PROCESSOS CONCLUSOS –
TRANSFERÊNCIA DE CARGA
Diante da determinação do Conselho Nacional de Justiça, foram criadas
movimentações específicas para gerenciar os processos que se encontram conclusos
quando das saídas temporárias (licenças/férias) ou definitivas (remoção/promoção) dos
Juízes Titulares.
Sempre que o Juiz Titular se ausentar da Vara por alguma das razões acima
expostas, os funcionários do Gabinete deverão realizar a Transferência de Carga dos
processos que se encontrarem Conclusos.
Para tanto, deverá ser expedida a Certidão de “Transferência de Carga”, que
pode ser feita em lote (vários processos de uma só vez) e confirmada, conforme tela
explicativa abaixo, não há necessidade de impressão e encarte das folhas da Certidão nos
autos, eis que, ao “Confirmar movimentação”, esta ficará disponível no sistema, sem
prejuízo de perder o histórico de sua carga.
Realizadas as inserções dos referidos processos, clicar no botão “Editar”.
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Abrirá a tela de “Editor de textos” com todos os processos que foram incluídos na
caixa “Emissão de documentos ”. Clicar no ícone “Propriedades do Documento”, uma caixa
com as propriedades do documento aparecerá do lado direito da tela.
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“Complementação da movimentação” e “Magistrado”.
Após, clicar em “Confirmar movimentação”, e “Salvar”. Logo em seguida, clicar no
ícone “Copiar as propriedades do documento atual” e depois no ícone “Aplicar as

propriedades a todos os documentos”. Na sequência, abrir o menu “Arquivo”, clicando em
“Salvar Todos”.

O usuário externo, que consultar o processo, ao clicar no “ livrinho” saberá o
conteúdo da certidão e, como complemento, o nome do magistrado em substituição.
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MODELOS DISPONÍVEIS
800001 Utilizar quando o Juiz Titular for Substituído por outro Magistrado.
800002 Utilizar quando do “Retorno da carga ao Juiz Titular”.
800003 Utilizar para os processos que foram conclusos diretamente ao Juiz em
substituição, que não foram apreciados e deverão ser transferidos ao “Juiz
Titular”.

ATENÇÃO! A mesma regra aplica-se nos casos de remoção ou promoção do Juiz, devendo,
no entanto, ser alterado o teor da certidão para constar a razão da transferência.
EM NENHUMA HIPÓTESE o processo será devolvido da conclusão sem o devido impulso
processual, mediante prolação de despacho, decisão ou sentença.

Este procedimento deverá ser realizado em TODOS os processos que
estiverem conclusos, inclusive os Digitais.

Campo Grande – MS, 02 de setembro de 2014.
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