


Diretoria
Seção 

Municipal
Seção 

Estadual
Seção 

Autarquias
Minutas

Municipal

1) Autuação e 
triagem dos 
distribuídos 

2) Recebimento, 
triagem e 
distribuição 
de petições e 
documentos

3) Certidão de 
objeto e pé

4) Carta de 
Adjudicação

1) Atendimento balcão – consulta e carga de autos
2) Controle de petições e documentos
3) Juntada de petições e documentos
4) Movimentação processual
5) Publicação
6) Minutas

1) Atend. balcão
2) Cumprimento

a) Ofícios
b) Cálculos e exp. 
de Mandados de 
Levantamento
c) Outros 
documentos
d) Publicação das 
expedições de 
MLJ

12º Andar
Sala 1208

13º Andar
Salas 1306, 
1307 e 1308

13º Andar
Salas 1309, 
1310 e 1311

12º Andar
Salas 1217, 
1218 e 1219

13º Andar
Salas 1301

Minutas
Estad e Aut

Seção 
Admin

12º Andar
Salas

1209 a 212

12º Andar
Salas 1205, 
1206 e 107

Coordenador
3 escreventes

1 Chefe
7 escreventes
1 estagiário

1 agente

Chefe
10 escreventes

7 estagiários
3 agentes

1 Chefe
8 escreventes
3 estagiários

1 agente

3 escreventes
2 estagiários

M 2 escrev. 
M 2 estag.

Aut. 3 escr.

1 Chefe
13 escreventes

2 estagiários

1) Minutas de Despachos 
Simples

2) Minutas de Decisões
3) Expedição de Certidão de 

Regularidade



12º andar

Minutas Estadual e Autarquias

Cartório Seção
Fundação e Autarquia

DiretoriaSeção
Administrativa

Cartório
Seção

Fundação
e Autarquia



13º andar

Volumes
Minutas

Municipal

Cartório 
Seção Estadual

Cartório 
Seção Municipal

Volumes Cartório 
Seção Estadual



VOLUMES DOS PROCESSOS

Aproximadamente 113.000 volumes distribuídos em 7 salas, 
ocupando aproximadamente 630 m2

Andar Sala M2

1º 104 128

2º 218-A 85

4º 401 215

9º 902 37

11º 1117 100

13º 1300 30

13º 1302 39

TOTAL 634



Processos de trabalho
Fragmentação excessiva das atividades

Atendimento ao Público
Concentração, agendamento, rapidez

Mutirão
Redução do acervo

Volumes
Apresentação de todos em único momento, com consulta programada

Integração com a DEPRE
Compartilhamento do módulo de controle

Modelos de Decisões
Padronização, simplificação e objetividade

SAJ

Processo Digital



Processos de trabalho

1. Apesar de ser cartório único é fragmentado em Seções e salas, sendo que cada seção é 
tratada autonomamente

2. Em razão dessa fragmentação e autonomia, cada Seção realiza atividades idênticas, de 
formas diferentes, dificultando a padronização das atividades

3. Dificuldade no gerenciamento sistêmico da unidade, impedindo visão de segurança e a 
administração adequada pelos gestores

4. Ausência de conhecimento do recebimento diário de volume de trabalho
5. Ausência de conhecimento da capacidade produtiva das equipes e dos funcionários 

individualmente
6. Atividades importantes e críticas sem responsáveis definitivos
7. Fragmentação do fluxo de trabalho e das atividades em todas as Seções
8. Ausência de procedimento e rotina diária para a juntada de petições e documentos, o 

que gera deslocamentos entre as seções ou ausência de juntada. Tratamento das outras 
seções como se fossem cargas externas

9. Falta de layout adequado que permita o trabalho isolado dos escreventes com 
isolamento do balcão de atendimento

10. Falta de segurança e controle no setor responsável pela emissão das guias de 
levantamento de quantias vultuosas de dinheiro

11. Funcionários desmotivados, inseguros e alguns com funções demasiadamente 
burocráticas



Atendimento ao público

1. Todas as Seções atendem público - fragmentação
2. Em cada Seção o atendimento ao público também é fragmentado e sem equipe 

específica (escala por hora que interrompe a atividade diária dos escreventes)
3. Dificuldade de monitoramento do balcão de atendimento ao público pela grande 

quantidade de processos solicitados para fotografia por interessados pela cessão de 
crédito, controlado atualmente com livro de registro de atendimento

Mutirão

1. Forma de trabalho por mutirões sem rotina contínua nas principais atividades

Volumes

1. Volumes dos processos (112.000) acondicionados em diversos andares (1º, 2º,4º, 9º,11º 
e 13º)  e salas do prédio

2. Limite diário de vista dos volumes que demanda o retorno do advogado por vários dias 
para atendimento no setor



Integração com a DEPRE

1. Comunicação artesanal e burocrática com a DEPRE, muitas vezes como mero 
intermediário com a instituição Bancária (Banco do Brasil)

2. Falta de desenvolvimento dos recursos tecnológicos adequados para a melhoria da 
comunicação com a DEPRE na implantação do processo digital naquela diretoria

3. Estudo de utilização do módulo do DEPRE para o SECFP (melhora no controle de 
sucessões, cessões, cálculos dos depósitos, acordos)

4. Disponibilização eletrônica dos depósitos para acesso das partes e advogados, 
dispensando a impressão e controle manual.

Modelos de decisões

1. Modelos de decisões que exigem reanálise pelos funcionários da seção administrativa de 
toda a linha de sucessão e cessões de crédito para o cumprimento dos processos



SAJ

1. Falta de ferramenta adequada para ilustrar as inúmeras cessões de crédito e habilitações 
no cadastro de partes do sistema informatizado SAJ

Processamento Digital

1. Desconhecimento geral do funcionamento do fluxo digital no sistema informatizado SAJ 
2. Necessidade de aprimoramento dos fluxos digitais, dada a especialidade e grande 

quantidade dos feitos no setor
3. Ausência de nomes de documentos digitais específicos da matéria para classificação de 

peças







Coordenador

Equipe
Minutas

Equipe
Consulta 

Programada 

Equipe
Digital

Equipe
Movimentação 
de Proc. Físicos

EQUIPE

1 Chefe

5 Assistentes

15 Escreventes

Elaboração de todas 
as minutas dos 

despachos, decisões e 
sentenças dos 

processos físicos e 
digitais

ACERVO

5.288

EQUIPE

1 Chefe

11 Escreventes

Receber processos da 
conclusão e TJ

Remessa e certificação 
da imprensa

Juntada de documentos 
e petições com 

Andamento Processual

Controle prazos

Emissão de atos 
ordinatórios

ACERVO

5.131

EQUIPE

1 Chefe

8 Escreventes

Agendamento por meio 
eletrônico de consulta 

e carga de processos no 
balcão

ACERVO

Aprox. 130.000 vol.

EQUIPE

1 Chefe

4 Escreventes

Tratar todo o 
procedimento dos 
processos digitais, 

exceto minutas, com 
organização e divisão  
de trabalho interna

ACERVO

3.425

EQUIPE

1 Chefe

19 Escreventes

Cumprimento das 
determinações judiciais

- Ofícios

- Mandados

- Cartas de Adjudicação

ACERVO

9.942

EQUIPE

1 Chefe

12  Escreventes

Guarda e escrituração 
de livros classificadores

Guarda de autos físicos

Elaborar e remeter 
relação MLJ

Carga e Descarga de 
autos físicos

Arquivamento e Desarq

Correio e Malote

ACERVO

16.000

Equipe
Atendimento

de Proc. Físicos

Equipe
Cumprimento

de Proc. Físicos



Para a estruturação da UPEFAZ, foram aplicadas as mesmas métricas utilizadas para as
definições das quantidades de escreventes nas equipes das UPJs da competência cível.

01 Escrevente para cada 1000 processos para atendimento ao público (divididos entre o
atendimento do cartório e da consulta programada.

01 Escrevente para cada 532 processos, para cada equipe (Movimentação e Cumprimento)

01 Escrevente para cada 1000 processos digitais

03 Escreventes para cada magistrado designado

A experiência demonstrou que as unidades que trabalham com essa proporção tiveram
resultados positivos em organização de trabalho e eficiência nas atividades.





14. Orientações para as seções (em andamento)

a) Organizar todos os processos dos locais físicos (exceto Ag. Pagamento) em ordem numérica 
crescente

b) Readequação da divisão de trabalho para evitar a fragmentação excessiva das atividades
c) Não regularização de volumes antigos para manter o limite de 200 folhas.
d) A vista no balcão de processos conclusos somente por petição despachada
e) A remessa de processos para minuta deverá ser feita  por meio da movimentação 61787 –

Remessa à Minuta e localização física Minuta
f) Os processo encaminhados “em branco” para conclusão devem ter carga no SAJ
g) Processos recebidos da conclusão devem ter baixa na carga imediata (se o caso), confirmada a 

movimentação dos documentos assinados de processos físicos 
h) Quando da abertura de volumes anotar na lombada o número do volume.
i) Anotar a movimentação e a localização física dos processos físicos e não somente a localização 

como é feito atualmente. 
j) A publicação da decisão que defere o levantamento será realizada antes da expedição do 

mandado de levantamento. Quando da expedição haverá nova publicação para retirada.
k) Não acumular publicação. Fazer meta de aumento progressivo da quantidade de processos 

relacionados para publicação diariamente até fazer toda a publicação em dia.
l) Não trocar capas de atuação de processos recebidos pelo distribuidor que irão diretamente 

para o arquivo.



m) Só deverá ser cadastrado o alerta (pendência) de petição para os processos que estiverem fora 
do cartório. As petições de processos que estejam na seção ou em outra seção do cartório 
(mesmo nas minutas) deverão ser juntadas no dia.

n) As minutas dos processos digitais devem ser finalizadas pelos assistentes e escreventes para 
cair na fila “ag. Assinatura do Juiz”. Os Juízes devem ter a rotina de assinar primeiro os 
documentos digitais do fluxo de trabalho e depois os documentos do gerenciador de arquivos 
(processos físicos).

o) Fazer a lista de controle de número de guia e de ofício no excel em pasta compartilhada.
p) O cartório deverá utilizar atos ordinatórios para impulsionar os processos que não demandem 

cunho decisório, por exemplo: manifestação das partes, anotação de substabelecimento, 
ciência de resposta de ofício.

q) As minutas deverão ser específicas e contar com o maior número de informações possíveis para 
possibilitar que o cumprimento das decisões seja feito sem a necessidade de reanálise dos 
processos.

r) Intimar o advogado originário quando da juntada de cessão de crédito e já solicitar a 
apresentação do contrato de honorários.

s) Na certidão de regularidade colocar além do número das fls. o volume que está tal informação, 
por exemplo: fls. 325 – 4 vol.



1. Racionalização, padronização e simplificação do fluxo de documentos e processos
2. Concentração e melhor organização dos processos físicos de mesma situação ou mesmo 

andamento
3. Concentração e melhor organização das equipes que executam as mesmas atividades, 

proporcionando a especialização e padronização
4. Melhoria na macrogestão e visão de todo o Setor pelo Coordenador com a formação das 

equipes e responsáveis (chefes)
5. Eliminação do retrabalho com a especialização das equipes e integração das atividades
6. Melhoria na identificação de crises e possibilidade de remanejamento dos integrantes 

das equipes
7. Melhoria na microgestão das equipes com a especialização e definição dos responsáveis 

(chefes)
8. Melhoria no atendimento das partes, advogados e interessados com a consulta e carga 

programadas - centralização dos volumes
9. Melhor distribuição do peso dos volumes na estrutura predial
10. Desafogamento do atendimento ao público das unidades
11. Redução das interrupções das atividades dos escreventes das equipes para atendimento 

a advogados
12. Aumento da produtividade das unidades, com a implantação das melhorias de processos 

de trabalho e atividades e redução do atendimento ao público



Gigantismo do Setor

Ações para encerramento dos processos em fase final

Ações para solução do acervo das Seções

Ações para Melhoria no Atendimento ao Público



Em razão do gigantismo do Setor, atualmente são realizadas prioritariamente atividades nos
processos com acordos e urgentes, os demais processos, como por exemplo os que estão na
fase final para arquivamento ou aqueles que aguardam emissão de ofícios para devolução de
valores ou até os agravos de instrumento finalizados, para instrução e eliminação, não são
tratados, ficando aguardando melhor oportunidade, ocupando espaços nos setores, que
aumentam gradativamente e não há perspectiva para sua redução.

São necessárias ações para eliminação desse acervo, de modo a possibilitar, futuramente,
que a equipe fixa da unidade, passe a tramitar seus processos regularmente e sem atrasos.

Juntamente com os ajustes dos processos de trabalho e mobilização dos setores para a
implantação da UPEFAZ, necessário, que previamente, já esteja em funcionamento, mesmo
que não centralizados os volumes em único andar, o atendimento da consulta e carga
programada

Dessa forma seguem três propostas de plano emergencial, a primeira para a redução do
acervo em fase final, a segunda, de mutirão e a terceira, de início das atividades de consulta e
carga programada



Estrutura inicial
1) Adaptação de estrutura provisória
2) 10 estações de trabalho e 2 impressoras
3) 20 estantes

Equipe de trabalho
1) Equipe de servidores dos cartórios dos fóruns da Região Central para atuar durante os

dias úteis nas duas horas extraordinárias, com crédito de horas, com meta diária
2) Equipe da Corregedoria para atuar durante o horário de expediente regular

Atividades
1) Procedimentos de arquivamento de processos (Aprox. 2.200)
2) Emissão de ofícios de devolução de valores ao DEPRE (Aprox. 5.000 ofícios)
3) Tratamento dos Agravos de Instrumento, com procedimento de eliminação
4) Pesquisa e atualização dos processos suspensos aguardando decisão de agravos ou

recursos no STJ/STF



Estrutura
As atividades são realizadas nas estruturas existentes (seções)

Equipe de trabalho
Manutenção da autorização para os servidores da SECFP, da Central de Apoio e dos
cartórios dos fóruns da Região Central para atuarem durante os finais de semana,
mediante horas extraordinárias, com crédito de horas

Atividades
1) Atividades definidas, com meta diária:

a) Pesquisa, anotação e juntada de petições e documentos (Aprox. 9.000)
b) Andamento processual
c) Imprensa (Aprox. 2000 para remessa)
d) Expedição de ofícios e mandados de levantamento (Aprox. 3.000 Proc. para MLJ)

(somente pessoal especializado)
e) Atividades da Central de Apoio



Estrutura inicial
1) Adaptação de estrutura provisória
2) 03 estações de trabalho e 1 impressora
3) 20 estantes

Equipe de trabalho
1) Equipe de servidores e estagiários
2) Terceirizados (contrato)

Atividades
1) Agendamento
2) Localização dos volumes
3) Guarda para consulta em balcão
4) Atendimento ao público
5) Controle dos prazos e devoluções para as seções



CRIAÇÃO DA UPEFAZ

1) Adequação predial e reestruturação do SECFP

2) Lotação de novos escreventes

3) Readequação dos processos de trabalho (em andamento)

PLANO EMERGENCIAL

1) Criação da Central de Apoio

2) Autorização dos mutirões de final de semana

3) Consulta e carga programada


