Prezados,

A partir da versão - 4.4.60 - foram incluídas novas funcionalidades no PJe que tratam sobre
a remessa e o recebimento de processos entre o 1º e 2º graus.
Segue uma breve orientação.
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Foram acrescentadas novas tarefas no painel dos usuários: Diretor de Secretaria, Assessor e Magistrado, a saber:
1- Baixa Definitiva: tarefa em que ficarão os processos da vara que foram enviados ao TRF5 através da opção
“declínio de competência”.
2- Processo em cumprimento de diligência: processos recebidos do 2º grau para cumprimento de alguma
diligência pela vara.
3- Processo remetido ao TRF: agrupa os processos da vara que foram remetidos ao TRF5.
4- Reativação: relaciona os processos que estavam na tarefa “Baixa Definitiva” e foram devolvidos para vara.
5- Recebido do TRF: corresponde aos processos da vara que estavam na tarefa “Processo remetido ao TRF” e
foram devolvidos.

A tarefa “Remessa” é uma opção existente na tarefa “Conhecimento – Secretaria”
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Na tarefa “Remessa” existe duas opções de envio: Remeter ao TRF e Declínio de competência.

ATENÇÃO: o processo só poderá ser enviado se a conexão estiver ativa.

Caso existam expedientes em aberto o processo não poderá ser enviado e o sistema apresentará a seguinte
mensagem: “Existe(m) expediente(s) com prazo em aberto! É preciso fechá-lo(s) para proceder com o envio.”.
Neste caso, o usuário deverá avaliar se o(s) expediente(s) já pode(m) ser fechado(s), realizando a marcação de seu
fechamento através do detalhe do processo, especificamente na aba Expedientes.
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Situação 1
O processo da vara que foi enviado ao 2º grau por meio da opção “Remeter ao TRF”, seguirá para a tarefa “Processo
remetido ao TRF”. Nesta tarefa não haverá opção de saída.
Quando este processo retornar do TRF5, automaticamente, sairá da tarefa “Processo remetido ao TRF” e seguirá
para a tarefa denominada “Recebidos do TRF”.

Situação 2
O processo da vara que foi enviado ao 2º grau por meio da opção “Declínio de competência” seguirá para a tarefa de
“Baixa Definitiva”. Nesta tarefa não há opção de saída.
Se este processo retornar do TRF5, automaticamente, sairá da tarefa “Baixa Definitiva” e seguirá para a tarefa
denominada “Reativação”.
ATENÇÃO: Existe a tarefa “Baixa” e “Baixa Definitiva”. Na tarefa “Baixa” (equivale aos processos arquivados na vara)
existe uma opção de saída para reativação, enquanto na tarefa “Baixa Definitiva” não existe nenhuma opção
disponível como próxima ação.

ATENÇÃO: Os processos na tarefa “Reativação” estão contemplados no acervo em tramitação.
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Situação 3
Quando o processo vier do TRF5 através da opção “convertido em diligência”, seguirá para a tarefa “Processo em
cumprimento de diligência”. Nesta tarefa existe a opção de saída: Conhecimento – Secretaria.

Observações:
- Os advogados/procuradores não conseguirão apresentar petições nos processos da vara que estiverem remetidos
ao 2º grau (aqueles localizados nas tarefas “Baixa Definitiva” e “Remetidos ao TRF”).
Neste caso, para peticionar, os advogados/procuradores precisam acessar a base do 2º grau.
- A Remessa pela opção “Declínio de competência” se restringe apenas ao envio para o TRF5; ainda não contempla a
possibilidade de remessa de processos entre as Seções Judiciárias.
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