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NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

CEJUSCs PRÉ-PROCESSUAIS SALVADOR – FAMÍLIA
NO SISTEMA PJE

★ CLASSE e ASSUNTO

Para cadastrar um procedimento autocompositivo no PJE, estando logado como ADVOGADO, utilize
sempre a classe RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. Essa classe destina-se exclusivamente ao
procedimento autocompositivo extrajudicial.

Se você optar por outra classe, como o DIVÓRCIO CONSENSUAL, o processo será distribuído para uma das
varas de família. Nesse caso, a Secretaria não poderá efetuar a redistribuição ou qualquer outra
movimentação. Como somente a vara poderá movimentar o processo você poderá ingressar com pedido
de desistência e efetuar novo protocolo.

Escolha o assunto correspondente: 7664, para o divórcio consensual (com ou sem alimentos ou partilha
de bens); 6239, para o acordo de alimentos e guarda; 5787, para a exoneração de alimentos; 5788, para o
acordo de revisão de alimentos; 5804, para o reconhecimento espontâneo de paternidade, com ou sem
alimentos; 7677, para o acordo de reconhecimento e dissolução de união estável, com ou sem alimentos;
7672, para o acordo de reconhecimento e dissolução de união homoafetiva, com ou sem alimentos; 5805,
para o acordo meramente de guarda e regulamentação da convivência familiar.

★ CADASTRO DE PARTES

Ao cadastrar as partes, inicie sempre pela inserção do número do CPF, porque o sistema importará os
dados (nome, endereço, filiação etc). Ao cadastrar o MINISTÉRIO PÚBLICO como terceiro interessado
(nos casos em que haja interesse de menor de idade), insira o CNPJ 4.142.491/0001-66.

Vincule cada parte ao processo e siga as as demais etapas do cadastro até alcançar a tela de protocolo.

★ GARANTA A ESTATÍSTICA DA SUA UNIDADE

A identificação de dados de cada unidade ocorre por meio da escolha da Zona correspondente ao CEJUSC
na TELA DE PROTOCOLO do processo:

BAIRRO DA PAZ, Zona 01 LIBERDADE, Zona 11 PIATÃ, Zona 19
CABULA, Zona 04 MANSÃO DO CAMINHO, Zona 12 PITUAÇU, Zona 20
CAJAZEIRAS Prefeitura, Zona 05 MUSSURUNGA, Zona 13 RIBEIRA, Zona 21
CAJAZEIRAS SAC, Zona 06 NARANDIBA, Zona 14 RIO VERMELHO, Zona 22
COMÉRCIO, Zona 07 NORDESTE AMARALINA, Zona 15 SAN MARTIN, Zona 23
FÓRUM FAMÍLIA, Zona 08 PARIPE, Zona 16 SÃO CAETANO, Zona 24
GARIBALDI, Zona 09 PERIPERI, Zona 17 SÃO MARCOS, Zona 25
ITAPUÃ, Zona 10 PERNAMBUÉS, Zona 18 URUGUAI, Zona 27

VALÉRIA, Zona 28

Video-aula cadastro de processo - http://streaming.tjba.jus.br/pje1g/videos/pje_protocolar_processo_orgaos_externos.wmv

NOVO PERFIL PARA O CEJUSC

Em breve, os Cejuscs passarão a contar com o perfil chamado MEDIADOR JUDICIAL. Com esse perfil, o usuário poderá
agendar e realizar a sessão de mediação ou conciliação no sistema PJE, o que permitirá o registro da estatística da
atividade autocompositiva (audiências designadas e realizadas, o resultado e o seu realizador).
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