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DISTRIBUINDO PROCESSOS NO PLANTÃO JUDICIAL DO 2º GRAU UTILIZANDO O PJe
IMPORTANTE: Poderão ser distribuídos os processos de qualquer classe processual disponível no Pje e o
procedimento a seguir somente deve ser aplicado se o protocolamento ocorrer nos seguintes horários:
I - nos dias úteis:
segunda a quinta-feira - das 17:00 as 20:00 horas
sexta-feira o protocolo - das 14:00 as 17:00 horas;
II - nos dias em que não houver expediente forense:
das 08:00 até às 17:00 horas.

Para distribuir as ações no plantão judiciário do 2º grau o usuário deve proceder com o cadastramento
normal do processo, escolhendo a jurisdição (Seção/Subseção) TJPB - Tribunal Pleno , Câmaras e Seções
Especializadas e escolha a classe correspondente.

Figura 1

O segundo passo é informar, como habitualmente é realizado, o cadastramento dos assuntos, partes,
características do processo, a petição e os documentos do processo. Nas características do processo, não
esqueça de marcar que tem pedido de liminar ou de antecipação de tutela.

Figura 2
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Na tela de protocolar inicial clique em protocolar.

Figura 3

Ao clicar o sistema exibirá uma mensagem solicitando que seja informado se o processo deve ser analisado
em plantão ou não. Caso o seja, marque o checkbox da opção: Atendimento em plantão judiciário e clique
em prosseguir

Figura 4

Obs: Não sendo o caso de plantão, ao apresentar esta tela clique apenas em PROSSEGUIR
Lembre-se: A distribuição dos processos para atendimento em plantão deve observar os horários
disciplinados na Resolução 24/2001 com as alterações dispostas na Resolução 40/2020, publicada no Diário
da Justiça de 10/12/2020 (republicada por incorreção).

4

