Prezados,
A partir da versão - 4.4.60 - foi incluída uma nova funcionalidade no PJe que trata sobre o envio de comunicações (solicitação e
prestação de informações, decisão/acórdão, liminares/antecipação de tutela) entre o 1º e 2º graus.
Segue uma breve orientação.
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Foram acrescentados dois novos agrupadores no painel dos usuários: Diretor de Secretaria, Assessor e Magistrado, a saber:
1- Processo(s) com comunicação(ões) de decisão do TRF5: neste agrupador ficarão destacados os processos da vara que receberam a comunicação do inteiro teor do
acórdão/decisão referente a julgados do TRF5, vinculados aqueles processos do 1º grau.
Ex. Envio do inteiro teor do acórdão de Agravo de Instrumento que teve seu julgamento de mérito proferido pela 1ª Turma em relação a procedimento ordinário
que tramita na 3ª vara.
* o nome deste agrupador será alterado para: Processo(s) com comunicação de decisão/acórdão do TRF5

2- Processo(s) com solicitação de informação/liminar/antecipação de tutela: neste agrupador ficarão destacados os processos da vara que receberam a comunicação
de liminar/antecipação de tutela de julgados do TRF5 ou a solicitação de informação, ambos em relação a processos do 1º grau.
Ex. Solicitação de informação ao magistrado do 1º grau em relação a Mandado de Segurança distribuído no 2º grau;
Ex. Comunicação do deferimento de liminar proferida em Agravo de Instrumento.
* o nome deste agrupador será alterado para: Processo(s) com solicitação de informação e comunicação de liminar/antecipação de tutela
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Através do detalhe do processo (

) a comunicação e seus anexos poderão ser visualizados na grid de documentos.

Para solicitar ou prestar informações, o acesso a nova funcionalidade também ocorre através do detalhe do processo

, especificamente clicando-se em

Detalhe do processo
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Na tela de comunicações:
1º) Selecionar o tipo de comunicação que deseja realizar: solicitação de informação ou prestar informação.
A partir do preenchimento do tipo de comunicação, o sistema já pode localizar o processo de referência para o qual se deseja enviar a comunicação.

Caso o sistema não identifique ou o processo indicado não seja o desejado, acionar o
TRF5

; será aberta uma nova tela para informar o número do processo no
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2º) A seguir, indicar, se necessário, o(s) ato(s) e documento(s) do processo para acompanhar a comunicação.
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3º) Preparar o texto da comunicação no editor

ATENÇÃO: O usuário será obrigado a informar um texto no editor para realizar o envio do documento de comunicação.
4ª) Assinar e confirmar o envio

Observação: Os processos não sairão automaticamente dos agrupadores: Processo(s) com comunicação(ões) de decisão do TRF5 e Processo(s) com solicitação de
informação/liminar/antecipação de tutela.
6

