Como funciona o sistema simples
de Prazo Fatal D-1?
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Comunicação Multilateral

“No escritório, quando duas pessoas se
comunicam, a mensagem interessa a todos
os membros da equipe, seja no presente, ou
seja em um futuro incerto, mas possível.”
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Gestão de intimações e prazos

“Um sistema de controle de prazos muito
utilizado nos escritórios de advocacia como a
utilização de prazos finais e prazos fatais.”

4

Gestão de intimações e prazos
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Padrão Dia menos 1 (D-1)

Visa um sistema de

Ideal para equipes

Ideal para estoques

controle de prazos mais

pequenas e processos

menores e revisões de

simples e ágil

simples

peças rápidas

O Prazo fatal neste padrão
é a véspera do prazo judicial
Ou seja: Prazo judicial menos 1 dia (D-1)

Revisões são aleatórias e
podem ser feitas por
amostragem
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Padrão Dia menos 1 (D-1) – Tarefas da
controladoria
Dia da Publicação

1º Assistente de suporte recebe a intimação e dá como lida.
2º Verifica se os documentos estão disponíveis para o advogado cumprir
3º

o prazo

Atribui tarefa para o advogado responsável com prazo final em 5 dias
a partir do dia atual e prazo fatal no dia anterior ao prazo judicial D-1.

4º Caso seja necessário providenciar algo, o assistente deve encaminhar
a obtenção do documento ou diligência da forma mais rápida e
eficiente.

5º Atribui tarefa para providenciar as guias de custas, se for o caso.
6º Atribui tarefa de conferência do cumprimento do prazo no D-1
Dia menos 1 (um dia antes do Prazo Fatal)

7º Confere o cumprimento do prazo no D-1 diretamente no processo

judicial (sistema processo eletrônico) e dá por encerrada, ou
providencia outro advogado para cumprir o prazo e fica em alerta até o
cumprimento.

8º Atribui pontuação negativa para o responsável que não cumpriu o
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Padrão Dia menos 1 (d-1)

1º dia

Publicação

Dias seguintes

Diligencias

5º dia útil
Prazo Final

D-1

Prazo entrega Véspera do

Providencia
Prazo regular de
Assistente de suporte
Fatal
documentos, guia de entrega da peça ou
recebe intimação,
Dia de protocolo
custas, pagamento
dia do evento.
distribui tarefas de
da peça pronta,
de custas, provas
Na ADVBOX consta
retaguarda e
pela manhã.
solicitadas no
como Prazo Final.
atendimento e marca
despacho, contrata A partir deste dia se
A peça deve ter
prazo para entrega da
correspondente e
considera tarefa
sido entregue no
peça para advogado anexa tudo no GED
atrasada.
dia anterior, sob
responsável
penalidade.

Véspera Prazo processual

Prazo Fatal

Após limite

Limite ultrapassado,
Reunião para
neste dia as 9 horas esclarecer motivos
o prazo deve ser
retirado do
responsável e
atribuída penalidade.
Outro advogado
deve assumir a
tarefa em regime de
urgência.

Com a ADVBOX a Controladoria Jurídica tem tudo:

Caixa prioritária para prazos fatais – uso obrigatório para área técnica e c
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Com a ADVBOX a Controladoria Jurídica tem tudo:

Certifique que todos os usuários envolvidos com prazos estejam utilizando
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Com a ADVBOX a Controladoria Jurídica tem tudo:

Certifique que todos sabem atribuir corretamente prazos de entrega e praz
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A Controladoria Jurídica é automatizada na
ADVBOX

Prazos fatais por email para o controlador

Aviso por email para o responsável de cada
intimação individualmente.
Aviso por email para todos os
gestores da conta ADVBOX
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Email de Aviso:

Aviso por email para gestores, controlador e para o responsável
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IMPORTANTE:

1ª Regra Deve-se proibir atribuição de Prazos fatal p
o que não seja prazo judicial (perda de respeito ao
2ª Regra Somente a controladoria deve
atribuir prazo
Fatal e fazer a cobrança.
3ª Regra Jamais as tarefas devem se
cumpridas no dia do prazo fatal, sempre
deve ter no mínimo 1 dia antes, e o e-mail
de aviso deve ser um alerta de calamidade
e crise da operação. O cumprimento no
prazo fatal deve ter uma pena leve para a
pessoa atrasada com pontos negativos.
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Procedimento da CJ de audiências

Dia da Publicação

1º Atribuir a tarefa para o advogado responsável por audiências e verificar
quem irá realizar, e atribuir tarefa para secretária fazer o primeiro aviso ao
cliente

2º Atribuir a tarefa com prazo fatal e prazo final no dia (não se aplica D-1)
4º Encaminhar tarefas para suprir todas as providências necessárias para
audiência

5º

Atribui tarefa “relatório completo de audiência realizada” para o
advogado que realizou a audiência, que deve ser respondida para o
controlador listando se a) Foi ou não proposto ou firmado acordo e qual a
situação em relação a isso;
b) se há prazos para serem cumpridos, c)
se há nova audiência marcada; Em caso de audiência feita por
correspondente, o advogado da causa deverá fazer o relatório;

3 dias após audiência

6º

Verifica se foi juntado o relatório e dá baixa na demanda ou cobra o
advogado responsável a entrega do relatório (Pode ser feito por tarefa
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Procedimento da CJ em julgamentos
Dia da Publicação

1º Atribuir a tarefa para o advogado responsável por julgamentos
2º Verifica a necessidade de pagamento de custas e garante o preparo se for o
caso e atribui tarefa para secretária avisar o cliente

3º Verificar quem irá realizar a sustentação oral ou se não haverá
4º Fazer pedido de preferência ou de sustentação oral se necessário
5º Verifica se serão entregues memoriais pessoalmente, e atribui tarefa ao
advogado

6º Atribuir a tarefa com prazo fatal para o dia e hora do julgamento (não se aplica
D-1)

7º

Em caso de audiência feita por correspondente, o advogado da causa deverá
revisar o relatório

3 dias após audiência

8º Verifica se foi juntado o relatório e dá baixa na demanda ou cobra o advogado

16

Obrigado!
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