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TRIBUNAL DE JUSTlÇA DO ESTADODA BAHIA

Coordenação dos Juizados Especiais - COJE

Ofício Circular nO023/2018/COJE

Salvador, 29 de Agosto de 2018.

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Magistrado (a) dos Juizados Especiais

Assunto: Redistribuição de processos

Senhor (a) Magistrado (a),

Considerando que o Sistema PROJUDI-BA dispõe de ferramenta, no
perfil de "Diretor de Secretaria" e "Distribuidor", para redistribuição de processos judiciais,
seja por sorteio, nos casos de declínio de competência, ou por indicação, nos casos de
prevenção, conforme determinação judicial e;

Considerando que o atual procedimento de encaminhamento de e-mai!
à Coordenação dos Juizados solicitando a referida redistribuição pode comprometer a
celeridade processual, principalmente nos processos com pedidos de urgência ainda não
analisados;

Sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que a
Coordenação dos Juizados somente recepcionará e-mai! com pedido de transferência de
processo para o Juiz Substituto, nos casos de impedimento e suspeição, das comarcas do
interior que só possuem uma única vara de juizado instalada.

Por oportuno, ainda em vista do princípio da celeridade processual
exigido nos processos regidos pela Lei nO9.099/95, nas comarcas com mais de uma
Vara de Juizado instalada com a mesma competência, os processos com declaração
de impedimento ou suspeição deverão ser redistribuidos por sorteio pela própria
unidade judicial, conforme Manual de Redistribuição de Processos em anexo, não mais
se encaminhando e-ma i! à Coordenação dos Juizados nesse sentido.

Atenciosamente
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1 REDISTRIBUINDO PROCESSOS NO SISTEMA PROJUDI

O Sistema PROJUDI,  em seu ambiente de  primeiro  grau,  permite  a 

redistribuição  de  processos  por  sorteio  ou  por  indicação,  nos  casos  de 

determinação judicial, para outras Unidades Judiciais que também utilizem o 

Sistema PROJUDI.

Para redistribuir um processo no Sistema PROJUDI, o servidor judicial 

deverá proceder da seguinte forma:

 Logar no Sistema PROJUDI com o perfil  de “Distribuidor ou 

Diretor de Secretaria”;

 No menu “Outros” escolher a opção “Redistribuir Demandados”;

 Na tela que será aberta, digitar o número do processo eletrônico a 

ser redistribuído e clicar em “Submeter”;

 Marcar o processo a ser redistribuído;

 Indicar o motivo da redistribuição (pode ser o número do evento em 

que houve a determinação judicial de redistribuição);

 Indicar  a  competência  do  processo  a  ser  redistribuído.  Obs.:  As 

competências da Comarca de Salvador estão registradas no Sistema 

PROJUDI  da  seguinte  forma:  Causas  Comuns  (Juizados 

2



Especiais), Defesa do Consumidor (Juizados Especiais), Transito 

(Juizados Especiais) e Juizados Especiais Criminais.

 Indicar a Unidade Judicial/Juiz Específico para os quais o processo 

deverá ser encaminhado (caso não seja selecionada uma Unidade 

Judicial/Juiz  Específico,  o  Sistema  PROJUDI  redistribuirá  o 

processo por sorteio na competência selecionada);

 Portanto,  para  redistribuir  um  processo  por  sorteio  em  uma 

determinada  competência,  basta,  na  referida  tela,  não  indicar  a 

Unidade Judicial/Juiz específico.
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