
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CIRCULAR COGER - 9259225

Ref: Distribuição, no PJe, de processos da classe Cumprimento de Sentença oriundos do
sistemas JEF Virtual e Processual.

 
A SUAS EXCELÊNCIAS OS SENHORES(AS) JUÍZES(AS) FEDERAIS E

JUÍZES(AS) FEDERAIS SUBSTITUTOS(AS) DAS SEÇÕES E SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DA
JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO.

 
Senhores Magistrados,
Em atenção ao Encaminhamento TRF1-COREJ 9102845, esta Corregedoria informa que a

integração do Sistema de Precatórios com o PJe não abarca a distribuição de cumprimento de sentença de
processos dos Sistemas Processual e Jef Virtual (classe de conhecimento JEF).

Em 2015, foi acordado entre a Coger, o Nupje e a Corej que as integrações alcançariam as
seguintes situações entre os Sistemas:

1. Processos nativos do PJe com mesmo número (ação de conhecimento e
cumprimento de sentença);

2. Processos nativos do PJe com números diferentes (ação de conhecimento
e cumprimento de sentença);

3. Processos híbridos (ação de conhecimento do sistema processual - sem
classe JEF e cumprimento de sentença no PJe).

4. Processos nativos do PJe das classes JEF com reclassificação para
cumprimento de sentença;

5. Processos híbridos de outros tribunais.

No Despacho 5760752, proferido nestes autos em 15/3/2018, esta Corregedoria já
orientava que não fosse determinada a distribuição de processos de classes JEFs oriundas dos sistemas
Processual e Jef Virtual no PJe, visto não haver, nesses sistemas, a reclassificação dos feitos para cumprimento
de sentença.

Neste momento, em que os esforços da equipe do Sistema de Precatórios se concentram
em evoluir o Sistema e-Precweb (versão do sistema de cadastramento da competência delegada) para as
Varas Federais, com acesso por meio da intranet/internet,  e integrá-lo com o novo sistema a ser construído —
o Cumprimento Célere (ações coletivas) —, a orientação ainda permanece.

A classe 55100 – Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública/JEF foi criada
exclusivamente para realização do mapeamento (DE/PARA) nos casos dos processos de classes JEFs do PJe
para fins de cadastramento de requisição de pagamento.

Assim, para os casos concretos, recomenda-se o seguinte:

1. Seja emitida certidão a qual indique que o processo será baixado, e os
documentos produzidos no PJe serão juntados aos autos de conhecimento
nos sistemas legados, pois, não há integração do Sistema de Precatórios
com o PJe para essa situação — processo de conhecimento de classe
JEF nos Sistemas Jef Virtual ou Processual e cumprimento de sentença no
PJe;
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2. Baixar definitivamente o processo no Sistema PJe;
3. A juntada dos documentos de acordo com o sistema;
4. Se o processo estiver baixado nos Sistemas Processual ou Jef Virtual,

restaurar a baixa e indicar, no campo observação, o número do processo
no PJe e outras informações pertinentes que forem julgadas necessárias.

Diante do exposto, reforça-se a orientação de que não seja determinada a distribuição de
processos da classe Cumprimento de Sentença para o PJe, quando a origem do processo de conhecimento
forem os Sistemas Processual ou Jef Virtual, e a classe for de JEF.

Atenciosamente,
 

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

 

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 19/11/2019, às 07:10 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
9259225 e o código CRC D0CAE833.
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