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1. OBJETIVO 

Definir sistemática de conferência do cadastramento no sistema judicial das petições iniciais e  
recursos que tramitam em meio digital na segunda instância.  
 

2. AUTORIDADE 

DOCUMENTO / ATIVIDADE 
APROVAÇÃO 
(Nível mínimo) 

Firmar Ofícios, termo de informações e certidões diversas da 

prevenção.  
Diretor(a)/Supervisor Geral 

 
 
3. DEFINIÇÕES 

TERMO DEFINIÇÃO 

Apenso Quaisquer autos de processos distintos daqueles que serão 
distribuídos, com numeração própria e tramitação conjunta. 

Cadastramento Ato de inserir no sistema judicial os seguintes dados: 
assunto, ação, origem do processo, comarca, quantidade de 
volumes, número do processo de 1º Grau, foro de origem, 
processos apensos, partes e CPF, advogados, quantidade 
de folhas e destino após a distribuição.  

DD2G Diretoria de Distribuição do Segundo Grau. 
Classe Originária Petição inaugural que tem início no Tribunal de Justiça 
Classe Recursal Petição apreciada no Tribunal de Justiça após decisão na 

primeira instância. 
SAIPRO Sistema informatizado utilizado para consulta dos feitos que 

tramitaram antes da instalação do SAJ-SG no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia. 

Sistema de Automação da 
Justiça - Segundo Grau 
(SAJ-SG). 

Sistema informatizado utilizado para cadastramento, 
distribuição e processamento dos feitos na segunda 
instância do Poder Judiciário do Estado da Bahia. 

Sistema do Processo 
Judicial Eletrônico – PJe. 

Sistema digital “web” utilizado para cadastramento, 
distribuição e processamento dos feitos na segunda 
instância do Poder Judiciário do Estado da Bahia. 

Sistema de Automação da 
Justiça - Primeiro Grau 
(SAJ-PG). 

Sistema informatizado utilizado para cadastramento, 
distribuição e processamento dos feitos na primeira 
instância do Poder Judiciário do Estado da Bahia. 

Sistema de Processo 
Judicial Eletrônico de 
Segundo Grau (PJe 2º 

Sistema informatizado utilizado para cadastramento, 
distribuição e processamento dos feitos digitais na segunda 
instância do Poder Judiciário do Estado da Bahia. 
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TERMO DEFINIÇÃO 

Grau). 
Termo de autuação. Documento gerado pelo sistema SAJ-SG que consolida as 

principais informações registradas no ato do cadastramento.  
 
 
4. DIRETRIZES E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
4.1 Diretrizes 

4.1.1 Nos feitos que tramitam pelo sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe os 

processos são cadastrados pelos usuários externos (advogados, Defensoria Pública) ou 

remetidos pela unidade judiciária de Primeiro Grau, e distribuídos automaticamente pelo 

referido sistema, de forma livre e aleatória, para o órgão julgador indicado no ato do 

cadastramento. 

4.1.2 Os feitos já cadastrados e distribuídos são direcionados ao fluxo da Diretoria de 

Distribuição do Segundo Grau para conferência do cadastramento, análise de prevenção 

e posterior encaminhamento ao Gabinete do Relator ou redistribuição de ofício, nas 

hipóteses em que for verificada a existência de prevenção. 

4.1.3 A equipe deste setor atua realizando a conferência do cadastramento realizado pelo 

usuário externo, devendo trabalhar com o processo mais antigo da fila a fim de preservar 

a ordem cronológica da distribuição. 

4.1.4 As tarefas  no PJe só são exibidas quando existem processos naquele fluxo e de 

acordo com o perfil de cada usuário. As tarefas “(SG) Arquivo Definitivo e (SG) 

Cancelamento da Distribuição” são privativas do perfil de “Chefia”; a tarefa  “(SG) 

Redistribuir processo” é privativa do perfil  “Distribuidor”; as demais tarefas são 

visualizadas por todos os perfis de usuários. 

 

4.2 Descrição das atividades 

4.2.1 Na tarefa “Triagem Inicial”, clicar sobre o processo digital a ser analisado, escolher o 

tipo de documento “Certidão” e o modelo “Certidão de Triagem Inicial”. 
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4.2.2 Na confecção da certidão, analisar os itens 01 à 05, certificar a regularidade ou 

indicar os itens  retificados, conforme modelo abaixo: 
CERTIDÃO DE TRIAGEM INICIAL 

Certifico que, na forma do art. 13 da Resolução n° 04/2017, realizei a conferência dos dados cadastrais desta ação ou deste recurso, confirmando a 
regularidade, conforme informações da(o) petição inicial/recurso, no cadastro dos seguintes dados: 
 1 -  A classe do recurso/ação está de acordo com os recursos encaminhados para apreciação do Tribunal ou com a petição inicial; 
 2 - As partes do recurso/ação estão cadastradas e nos polos corretos; 
 3 - Os advogados do recurso/ação estão cadastradas e nos polos corretos; 
 4 - Os assuntos cadastrados e os constantes nas peças de recurso ou petição inicial; 
 5 - O processo de referência está corretamente indicado; 
 
(   ) CERTIFICO que todos os itens conferidos se encontram em conformidade; ou 
(   ) CERTIFICO que os itens   x, x, x, x,    não se encontram em conformidade, razão pela qual procedi às alterações necessárias com relação aos itens  
x, x, x, x; 
(    ) CERTIFICO que o(s) item(s) x, x, x, x, não se encontrava(m) em conformidade, razão pela qual procedi à(s) alteração(ões) necessária(s), incluindo  
preliminarmente o registro de SIGILO na tramitação deste feito, em razão de versar sobre "casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 
estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescente", conforme art. 189, II do CPC, submetendo esta retificação à análise e deliberação do 
Douto Magistrado Relator; 
(   ) CERTIFICO que deixei de conferir os itens 01 à 05, por <não ter sido identificada a peça recursal> OU < por ter sido identificado que a peça inicial se 
refere a recurso interno/petição intermediária vinculada a processo que tramita em meio físico no sistema SAJ SG> OU  < por ter sido identificado que a 
peça inicial se refere a recurso inominado direcionado à Turma Recursal>. 

 
4.2.3  Para proceder a retificação da autuação, o usuário  acessa a barra de menus da 

seguinte forma: 

 

  Processo> outras ações> retificar autuação 

4.2.4 Digita o número do processo a ser retificado, após o que o sistema disponibiliza o 

feito digital na tarefa com a opção “expandir”, sobre a qual são efetivadas as alterações 

necessárias. 
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4.2.5 Clica nas abas e altera o item objeto de divergência. 

a) Para retificar a Classe Processual e Processo Referência, acessa a aba indicada na 

figura abaixo: 

 
b) Para retificar a Assunto do Processo, acessa a aba indicada na figura abaixo: 

 
c) Para retificar as Partes e Advogados, acessa a aba indicada na figura abaixo: 

 
d) Após alteração, os dados são salvos automaticamente. 
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4.4.6 Certificada a regularidade do cadastramento ou realizada a retificação, o usuário 

interno clica na opção “salvar alterações” > “assinar documento”, após o que o feito é 

automaticamente remetido para a tarefa “ANÁLISE DA PREVENÇÃO”. 

 
ANEXOS E FORMULÁRIOS 

 Certidão de Triagem inicial  – conforme modelo do sistema PJe 

 

5. HISTÓRICO DE REVISÕES 

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO RESUMIDA 
00 29/10/2019 Versão Inicial. 
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Diretora 
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Des. Augusto de Lima Bispo 

Presidente do NUGEQ1 
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Uma impressão original do procedimento com todos os seus anexos e formulários deve ser impressa e assinada pelo cargo 
com autoridade para aprovar o referido procedimento 


