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Introdução
O objetivo deste documento é apresentar os pré-requisitos, regras e o passo a passo
para a importação de processos físicos do JudWin para o PJe.

Pré-requisitos e regras da importação
Para realizar a importação de um processo do JudWin é preciso atentar para os
seguintes pré-requisitos:











O processo físico deve estar em tramitação: não estar arquivado, baixado, extinto ou
remetido ao TJPE.
O processo físico deve ter pelo menos uma competência válida no PJe. A competência
é definida pela associação “Classe CNJ x Assunto CNJ” que deve estar devidamente
configurada para o órgão julgador no PJe. As competências atualmente cadastradas no
PJe podem ser consultadas aqui.
O processo físico deve ter como última movimentação a fase “295 – Apto para
importação – PJE”. Para lançar o movimento no Judwin, o usuário que deve estar lotado
na vara a qual pertence o processo com uma função com direitos para lançar a
respectiva fase.
O lançamento da fase “295 – Apto para importação – PJE” no Judwin não será permitida
nas situações abaixo:
o O processo possui petição pendente de juntada.
o O processo possui mandado pendente de juntada.
o O processo está concluso para uma vara substituta.
o O processo está arquivado, baixado ou extinto.
o O processo está com remessa externa.
O processo físico deve ter pelo menos uma parte do polo ativo e passivo com endereço
válido. Considera-se endereço válido o endereço que possua CEP existente na base do
PJe.
Para importar o processo no PJe, o usuário deverá ter a lotação
“[VARA
DO
PROCESSO]/[VARA DO PROCESSO]/Importador de processos Judwin”.

Além disso, a importação considera as seguintes regras para a inclusão do processo no PJe.


Dados migrados:
o NPU
o Classe CNJ
o Assuntos CNJ
o Órgão Julgador
o Competência
o Data de autuação
o Valor da causa
o Prioridades do processo
o Nome da parte
o Tipo da parte
o CPF/CNPJ
o Endereço
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Caso o processo esteja relacionado a mais de um assunto o assunto de maior código
CNJ será definido como assunto principal.
Existindo uma parte no polo com endereço válido as demais partes, caso não
possuam endereço válido, não serão importadas.
Será importado apenas o último endereço válido (maior sequencial no Judwin) da
parte.
Não serão importados os advogados do processo.
Todas as partes serão importadas como o tipo de parte principal do polo
configurada para a classe CNJ no PJe.
A importação de processos não terá nenhum impacto no balanceamento de
distribuição do PJe.
Após o lançamento da fase “295 – Apto para importação – PJE” não será mais
possível realizar as seguintes ações no Judwin:
o Incluir audiências.
o Enviar o processo ao distribuidor ou qualquer outra unidade.
o Incluir Publicação de Movimento Anterior.
o Registrar sentença.
o Enviar ao arquivo geral.
Após o lançamento da fase “296 – Processo importado para o PJE” não será mais
possível realizar as seguintes ações no Judwin :
o Incluir audiências.
o Cadastrar petição.
o Emitir mandado e Ofício.
o Juntar petição.
o Juntar mandado.
o Alterar classe CNJ.
o Alterar ou incluir assunto CNJ.
o Alterar ou incluir partes.
o Excluir movimentos.
o Enviar processo para o distribuidor ou qualquer outra unidade.
o Incluir Publicação de Movimento Anterior.
o Registrar sentença.

Importação passo a passo
1. Acessar o módulo secretaria do Judwin.
2. Acessar a movimentação individual do processo.
3. Consultar o processo desejado.
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Figura 1 – Consultar processo no JudWin

4. Lançar o movimento “295 – Apto para importação – PJE”.
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Figura 2 - Lançar movimento 295

5. Acessar o PJe 1º Grau.
6. Utilizar a lotação “[VARA DO PROCESSO]/[VARA DO PROCESSO]/Importador de
processos JudWin”.

Figura 3 - Lotar-se como importador de processos

7. Acessar o menu “PROCESSO > Importar processo do Judwin 1º Grau”
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Figura 4 - Acessar a importação de processos

8. Informar a NPU do processo e clicar no botão pesquisar

Figura 5 - Pesquisar o processo

9. Caso exista mais de uma competência válida para o processo, selecionar a competência
correta no campo “Competência”.
10. Caso não seja encontrada uma competência válida, o sistema disponibilizará a escolha
da classe e do assunto para o importador.
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Figura 6 - Escolha de Classe e Assunto

11. Checar as informações nas abas “DADOS INICIAIS”, “ASSUNTOS”, “PARTES” E
“CARACTERÍSTICAS”.
12. Checar os possíveis alertas apresentados.
13. Clicar no botão “IMPORTAR PROCESSO”.

Figura 7 - Verificar dados e importar processo

14. Verificar mensagem “Processo importado com sucesso!” no PJe.
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Figura 8 - Processo importado

15. Verificar no Judwin o lançamento do movimento “296 - Processo importado para o
PJE”.

Alertas de importação
Ao consultar o NPU do processo físico no PJe o sistema poderá apresentar alguns alertas.
Os alertas apresentados em amarelo não impedem a importação do processo para o PJe,
servindo apenas como avisos ao usuário de determinadas situações.
Os alertas apresentados em vermelho são impeditivos a importação do processo e devem ser
resolvidos para que a seja possível importar o processo.
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Figura 9 - Exemplo de alerta

Alertas amarelos:



Apenas um endereço da parte [NOME DA PARTE] do Polo [NOME DO POLO] será
importado.
Não foram encontrados endereços válidos para a parte [NOME DA PARTE] do Polo
[NOME DO POLO]. Sendo assim, a parte não será importada para o PJe.

Alertas vermelhos:
















Erro ao consultar o processo [NPU DO PROCESSO] no Judwin.
O processo não foi encontrado no Judwin 1º Grau.
O processo está sem a fase "295 Apto para importação PJE" no Judwin. Assim sendo,
não poderá ser importado no PJe.
O processo já foi importado no PJe
A classe judicial escolhida não pode ser utilizada para protocolo.
A classe escolhida não existe na lista das classes da jurisdição e competência.
Processo [NPU DO PROCESSO] não pôde ser arquivado no Judwin.
Erro ao arquivar processo [NPU DO PROCESSO] no Judwin.
Competência [NOME DA COMPETÊNCIA] inválida. É necessário definir uma competência
Não há cargos configurados para o órgão julgador [NOME DO ÓRGÃO JULGADOR].
A instância do órgão julgador [NOME DO ÓRGÃO JULGADOR] é inválida!
Não existe nenhum fluxo definido para a classe processual: [NOME DA CLASSE CNJ]
Não há peso configurado para o cargo judicial: [NOME DO CARGO] do órgão julgador:
[NOME DO ÓRGÃO JULGADOR].
Classe Judicial não informada.
Órgão Julgador não informado.
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A unidade judiciária do processo no sistema Judwin não corresponde à unidade do
usuário no PJe.
Não há assuntos judiciais informados no processo.
Deve haver ao menos uma parte no polo ativo e no polo passivo
Todos os polos devem ser informados.
Não existem partes definidas para o Polo Ativo
Não existem partes definidas para o Polo Passivo
Não foi informado o Nome de uma parte do Polo Ativo
Não foi informado o Nome de uma parte do Polo Passivo
Não foi informado o Tipo de Pessoa da parte [NOME DA PARTE] do Polo Ativo
Não foi informado o Tipo de Pessoa da parte [NOME DA PARTE] do Polo Passivo
Não foi encontrada correspondência o tipo de parte no PJe para a parte [NOME DA
PARTE] do Polo Ativo
Não foi encontrada correspondência o tipo de parte no PJe para a parte [NOME DA
PARTE] do Polo Passivo
O endereço da Parte [NOME DA PARTE] do Polo Ativo deve ser informado.
Data de autuação (ajuizamento) não informada

Outras mensagens provenientes de validações de componentes internos do PJe também
poderão ser exibidas como alertas vermelhos.

Após o processo importado
Após a importação, os processos estarão disponíveis no PJe em fluxo específico para
migração, que servirá para conferência e ajuste/complementação de dados do processo.
O fluxo de migração permitirá, além do ajuste dos dados processuais, a juntada das
peças digitalizadas, agendamento de audiências já marcadas no Judwin e intimação das partes.
Para ter acesso aos processos migrados o usuário deverá utilizar a lotação [VARA DO
PROCESSO]/Direção de Secretaria/Diretor de secretaria.
O processo recém importado deverá estar localizado na tarefa “Conferência inicial
(migração) [MB]”

Atenção:






Se o processo estava concluso para sentença quando foi importado, marcar a opção
“Processo migrado concluso para sentença”.
Se o processo estava suspenso quando foi importado, marcar a opção “Processo
migrado suspenso”.
Se o processo migrado precisa ser associado a outro processo do PJe, marcar a opção
“Enviar processo para apensar processo”.
Se o processo migrado deve tramitar em segredo de justiça, marcar a opção “Processo
com segredo de justiça.
Os dados dos advogados não serão importados para o PJe. Deve-se incluí-los
manualmente através da tarefa “Retificar dados do processo (migração) [MB]”.
o Pode ocorrer de o advogado não ter cadastro no PJe. Se este advogado tiver
solicitado intimação exclusiva em seu nome, deve-se intimá-lo através do Diário
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o

de Justiça Eletrônico para que o mesmo efetue o seu cadastro no PJe 1º grau, a
fim de permitir a sua associação ao processo importado.
Decorrido o prazo para realização do cadastro, na hipótese de o advogado não
ter cumprido a determinação, deve-se intimar a parte, através de carta ou
mandado, a fim de que a mesma procure regularizar a sua representação no
processo.

Ordem das tarefas do fluxo de migração:
1. Conferência inicial (migração) [MB]
Primeira tarefa do fluxo de migração, permite que se indique determinadas condições
do processo:
a) O processo estava concluso para sentença quando foi migrado?
b) O processo estava suspenso quando foi migrado?
c) O processo deve permanecer em segredo de justiça?
d) Há necessidade de apensar processo ao processo migrado?

Figura 10 - Tarefa "Conferência inicial (migração) [MB]"

2. Triagem (migração) [MB]
3. Retificar dados do processo (migração) [MB]
Nesta tarefa deve-se conferir os dados do processo que foram importados do Judwin
(classe, assuntos, partes, etc). Havendo qualquer divergência, deve-se promover as
alterações necessárias.
É nesta tarefa que se deve incluir todos os advogados associados ao processo, uma vez
que seus dados não são importados do Judwin.
4. Preparar ato (migração) [MB]
Nesta tarefa deve-se elaborar uma certidão informando da migração do processo.
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Figura 11 - Tarefa "Preparar ato (migração) [MB]"

Primeiramente deve-se alterar o “Tipo de documento” para “Certidão”:

Figura 12 - Como alterar o tipo de documento

A expedição desta certidão vai registrar um movimento processual que exige um
complemento. Deve-se clicar no ícone de uma folha de papel, ao lado da descrição do
movimento, para escolher o complemento “Certidão de migração”.
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Figura 13 - Escolha do complemento do movimento de expedição

5. Preparar juntada (migração) [MB]
Permite fazer a juntada de todos os documentos digitalizados do processo.

Figura 14 - Tarefa "Preparar juntada (migração) [MB]"

É importante observar a correta classificação dos tipos de documentos para facilitar a
pesquisa das peças depois que tiver sido concluída a migração.
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ATENÇÃO!
Deve-se observar parâmetros mínimos de qualidade dos documentos digitalizados, a fim
de garantir a legibilidade do conteúdo das peças processuais.
Escala de cor: ESCALA DE CINZA
Resolução: 150 dpi (“dot per inch”, do inglês: ponto por polegada)

6. [OPCIONAL]
6.1. Designar audiência (migração) [MB]
Permite realizar o agendamento de audiências do processo migrado. A importação
do processo não traz informações sobre audiências designadas no Judwin.
6.2. Apensar processos (migração) [MB]
Permite apensar processos ao processo migrado.
7. Minutar/Confirmar despacho [PAJP] (migração)
Permite ao magistrado proferir despacho determinando a intimação das partes para que
se manifestem acerca de eventual inconsistência de dados processuais e/ou ausência
de peças.
8. Preparar comunicação (migração)
Permite realizar a intimação das partes, em cumprimento a despacho produzido na
tarefa anterior (Minutar/Confirmar despacho [PAJP] (migração))
9. Validar migração [MB]
Essa tarefa não tem uma ação especifica, servindo apenas para sinalizar que as
diligências cartorárias de validação da migração foram concluídas.
10. Migração finalizada
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