
Procedimentos básicos a serem realizados na sessão de julgamento do PJe, pelo secretário 

da sessão: 

1 - Após logar, clicar em 'Painel→Painel do Secretário na sessão'; 

 

2- Clicar na data da sessão; 

 

3- Gerar a composição inicial dos participantes;  

 

4- Selecionar os Magistrados presentes, o Presidente da Sessão e indicar o procurador da PRR; 

 

 

 



5- Em seguida clicar em 'gravar' e depois 'continuar'; 

 

6- Passar o mouse sobre menu (≡) no canto superior direito da tela e clicar em 'Iniciar'; 

 

7- Utilizar a opção constante no lado direito da tela para as ações a serem feitas nos processos 
durante a sessão (ex: colocar em julgamento, registrar pedido de vista, marcar para 
sustentação oral, retirar de julgamento, adiar o julgamento, etc.) 

 

 

 



8- Concluída a votação e julgamento do processo deve-se registrar o julgamento do processo, 
passe o mouse sobre o menu a direita do processo e clique em 'Registrar julgamento', 
selecione o gabinete vencedor e insira o teor da proclamação do julgamento, após clique em 
'Salvar e Fechar'; 

 

 

9- Após o registro do julgamento e terminada a sessão, passar o mouse sobre o menu (≡) no 
canto superior direito da tela e clicar em 'Encerrar'; 

 

 



10- Depois de encerrada a sessão de julgamento passar o mouse sobre o menu (≡) no canto 
superior direito da tela e clicar em 'Emitir certidão', em seguida na tela que abrir grave e assine 
as certidões de julgamento do processo; 

 

11- Após gravar todas as certidões de julgamento, passar o mouse sobre o menu (≡) no canto 
superior direito da tela e clicar em 'Registrar movimentação'. 

 

PRONTO! Após o registro da movimentação os procedimentos em relação ao Secretário da  

Sessão referentes à sessão de julgamento estão encerrados. 

DICAS ÚTEIS: 

 O painel do secretario da sessão possui filtros com vários campos de pesquisa para filtrar os 

processos e auxiliar nas ações a serem executadas: 

 

 



 As ações relativas aos processos podem ser realizadas em lote, basta selecionar os 

processos em que deseja executar a ação em lote e, em seguida, utilizar a opção "Ações em 

lote" presente no menu (≡) localizado no canto superior direito da tela:   

 


