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ATUALIZAÇÕES NO PROCESSO ELETRÔNICO

SOLUÇÃO PARA RETORNO DE DILIGÊNCIA

Está

disponível

no

eSIJ

nova

funcionalidade

que

possibilita

o

acompanhamento das diligências feitas aos Regionais em processos judiciais eletrônicos,
com possibilidade de alteração da sinalização visual dos processos baixados em
diligência (com tramitação 267).
Com tal aplicativo, o usuário da unidade diligenciadora, poderá visualizar
respostas às diligências e acessar as peças enviadas pelo eRemessa, sem necessitar
intervenção da CCP.

DO ACESSO.
Após logar-se no eSIJ, o usuário deverá escolher a opção ‘Processos em
Diligência’ no menu ‘Processo’.

DA CONSULTA.

Na tela que surge, o usuário pode consultar diretamente um processo
previamente determinado, pela inserção manual do número nos campos de ‘Número
Único’ (1) ou pelo leitor óptico no campo ‘Código de Barras’ (2).
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Se o usuário desejar visualizar a situação de sua unidade relativamente a
processos baixados em diligência, basta clicar diretamente o botão ‘Consultar’ (3).
Se, no entanto, desejar visualizar apenas os processos que tenham
recebido resposta à diligência, deverá manter marcado o checkbox ‘Arquivo de Diligência
Recebido’ (4). Caso contrário, basta desmarcar o checkbox e poderá visualizar todos os
processos baixados em diligência, quer já tenham ou não recebido resposta dos
Regionais. Pode, inclusive, escolher quantos processos quer que sejam exibidos na tela,
pela opção do dropbox ‘Paginar em’ (5).
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Na tela seguinte, podem-se ver, entre outras, as colunas que indicam: a data
em que o Regional efetivamente recebeu o processo pelo eRemessa (1), a data do
recebimento da resposta à diligência (2) e o link com os arquivos que vieram pelo
eRemessa (3).
O link que abre as peças de resposta à diligência pode também ser
acessado pela visualização de peças (4).
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Se os links (1) não forem automaticamente visualizados, basta clicar o botão
‘eRemessa’ (2).
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Para ver apenas as peças recebidas pelo eRemessa (1), basta desabilitar os
botões ‘Andamentos’, ‘Tramitações’, ‘Petições Não Carregadas’, ‘Peças’ e ‘Movimentos’
(2).
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Qualquer unidade pode visualizar os processos enviados em diligência por
outra unidade. Porém, ao clicar a visualização de peças, o sistema não carrega o botão
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‘eRemessa’ (1). Dessa forma, a unidade diferente da diligenciadora não tem acesso aos
links nem às peças recebidas pelo eRemessa.

1

DA VISUALIZAÇÃO DE PEÇAS.

Ao clicar o link da peça enviada pelo TRT, o sistema permitirá o download
do arquivo enviado em PDF.
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OUTRAS INFORMAÇÕES.

Qualquer servidor lotado na unidade diligenciadora e que tenha acesso ao
eSIJ pode visualizar a peça sem necessitar se logar ao eRemessa.
Aberto o arquivo, a unidade diligenciadora deverá tratar a peça enviada,
salvá-la e fazer a subida para o eSIJ.

A alteração da sinalização visual de diligência de vermelha para verde
poderá ser feita pelo lançamento da Tramitação 19 diretamente pelo SIJ, ou pelo botão
‘Cumprida a Diligência’ no eSIJ.
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Brasília, 29 de junho de 2012.
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