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Central de Processamento 
Eletrônico – CPE 



Objetivos da CPE 

 Padronização do procedimento de trabalho; 

 Uniformização de modelos; 

 Facilidade de treinamento; 

 Foco na execução dos processos; 

 Especialização na execução dos trabalhos; 

 Segurança para o servidor; 

 Mais produtividade do servidor (3X1); 

 Redução de Custos para a Administração; 

 



Produto da prática 

 Prestação jurisdicional mais ágil para a população.  
 Eliminação do “tempo morto” do processo, padronizando as 

rotinas de trabalho  e especializando o servidor que atua na CPE. 
 Celeridade no andamento processual em cartório, fazendo com 

que o processo retorne mais rapidamente para decisão judicial.  
 Aumento na baixa de processos, reduzindo o acervo em 

andamento.  



Metodologia  

 Separação dos processos por competência/matéria: 
 Definição de fluxo de trabalho sistematizado; 
 Definição de tarefas entre o cartório e a Central de Processamento, 

delimitando suas áreas de atuação (CPE produz expedientes e 
movimentações; Cartório atende ao público e audiências); 

 Padronização de expedientes utilizados em cartório; 
 Padronização de procedimentos cartorários para as matérias tratadas pela 

CPE; 
 Definição de roteiro de trabalho para os servidores lotados na Central e com 

isso a equipe tem mais segurança no cumprimento processual. 



Principais Resultados Alcançados 

 Diminuição do acervo processual em andamento; 
 Racionalização e otimização dos trabalhos cartorários; 
 Especialização dos servidores nas tarefas que lhe competem; 
 Padronização de procedimentos;  
 Diminuição do “tempo morto” do processo; 
 Especialização por matérias; 
 Foco na baixa dos processos.  
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Competência Total Estado CPE % 

Execução Penal 31.726 31.726 100% 

Violência Doméstica 24.558 11.704 47,65% 

Crime Residual 72.909 13.038 17,88% 

Infância e Juv/Júri 16.384 215 1,31% 

Execução Fiscal 181.269 139.704 77,06% 

Cível Residual 172.269 12.687 7,34% 

Fazenda Pública 18.898 672 3,55% 

Família, Infância e Juventude 

e Idoso 

42.667 3.145 7,37% 

Juizados Especiais 105.151 70.056 66,62% 




