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1. Descrição
Atualização da tabela de Movimentos no sistema PJe.

2. Finalidade
Apresentar as alterações realizadas na tabela de movimentos do sistema PJe, decorrentes da
atualização das Tabelas Processuais Unificadas do CNJ, disponibilizada em 15/01/2019, con-
forme tabela que segue abaixo.
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CÓDIGO APLICAÇÃO NOME NA ARVORE

DETALHAMENTO

GLOSSÁRIO CNJ
Inclusão Inativação

488 X  Cancelamento de Distribuição Cancelada a Distribuição

12186 X  Cancelamento de Distribuição

12254 TURMA RECURSAL X Sentença desconstituída Sentença desconstituída Usada para os casos de remessa necessária.

FONTE:

NOTAS:
1.A presente publicação visa a publicizar a atualização do PJe quanto aos Movimentos e sua repercussão no sistema.

2.

TIPO DE OPERAÇÃO 
REALIZADA NO PJe

MOVIMENTO LANÇADO NO 
SISTEMA

ANOTAÇÕES/REPERCUSSÃO SISTEMA 
PJE

1º  GRAU          
TURMA RECURSAL

Utilizada para realizar o cancelamento da 
distribuição, inclusive na hipótese do artigo 257 do 
CPC (Art. 257. Será cancelada a distribuição do 
feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no 
cartório em que deu entrada.). Depende de 
decisão anterior de magistrado.

O CNJ criou movimento próprio para o 
Cancelamento realizado pela Secretaria, 
razão pela qual inativamos este movimento 
de Distribuidor.

1º  GRAU          
TURMA RECURSAL

Cancelada a Distribuição 
#{motivo_do_cancelamento}           
  (*) Motivos:                                 
           -

Art. 290 CPC. Será cancelada a distribuição do 
feito se a parte, intimada na pessoa de seu 
advogado, não realizar o pagamento das custas e 
despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Movimento que substitiu no PJe o movimento 
"488 Cancelada a Distribuição", pois é 
específico da árvore de Secretaria.

A Unidade de piso tem que avaliar a 
repercussão dessa desconstituição de 
sentença quanto retornar o processo (não 
traz repercussão automática no sistema).

https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_movimentos.php

Há outros movimentos disponibilizados pelo CNJ, mas que dependem de tratamento pela equipe PJe/TJES para sua liberação no sistema (repercussões no fluxo, 
automação etc)


