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Novidades nas remessas entre instâncias
O problema
Como se sabe, o PJe trabalha com bases de dados distintas para graus de jurisdição distintos. Assim, para o Primeiro
Grau de Jurisdição, tem-se uma base de dados, para o Segundo Grau de Jurisdição, outra base de dados e tantos
quantos forem os graus de jurisdição, tantos serão as bases de dados. Estas bases comunicam-se através de remessa
de dados. Quando um recurso é protocolado no Primeiro Grau, tendo como destino a instância superior, este é
remetido ao Segundo Grau da seguinte forma: o PJe reúne todos os dados encontrados no Primeiro Grau, relativo ao
processo objeto do recurso e insere estes dados na base de dados do Segundo Grau. Este procedimento consiste em:
criar um registro na tabela de processos, distribui-lo ao órgão competente e iniciá-lo em uma das seguintes tarefas:
“Fluxo de plantonista”, “Fluxo da presidência”, “Apreciar urgentes” ou “Triagem inicial”.
Ocorre que, ao ser remetido outro recurso, que não o inaugural, o PJe está simplesmente alterando a classe
processual do registro inaugural. Não está distribuindo e nem transitando-o para alguma das tarefas supracitadas.
Além disso, é necessário que haja um histórico relativo aos dados dos recursos anteriores.

A solução
De acordo com o motivo da remessa escolhido, as seguintes ações serão tomadas:

Motivo: “por ter sido cumprida a diligência”
• Não haverá distribuição;
• Apenas os documentos devem ser atualizados;
• O processo será movimentado no subfluxo –“Controle de diligência”, que poderá ocorrer no gabinete ou na
secretaria, conforme a origem do recebimento (ver controle de diligência);

Motivo: “para processar recurso”, “para processar reexame necessário”, “para julgar
Agravo de Instrumento em Recurso Ordinário”
• Ao fazer a remessa de um recurso, o PJe deve verificar se é o primeiro recurso remetido para o mesmo processo.
• Caso seja o primeiro recurso: (comportamento não alterado)
• A distribuição será por sorteio.
• o processo será iniciado no fluxo principal do 2º grau (como atualmente é feito);
• Caso não seja o primeiro recurso:
• A distribuição será por dependência ou por sorteio, dependendo do Regimento Interno do Regional. Para tal
desiderato, foi criado o campo “Dependência” na classe judicial (veja o manual de Classe_Judicial ). Caso
este esteja marcado, a nova distribuição do processo será realizada por dependência, ou seja, o processo será
direcionado ao órgão julgador(OJ) que julgou o recurso anterior. Não estando marcado, o sistema irá sortear
entre OJs competentes.
• O processo deverá transitar da tarefa “Processo baixados” para o nó de decisão “É plantão?”. Ou seja, o
processo será reiniciado no fluxo, semelhante ao que ocorre com o recurso inaugural;
ATENÇÃO! A distribuição por dependência só deve ser usada pelos Regionais que estão usando a
configuração de cargos judiciais recomendada pelo CSJT, conforme: Cadastro_de_Cargos_Judiciais
• Armazenamento de histórico dos recursos.
• Os dados do recurso remetido, seja o primeiro ou não, serão armazenados em tabela própria, a fim de evitar o
seu perecimento. Isto decorre do fato de que, para um recurso que não seja o primeiro, haverá alteração da
classe processual, das partes, de seus respectivos advogados e/ou representantes, do assunto, do OJ, do OJC
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etc. Assim, faz-se necessário que tais informações sejam armazenadas para futuras consultas ou controles
sobre o histórico dos recursos. Para tal, foi criada na tela de “Detalhes do processo’ a aba “Recursos anteriores”
que será exibida caso o processo tenha mais de um recurso. Para maiores detalhes, consultar o manual:
Detalhes_do_processo_-_Aba_"Recursos_anteriores"
• Reflexos nas telas de “movimentação processual” e “Detalhes do processo - Documentos do processo”
• Visando facilitar a visualização da movimentação dos processos de natureza recursal (Recurso ordinário - RO,
Agravo de petição - AP, Agravo de instrumento em recurso ordinário - AIRO, Agravo de instrumento em
agravo de petição - AIAP), bem como, os documentos do processo, foram remodelas as abas “Movimentações”
(Manual: Detalhes_do_processo_-_Aba_"Movimentações") e “Processo”
(Manual:Detalhes_do_processo_-_Aba_"Processo"), isso para associar os movimentos e/ou documentos ao
respectivo recurso.

Controle de Diligência
Foi criado o subfluxo “Controle de diligência” que será responsável pelo envio dos processos em diligência, bem
como o seu retorno em virtude do cumprimento.
O envio em diligência acontecerá de duas formas:
• Pelo gabinete: os processos que estejam na tarefa “Análise de Gabinete” podem transitar para “Controle de
diligência – Gab”;
• Pela secretaria do OJC: os processos deliberados para “cumprir diligência” , após o encerrada a sessão de
julgamento são , automaticamente enviados ao subfluxo de “Controle de diligência – Sec”.
Para maiores detalhes consultar o manual: Fluxo_CDilig
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