
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIÁRIO

APOSTILA SISTEMA PJE VERSÃO 2.1.2.5
Juízes Leigos 

1º e 2º GRAUS

1. Tela inicial do sistema PJE

O usuário acessará o sistema PJE através da tela acima indicando seu CPF e sua senha cadastrada
no sistema PJE. 

Caso o usuário não tenha ainda a senha cadastrada poderá fazê-lo através da opção “Gerar nova
senha”  quando  o  sistema  enviará  um  link  de  redefinição  de  senha  para  o  e-mail  que  esteja
cadastrado no sistema. Após seguir as orientações do e-mail, o usuário poderá utilizar o sistema
normalmente através da opção usuário(CPF)/senha(redefinida pelo próprio usuário).

Em seguida, será apresentada pelo sistema a seguinte tela: 



Na tela acima, será apresentado ao usuário seu nome completo e a unidade judiciária na qual ele
está habilitado a exercer suas funções. Clicando no nome do usuário será apresentado a ele pelo
sistema PJE todas as unidades as quais ele está habilitado a atuar, caso esteja habilitado em mais de
uma unidade. O usuário indicará a unidade desejada e clicará na opção “PAINEL DO USUÁRIO”.

2 – Elaboração de minutas de sentenças e elaboração de votos

2.1. Elaboração de Minutas (1º e 2º Graus)

Ao clicar no PAINEL DO USUÁRIO será apresentada a seguinte tela: 

Esta é a tela de trabalho do sistema PJE 1º Grau do usuário com perfil de servidor geral/assessor. Do
lado direito teremos as tarefas que o sistema indica como pendentes de realização pela unidade. 

Como os  juízes  leigos  desempenharão  o  trabalho de  realização  de  minutas,  sua  atividade  será
realizada através das tarefas que indicam conclusão do processo. A seguir, elencamos as principais
tarefas que farão parte da rotina de trabalho dos Juízes Leigos na elaboração de minutas no lº Grau: 

* (VCiv) Conclusos para decisão de Embargos de Declaração;
* (Vciv) Conclusos para Decisão de Urgência Inicial;
* (Vciv) Conclusos para Decisão de Urgência;



* (Vciv) Concluso para decisão sobre Reativação;
* (Vciv) Concluso para decisão sobre Recurso;
* (Vciv) Concluso para decisão;
* (Vciv) Concluso para despacho de cumprimento de sentença;
* (Vciv) Concluso para despacho;
* (Vciv) Concluso para sentença de homologação e/ou extinção;
* (Vciv) Concluso para sentença.

Embora todas as tarefas acima relacionadas estejam disponíveis para a atuação dos Juízes Leigos a
que  está  mais  em evidência,  pelo  menos  nesta  primeira  fase  do  programa,  é  a  tarefa  “(Vciv)
Concluso  para  sentença”,  uma  vez  que,  de  acordo  com  a  Secretaria  da  unidade  judiciária
respectiva,  é  nesta  tarefa  específica que estarão incluídos  os  processos  aptos  a  julgamento.  De
qualquer forma, em todas as tarefas de conclusão as minutas serão executadas da mesma forma aqui
abordada, assim como as minutas de decisões monocráticas do 2º Grau.

Para fazer a minuta no processo, o usuário deverá clicar na tarefa respectiva, por exemplo, “(Vciv)
Concluso para sentença”, em seguida no número do processo indicado no lado esquerdo da tela,
quando o sistema abrirá a seguinte área de trabalho: 

O usuário deverá então incluir o tipo de documento (Sentença, Despacho ou Decisão), que é campo
obrigatório para o sistema; pesquisar o código ou descrição da movimentação (conforme Tabela
Unificada do CNJ); selecionar o movimento desejado; incluir o texto da minuta; clicar no botão
salvar; e; finamente, na seta superior direita da tela, clicar na opção “Encaminhar para assinatura”,
quando o processo já estará disponível para o magistrado assinar. Alguns dos movimentos da Tabela
Unificada de movimentações do CNJ poderão exigir complementos, caso em que o usuário deverá
incluí-los  no  momento  da  minuta  utilizando  o  botão que fica localizado próximo ao nome
que define o movimento (lado direito da tela).

Caso o magistrado não opte pela assinatura da minuta a ele encaminhada pelo juiz leigo respectivo,
o próprio magistrado providenciará junto ao sistema a devolução para nova realização de minuta,
ocasião em que o processo, no sistema PJE, retornará para a tarefa inicial de trabalho do juiz leigo,
qual seja, por exemplo, a tarefa  “vCiv – Concluso para sentença”,  quando o juiz leigo terá a
oportunidade de refazer sua minuta nos termos solicitados pelo magistrado. 

Todo o procedimento de elaboração da minuta pode ser observado na tela acima demonstrada, bem
como em vídeo-aula disponibilizada no seguinte endereço http://portais.tjce.jus.br/pje/videos-pje-2-
1/.

http://portais.tjce.jus.br/pje/videos-pje-2-1/
http://portais.tjce.jus.br/pje/videos-pje-2-1/


2.1.1 Movimentações na produtividade dos Juízes Leigos para fins de pagamento:

Para as unidades de Juizados Especiais do 1º Grau, o anexo 2 da Instrução Normativa TJCE nº
06/2019 DJE 30/07/2019 indica as regras de extração de produtividade dos Juízes Leigos, conforme
segue: 

“Relatório considerará as  movimentações previstas  no ramo 193 da Tabela Processual
Unificada do CNJ, retirando-se para efeito de remuneração e avaliação da produtividade
as seguintes: 
* As homologações de sentenças de extinção de processo no caso de ausência do autor,
código 11376;
* Desistência, código 463;
* Embargos de Declaração, códigos 198, 200 e 871;
* Decisão homologatória de autocomposição judicial cuja sessão não tenha sido conduzida
pelo juiz leigo, código 466”

Ou seja,  nos trabalhos dos juízes leigos,  no 1º Grau, conforme a Instrução Normativa TJCE nº
06/2019  DJE 30/07/2019,  NÃO SERÃO computados  na  produtividade  as  minutas  que  tenham
registradas as seguintes movimentações (previstas no código 193 (Julgamento) da Tabela Unificada
do CNJ): 
* 11376 (Extinção por ausência do Autor à audiência)
* 463 ( Extinção pela Desistência)
* 198 (Acolhimento de embargos de Declaração)
* 200 (Não acolhimento dos Embargos de Declaração)
* 871 ( Acolhimento em parte dos embargos de Declaração)
* 466 (Homologação de Transação) desde que a sessão conciliatória não tenha sido conduzida pelo
juiz leigo respectivo.

Já no 2º Grau, o anexo 2 da IN TJCE nº 06/2019 DJE 30/07/2018 indica como cômputo para a
produtividade dos Juízes Leigos as seguintes regras:

“Regra  1:  Considerar-se-á  como  minuta  de  voto  homologada,  a  movimentação  para
Concluir e Aguardar Sessão;
  Regra 2: No caso de minuta de decisão monocrática será considerado o momento da
assinatura do magistrado”

Assim,  NÃO  SERÃO  COMPUTADAS na  produtividade  dos  Juízes  Leigos,  para  efeito  de
pagamento, as seguintes movimentações indicadas nas minutas realizadas:

1º GRAU 2º GRAU

198Acolhimento de Embargos de Declaração 198Acolhimento de Embargos de Declaração

871Acolhimento em parte de Embargos de 
Declaração

871Acolhimento em parte de Embargos de 
Declaração

466Homologação de Transação (neste caso 
apenas se o juiz leigo não tiver conduzido a 
conciliação)

466Homologação de Transação (neste caso 
apenas se o juiz leigo não tiver conduzido a 
conciliação)

200Não-Acolhimento de Embargos de 
Declaração

200Não-Acolhimento de Embargos de 
Declaração

11376 Ausência do autor à audiência

463 Desistência



De outro modo, segundo a IN 06/2019 e considerando as informações colhidas junto ao Setor de
Administração de dados do TJCE, SERÃO COMPUTADAS as movimentações abaixo (incluídas
nas minutas elaboradas) para efeito de contabilização da produtividade dos Juízes Leigos, para fins
de pagamento, no 1º e 2º Graus, as seguintes movimentações:

1º GRAU 2º GRAU

JULGAMENTO JULGAMENTO

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

11876Absolvição Sumária do art. 397-CPP 11876Absolvição Sumária do art. 397-CP

443Habeas corpus – Concessão

442Segurança – Concessão

451Habeas corpus – Concessão em parte

450Segurança – Concessão em parte

242Conhecimento em Parte e Não-Provimento

240Conhecimento em Parte e Provimento

241Conhecimento em Parte e Provimento em 
Parte

11796Declaração de competência em conflito

447Habeas corpus – Denegação

446 Segurança – Denegação

12258 Emissão de juízo de retratação pelo 
Órgão Julgador

196Extinção da execução ou do cumprimento 
da sentença

973Extinção da Punibilidade

12616Composição Civil dos Danos 12616Composição Civil dos Danos

11411Cumprimento da suspensão condicional 
do processo 

12028Cumprimento de transação penal 12028Cumprimento de transação penal 

11879Decadência ou perempção 11879Decadência ou perempção

1042Morte do agente

1048Perdão judicial

11878Prescrição 11878Prescrição

1046Renúncia do queixoso ou perdão aceito

1047Retratação do agente

1044Retroatividade de lei

220Improcedência

11409Improcedência do pedido e 
improcedência do pedido contraposto



11407Improcedência do pedido e procedência 
do pedido contraposto

11408Improcedência do pedido e procedência 
em parte do pedido contraposto

239Não-Provimento

219Procedência

11795Procedência do Pedido - 
Reconhecimento pelo réu

11795Procedência do Pedido - Reconhecimento 
pelo réu

11403Procedência do pedido e improcedência 
do pedido contraposto

11401Procedência do pedido e procedência do 
pedido contraposto

11402Procedência do pedido e procedência em 
parte do pedido contraposto

221Procedência em Parte

11406Procedência em parte do pedido e 
improcedência do pedido contraposto

11404Procedência em parte do pedido e 
procedência do pedido contraposto

11405Procedência em parte do pedido e 
procedência em parte do pedido contraposto

471Pronúncia de Decadência ou Prescrição 471Pronúncia de Decadência ou Prescrição

237Provimento

238Provimento em Parte

455Renúncia ao direito pelo autor 455Renúncia ao direito pelo autor

884Transação Penal

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

11373Anulação de sentença/acórdão 11373Anulação de sentença/acórdão

456 Extinção

458 Abandono da causa 458 Abandono da causa

464 Ação intransmissível 464 Ação intransmissível

461 Ausência das condições da ação 461 Ausência das condições da ação

11381 Ausência de citação de sucessores do réu
falecido

459 Ausência de pressupostos processuais 459 Ausência de pressupostos processuais

11380 Autor falecido e sem habilitação de 
sucessores

12298 Cancelamento de Dívida Ativa

12256 Continência

462 Convenção de arbitragem 462 Convenção de arbitragem



11374 Devedor não encontrado

11377 Inadmissibilidade do procedimento 
sumaríssimo

11379 Incompetência em razão da pessoa

11378 Incompetência territorial

454 Indeferimento da petição inicial 454 Indeferimento da petição inicial

11375Inexistência de bens penhoráveis

457Paralisação por negligência das partes 457Paralisação por negligência das partes

460Perempção, litispendência ou coisa julgada 460Perempção, litispendência ou coisa julgada

235Não Conhecimento de recurso

236Negação de Seguimento

230Recurso prejudicado

12184Suspensão Condicional do Processo 12184Suspensão Condicional do Processo

DECISÃO

133 Acolhimento de exceção

940 Impedimento ou suspeição

429 Admissão de Recurso Extraordinário

83 Cancelamento da Distribuição

12149 Detração/Remissão de Pena - Concessão

11554 Indulto - Concessão

339 Concessão de Liminar

12148 Prisão Domiciliar - Concessão

12308 Substituição/Sucessão

381 Concessão do Efeito suspensivo de Recurso

892 Concessão em parte de Liminar

12185 Decisão Interlocutória de Mérito

12150 Declaração de Impedimento

941 Declaração de Incompetência

12151 Declaração de Suspeição

12307 Decretação de Revelia

12444 Deferimento

12147 Desacolhimento de Prisão Domiciliar

11382 Determinação de Bloqueio/Penhora 
online

12038 Determinação de quebra de sigilo 
bancário



12037 Determinação de quebra de sigilo fiscal

12039 Determinação de quebra de sigilo 
telemático

12255 Determinação de Redistribuição por 
Prevenção

378 Homologação

944 Homologação de Desistência do Recurso

12067 Levantamento da Suspensão ou 
Dessobrestamento

432 Não-Admissão de Recurso Extraordinário

334 Não-Concessão de Assistência Judiciária 
Gratuita

12146 Não-Concessão de Liberdade Provisória

792 Não-Concessão de Liminar

804 Não-Recebimento de Recurso

12300 Nomeação

12301 Nomeação de Advogado Voluntário

12302 Nomeação de Curador

12303 Nomeação de Defensor Dativo

12304 Nomeação de Interprete/Tradutor

12305 Nomeação de Outros Auxiliares de 
Justiça

12306 Nomeação de Perito

12164 Outras Decisões

1060 Recurso

394 Recurso com efeito suspensivo

1059 Recurso sem efeito suspensivo

190 Reforma de Decisão Anterior

373 Rejeição de Exceção de Impedimento ou 
Suspeição

349 Revogação da Assistência Judiciária 
Gratuita

945 Revogação da Decisão Anterior

348 Revogação de Liminar

961 Suscitação de Conflito de competência

272 Suspensão ou sobrestamento a depender do 
julgamento de outra causa, de outro juízo ou 
declaração incidente

275 Suspensão ou sobrestamento Força Maior



12098 Suspensão ou sobrestamento por 
Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas

268 Suspensão ou sobrestamento por Morte ou 
Perda da Capacidade

12100  Suspensão ou sobrestamento por decisão 
do presidente do STF – IRDR

898  Suspensão ou sobrestamento por Decisão 
Judicial

11975  Suspensão ou sobrestamento por Recurso
Especial Repetitivo

265  Suspensão ou sobrestamento por Recurso 
Extraordinário com Repercussão Geral

2.2 Elaboração de votos (2º Grau)

A atuação  dos  Juízes  Leigos  no  2º  Grau  também  está  vinculada  à  elaboração  de  votos  dos
magistrados integrantes das Turmas Recursais, cujo procedimento será assim realizado:

Os juízes leigos, ao efetuarem o login no sistema PJE 2º Grau e selecionar a unidade respectiva, irão
optar pela tarefa “TR - Elaborar Relatório Voto-Ementa”, conforme demonstrado a seguir:

Após clicar na tarefa o sistema apresentará a tela a seguir, ocasião em que o usuário deverá clicar no
número do processo (lado esquerdo da tela) e o sistema apresentará a área de trabalho abaixo. O
usuário deverá incluir o tipo de voto; o texto da minuta respectiva; clicar no botão “Salvar”; e,
finalmente; clicar na seta que fica no canto superior direito da tela e clicar em “Encaminhar para
confirmação”, ocasião em que o processo é direcionado para a devida confirmação do voto pelo
magistrado.



Com  a  confirmação  do  voto,  quando  o  sistema  direciona  o  processo  para  a  tarefa  “TR  –
Aguardando Sessão de Julgamento” há possibilidade de verificação de que a minuta de voto foi
devidamente assinada pelo magistrado. Caso contrário, se não houver confirmação da minuta de
voto,  o  próprio magistrado direcionará o processo para retorno à  assessoria,  ocasião em que o
processo seguirá no sistema para a tarefa inicial de realização de minuta de voto, qual seja, “TR –
Elaborar Relatório – voto – ementa” e o juiz leigo terá a oportunidade de realizar nova minuta
nos termos solicitados pelo magistrado.

3 – Realização de Audiências

A realização de audiências no 1º Grau pelo juiz leigo se concentra na análise dos autos virtuais e na
condução da audiência em si. Para visualizar no sistema a pauta de audiências, basta o usuário estar
logado  e  acessar  o  botão que está localizado na barra superior esquerda da tela, próximo ao
símbolo do PJE.

Em seguida, deverá optar por “Audiências e sessões” - “Pauta de Audiências”, quando o sistema
deverá mostrar a tela seguinte: 

O usuário pode filtrar  a consulta  de pauta por data,  por status de audiência,  por unidade,  etc.,
quando  será  apresentada  a  tela  de  relação  de  processos  na  pauta  especificada.  Para  baixar  o
processo,  basta  o  usuário  clicar  no  botão “Detalhes do processo” e o sistema abrirá os
autos digitais conforme demonstrado a seguir: 



Com os autos digitais abertos é possível realizar o download do processo através do botão
acima demonstrado.

Por fim, há muitas funcionalidades no sistema PJE disponíveis para a utilização dos Juízes Leigos e
demais  usuários  do  sistema,  estando,  inclusive  disponível  no  portal  do  PJE  no  endereço
http://portais.tjce.jus.br/pje/videos-pje-2-1/ uma seleção  de  aulas  em vídeo  relacionadas  com as
atividades cotidianas dos usuários do sistema, sendo fundamental a consulta sempre que necessário.

http://portais.tjce.jus.br/pje/videos-pje-2-1/

