MANUAL DO USUÁRIO
REMESSA DOS AUTOS À CENTRAL DE CUSTAS – SAIPRO

Outubro
2017

1

SUMÁRIO

1- Objetivo do manual .............................................................................. 3
2- Expedição de certidão de remessa dos autos à Central de Custas ........ 3
3- Remessa dos autos à Central de Custas................................................ 4
4- Baixar processo..................................................................................... 6
5- Anexo 1 – Texto para Modelo de certidão de remessa ......................... 7

2

1-

Objetivo do manual

Este manual tem como objetivo elucidar remessa dos autos à Central de
Custas e posterior baixa.
2-

Expedição de certidão de remessa dos autos à Central de Custas

A expedição de certidão é realizada através do registro da movimentação de
expedição de documentos – certidão. Clique no Menu Atribuições da Vara –
Movimentação do processo em lote, realize a movimentação, conforme abaixo.

O campo Tipo de Documento é obrigatório, selecione a opção Certidão.
Figura 1- Juntada de certidão

Após, clique em continuar para finalizar a movimentação.

Figura 3- Movimentação de juntada de certidão
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Remessa dos autos à Central de Custas

O registro de Remessa dos autos à Central de Custas deve ser realizado
através do módulo de Movimentação de Processo.
A movimentação de remessa dos autos à Central de Custas pode ser
realizada individualmente ou em lote.
Clique no menu Atribuições da Vara – Movimentação de Processo –
Movimentar processo em lote, clique no ícone para
buscar
na
árvore
de
movimentos processuais a movimentação de Remessa (código 5999), através do menu
Serventuário – Escrivão/Diretor de Secretaria/Secretário Jurídico-Remessa – Remessa
dos autos à Central de Custas, clique no botão Selecionar para continuar. Após
preencher os campos com os dados necessários, clique em Continuar.

Figura 4 - Movimentação de Remessa dos autos à Central de Custas

Na próxima tela serão exibidas as opções para cadastrar, associar ou não
documentos a esta movimentação. Caso opte por cadastrar a certidão de remessa,
selecione a opção Cadastrar Documento, porém essa opção só é devida se o modelo da
certidão estiver cadastrado no sistema.

Figura 5 - Associar documento
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Caso opte por não associar documento a movimentação, clique em continuar
para finalizar.

Figura 6- Movimentação de remessa
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Baixar processo

A baixa do processo deve ser realizada através do Menu Atribuições da
vara- Movimentação de processo - Baixar processo.
Clique no item Baixar Processo, quando a opção for baixar
individualmente, preencha os campos com as informações pertinentes e após clique no
botão Continuar para prosseguir com o procedimento.
Em se tratando de baixa em lote, clique no link Baixa de Processo em Lote,
informe os campos dados pertinentes, após clique no botão Continuar.

Figura 7- Baixar processo em lote

Na tela seguinte será exibida mensagem de atenção aos casos de baixa e sua
exceção. Antes de prosseguir com ação, certifique se o processo pode ser baixado.
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Figura 8- Mensagem de confirmação de baixa

Caso deseje prosseguir com operação, clique no botão Continuar, caso
contrário clique no botão voltar.
Somente o perfil de escrivão possui permissão de Baixa de Processo.
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TEXTO PARA MODELO DA CERTIDÃO DE REMESSA

CERTIFICO, para os devidos fins, que decorreu o prazo legal, transitando em
julgado a decisão/sentença retro.
Certifico, ainda, que existem custas a serem recolhidas nos autos, razão pela
qual encaminho o processo para Central de Custas, nos termos do Decreto 832 de 13 de
setembro de 2017 e inciso VI, §1º do art. 1º do ato conjunto nº 24 de 18 de setembro de
2017.
O referido é verdade. Dou fé.
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