
MANUAL USUÁRIO INTERNO 
 
REMESSA 
 
Acessos permitidos: Magistrado, Diretor de Secretaria e Assistente Avançado. 
Movimento: não tem 
Situação do processo: não altera 
Nome da tarefa no painel: [S] Remessa 
Glossário: Tarefa de seleção. Possíveis tarefas para selecionar: Remessa ao juízo 
competente (órgão julgador inativo no PJe), [S] Remessa ao juízo competente (outros tribunais) 
e [S] Remessa ao juízo deprecante. 
PASSO A PASSO: 
 
Abrir a tarefa  

 
 
Selecionar o tipo de remessa: 
 

 
 
 
REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE (ÓRGÃO JULGADOR PJe – INATIVO) 
 
Acessos permitidos: Magistrado, Diretor de Secretaria e Assistente Avançado. 
Movimento (automático): Remetidos os Autos (#{motivo_da_remessa}) para #{destino} 
(código 123) 

 motivo da remessa = declaração de competência para órgão julgador inativo no PJe 
 destino = campo livre 

Situação do processo: não altera 
Nome da tarefa no painel: [S] Remessa ao juízo competente (órgão julgador PJe inativo) 
Glossário: Remessa de processos do Juízo para órgão julgador sem habilitação para o Pje, 
em razão de declínio de competência.   
Capitulação legal: 
Comportamento: O fluxo encaminha automaticamente para a tarefa [S] Baixado e dá o 
movimento Baixa Definitiva (código 22) e modifica a situação para Baixado.  
ATENÇÃO: 
PROCEDIMENTOS: 

1 Imprimir e autuar o processo. 
2 Encaminhar para o setor de distribuição do Juízo competente.   

 



PASSO A PASSO: 
 

Abrir a tarefa clicando no ícone    
 

 
 
 
Informar o Órgão destino: 
 

 
 
Clicar em Remeter – Baixar: 
 

 
 
Movimento do processo: 
 

 
 
 
 
 
 
 



REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE (OUTROS TRIBUNAIS) 
 
Acessos permitidos: Magistrado, Diretor de Secretaria e Assistente Avançado. 
Movimento (automático): Remetidos os Autos (#{motivo_da_remessa}) para #{destino} 
(código 123) 

 motivo da remessa =  declaração de competência para órgão vinculado a Tribunal 
diferente (código 90) 

 destino = campo livre  
Situação do processo: não altera 
Nome da tarefa no painel: [S] Remessa ao juízo competente (outros tribunais) 
Glossário: Remessa de processos do Juízo para órgão julgador vinculado a outros Tribunais, 
em razão de declínio de competência.  
Capitulação legal: 
Comportamento: O fluxo encaminha automaticamente para a tarefa [S] Baixado e dá o 
movimento Baixa Definitiva (código 22) e modifica a situação para Baixado. 
ATENÇÃO: 
PROCEDIMENTOS: 

1 Imprimir e autuar o processo. 
2 Encaminhar para o setor de distribuição do Juízo competente.   

PASSO A PASSO: 
 
Abrir a tarefa  

 
 
Informar o Órgão destino: 
 

 
 
Clicar em Remeter – Baixar: 
 

 



 
Movimento do processo: 
 

 
 
 
REMESSA DE CARTAS (AO JUÍZO DE ORIGEM) 
Acessos permitidos: Magistrado, Diretor de Secretaria e Assistente Avançado. 
Movimento (automático): Remetidos os Autos (#{motivo_da_remessa}) para #{destino} 
(código 123) 

 motivo da remessa = por devolução ao deprecante (código 39) 
 destino = campo livre  

Situação do processo: não altera 
Nome da tarefa no painel: [S] Remessa de cartas (ao juízo de origem) 
Glossário: Remessa de processos do Juízo para órgão julgador vinculado a outros Tribunais, 
em razão de declínio de competência.  
Comportamento: O fluxo encaminha automaticamente para a tarefa [S] Baixado e dá o 
movimento Baixa Definitiva (código 22) e modifica a situação para Baixado. 
ATENÇÃO: 
Esta tarefa só aparece para o usuário se o processo for de uma das classes: 
- Carta Precatória Cível (código 261) 
- Carta de Ordem Cível (código 258) 
PROCEDIMENTOS: 

1 Se o órgão estiver cadastrado no Malote Digital -> Gerar o PDF da Carta Precatória/ de 
Ordem e encaminhar via Malote Digital para o juízo de origem.  

2 Se o órgão NÃO estiver cadastrado no Malote Digital -> Imprimir e autuar a Carta 
Precatória/ de Ordem e encaminhar para o juízo de origem.  
 

 
REMESSA À CONTADORIA  
 
 
Acessos permitidos: Magistrado, Diretor de Secretaria e Assistente Avançado. 
Movimento (automático): recebidos os autos (código 132) 
Situação do processo: não altera 
Nome da tarefa no painel: [S] Remessa à contadoria 
Glossário: Tarefa em que são alocados os processos que irão para a Contadoria. 
Comportamento: O fluxo encaminha automaticamente para a Contadoria e dá o movimento 
ATENÇÃO: Após remessa para a contadoria o processo não aparece mais no painel da 
jurisdição até o seu retorno 
 
 
PASSO A PASSO: 
 



 
 
Selecionar o tipo de remessa à contadoria: atualização de débito, cálculo de custas, expedição 
de documentos ou remessa genérica: 
 

 
 
Movimento do processo: 
 

 
 
 
 
 
 
 



CONTADORIA DEVOLVIDOS 
 
Acessos permitidos: Magistrado, Diretor de Secretaria e Assistente Avançado. 
Movimento (automático): recebidos os autos (código 132) 
Situação do processo: não altera 
Nome da tarefa no painel: [S] Contadoria – devolvidos 
Glossário: Tarefa em que são alocados os processos que retornam da Contadoria. 
PASSO A PASSO: 
 

Abrir a tarefa clicando no ícone  

 
 
Selecionar a próxima ação: 
 

  


