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1. Arquivamento
A partir das tarefas de “Aná lise de Conhecimento” e “Avaliar as Determinaçõ es do
Magistrado” é possível realizar o arquivamento provisó rio ou definitivo de um processo
conforme hipó teses legais cabíveis para cada situaçã o. O servidor deve selecionar uma das
opçõ es abaixo:

Apó s selecionar uma dessas opçõ es, o processo migrará para a atividade de
“Confirmaçã o de Arquivamento”, ainda dentro do perfil de cartó rio.

Estando o processo na atividade acima, o servidor poderá confirmar o arquivamento
ou retornar o processo para o cartó rio (Aná lise de Conhecimento).

Confirmando o arquivamento, o sistema insere o movimento específico e migra o
processo para o perfil de “Arquivo”, ou seja, apó s a confirmaçã o, o processo nã o fica mais
disponível no perfil de “Cartó rio”.

2. Desarquivamento
Para desarquivar um processo, inicialmente o servidor precisa acessar o perfil
específico conforme imagem abaixo. Caso não possua o perfil de arquivo na vara desejada, deve
solicitar a inclusão do perfil via chamado.

Apó s acessar o perfil de arquivo, serã o exibidas as tarefas de “Arquivado
Definitivamente” e “Arquivado Provisoriamente”.

Para os processos que estã o na tarefa de “Arquivado Definitivamente”, a ú nica opçã o
disponível é a de “Desarquivar”. Clicando nessa opçã o, o processo será desarquivado e
migrará para a atividade de “Aná lise de Conhecimento”.

Para os processos que estã o na tarefa de “Arquivado Provisoriamente”, o sistema
disponibiliza duas opçõ es: “Desarquivar” e “Arquivar Definitivamente”. Selecionada a
primeira opçã o, como já dito anteriormente, o sistema migrará o processo para a atividade de
“Aná lise de Conhecimento” dentro do perfil de cartó rio. Se for selecionada a opçã o “Arquivar
Definitivamente”, o sistema migra o processo para a atividade correspondente.

3. Petição em processo arquivado
Caso o processo esteja arquivado e um advogado insira um documento do tipo
“Petiçã o”, o sistema fará a migraçã o automá tica do processo para a tarefa “Analisar petiçã o em
processo arquivado” dentro do perfil de cartó rio, conforme imagem abaixo:

O servidor poderá a partir dessa tarefa realizar o desarquivamento ou a
devoluçã o do processo ao arquivo.

