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1. Introdução
A seguir é apresentada a funcionalidade que permite ao desembargador que pediu vistas
em sessão de julgamento, despachar ao relator nos termos do art. 933, § 2º, do CPC.

2. Despacho de autor de pedido de vista ao relator – perfil de
assessoria/gabinete
Após estar devidamente logado no PJe 2G com perfil de Gabinete e tendo registrado
pedido de vista durante Sessão de Julgamento para um determinado processo, o usuário poderá
minutar despacho a partir da tarefa [PV] Apreciar Pedido de Vista (Figura 1).

Figura 1: Lista de tarefas com destaque para a tarefa [PV] Apreciar Pedido de Vista

Selecionando um processo a partir da tarefa [PV] Apreciar Pedido de Vista, usuário
poderá (Figura 2):
• Retornar à Assessoria do Colegiado – processo volta para o Secretário de Sessão;
• Minutar despacho – processo segue para minuta independente do voto;
• Redigir voto – processo registra voto e segue para tarefa de ‘Minutar despacho’;
• Votar sem documento – processo registra voto sem documento e segue para tarefa de
‘Minutar despacho’;

Figura 2: Tarefa [PV] Apreciar Pedido de Vista

A partir da tarefa [PV] Minutar despacho, usuário poderá (Figura 3):
•
•

Não minutar e retornar para Assessoria do Colegiado - processo volta para o
Secretário de Sessão;
Encaminhar para assinatura – usuário encaminha a minuta para assinatura através da
tarefa [PV] Confirmar ato.

Figura 3: Tarefa [PV] Minutar despacho

A partir da tarefa de [PV] Confirmar ato, usuário poderá (ver imagem a seguir):
• Retornar para a minuta – Retorna para a tarefa [PV] Minutar despacho;
• Assinar Documento(s) – Assina despacho, lança movimento e encaminha processo para
relator enviando processo para a tarefa [PV] Devolvidos de autor de pedido de vista;

Figura 4: Tarefa [PV] Confirmar ato

3. Acessando processos devolvidos de autor de pedido de vista – perfil de
assessoria/gabinete do relator
Após estar devidamente logado no PJe 2G com perfil de Gabinete e sendo relator de um
processo em que foi registrado pedido de vista durante uma Sessão de Julgamento e tendo o
autor do pedido de vista já despachado, o usuário poderá analisar despacho a partir da tarefa [PV]
Devolvidos de autor de pedido de vista (Figura 5).

Figura 5: Lista de tarefas com destaque para a tarefa [PV] Devolvidos pelo autor de pedido de vista

Selecionando um processo a partir da tarefa [PV] Devolvidos pelo autor de pedido de
vista, usuário poderá (Figura 6):
•
Retornar à Assessoria do Colegiado – processo volta para o Secretário de
Sessão;
•
Encaminhar para Conclusão – processo é encaminhado para Conclusão onde o
relator poderá encaminhar para minuta ou simplesmente devolver o processo para a Assessoria
do Colegiado;

Figura 6: Tarefa [PV] Devolvidos pelo autor de pedido de vista

4. Acessando processos devolvidos de pedido de vista – perfil de secretário
de sessão
Após estar devidamente logado no PJe 2G com perfil de Secretário de Sessão e
considerando que (1) foi registrado pedido de vista durante Sessão de Julgamento para um
determinado processo, (2) o desembargador que pediu vista fez um despacho e (3) o
desembargador-relator também fez um despacho:
O usuário poderá analisar o último despacho através da tarefa [DC] Devolvidos de
Pedido de Vista (Figura 7).

Figura 7: Lista de tarefas destacando tarefa [DC] Devolvido de Pedido de Vista

Selecionando um processo a partir da tarefa [DC] Devolvidos de Pedido de Vista, usuário
poderá (Figura 8):
•
•

[DC] Aguarda julgamento – encaminha processo para aguardar julgamento;
[DC] Devolver à secretaria – devolve processo para secretaria de gabinete;

Figura 8: [DC] Devolvido de Pedido de Vista: saídas

