a) Julgamento em Diligência - 11022
4437 - Levantamento da Suspensão ou Dessobrestamento - 12068
4447 - Proferido despacho de mero expediente - 11010
4456 - Determinada a expedição de alvará de levantamento - 12449
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