
ATERMAÇÃO PRÉ PROCESSUAL

ATENÇÃO:

• Na digitalização: Máx 2MB = 2000 KB

• Para entrar no Projudi :   Usuário: 
                                        Senha: 

• Realizar as etapas no mozila e quando for imprimir – chrome.

PRIMEIRA ETAPA: 

• Site TJ GO 
• Processo Digital 
• Inserir: usuário e senha
• Analista Pré processual 
• Certificados > usuário > fazer download do certificado 



SEGUNDA ETAPA: 

• Processos > Cadastrar processos - 1º grau > cíveis > Com Assistência
•  –  criar  sem  dependência  >  preencha  os  dados  (nome,  cpf/cnpj,  endereço,

endereço eletrônico) 

 – Preencher os dados (sempre que tiver lupa deve procurar nela)

• Comarca: Comarca onde está instalado o CEJUSC
•  Área de distribuição: CEJUSC
•  Classe: RECLAMAÇÃO PRE - PROCESSUAIS 
• Assunto: Obs: olhar na petição inicial.
• Valor: Obs.: valor da causa.

Clicar no pop up no canto superior da tela clicar em: “permitir>permitir memorizar”.  Na
tela de atualizar clicar em: “atualizar mais tarde”. 
Espera aparecer o ícone “assinar” -



Seleciona: modelos …..
• Tipo de arquivo: Outros
• Nome: Documentação (PETIÇÃO INICIAL OU ATERMAÇÃO)
• Assinar  – insere o anexo;  insere o certificado baixado no dia;  senha de

assinatura do responsável.

 MARCAR AUDIÊNCIA

Criação de agenda:
Deverá  criar  as  agendas  das  audiências  no  sistema:  Agenda  –  Tipo  de  audiência
(conciliação CEJUSC OU mediação CEJUSC – Cargo da Serventia (banca 1 OU 2) –
quantidade (1) – data – dia da semana (duração das audiências).

 → Na página inicial clique na aba 
“Audiências” e selecione a opção “Agenda”

 → Em  “Tipo  de  Audiência”,
selecione  a  opção
“Conciliação/Mediação
CEJUSC”

 → Selecione na opção “Cargo de
Serventia” a banca desejada

 Selecione  a  data  inicial e  a→
data final do período desejado

 Preencher o  horário inicial e→
final, com a duração pretendida

Para salvar clique em “salvar”, conforme imagem 



Concluída etapa anterior deverá seguir o fluxo abaixo:

Marcação de audiência:
• Opções do processo: Marcar audiências – Conciliação CEJUSC OU mediação

CEJUSC – Manual

 Acesse  a  aba  “Opções→
Processo”,  entre  em  “Marcar
Audiência”,  selecione uma das
opções “Conciliação CEJUSC ou
Mediação CEJUSC”, em seguida
selecione “Manual” 

A próxima página será de 
agendamento das 
audiências, conforme 
imagem abaixo:

→ Selecione  as  datas
conforme  pauta  aberta
anteriormente



 Clique em consultar para ver as opções de data e horário disponíveis→

 → Clique em para agendar

 → Clique em confirmar.
 → A audiência estará agendada com

as  partes  devidamente  intimadas,
conforme imagem a seguir:

Aguardar a realização da audiência.

ALIMENTAÇÃO DOS DADOS ESTATÍSTICOS

Realizada a audiência deverá juntar o termo de acordo:

• STATUS: Realizada sem acordo, negativada, realizada com acordo, remarcada ou
retirada de pauta.

• INFORMAR se houve acordo e qual seu valor 
• TIPO DE ARQUIVO: termo de audiência
• ASSINAR: anexa o termo de audiência + assina + concluir + salvar.

→ Marque  as  caixas  e
descarte as pendências

 → Logo após clique em 
para
juntar o
termo

 



Escolha  uma  das  opções
abaixo,  conforme  o  caso
relatado no termo:
1 – Audiência Negativada 
2  –  Audiência  Realizada
com Acordo

3 – Audiência Realizada sem
Acordo
4 – Informar se houve acordo
e seu valor
5 – Remarcada;
Obs.: Se marcar outra opção,
não  contabiliza
produtividade.

 → Tipo de Arquivo (lupa)
 Clica em Consultar
 Selecionar: Termo de Audiência 
 – Assinar
Passo 02:

 – Clica em avançar



 – Concluir a audiência

EMISSÃO DE GUIA DE HOMOLOGAÇÃO

COM ACORDO GUIA DE HOMOLOGAÇÃO
LEI 19.931 DE 30 DE DEZEMBRO 2017



INTIMAÇÃO OU CONCLUSO PRA SENTENÇA

Após a juntada do termo de acordo deverá providenciar a intimação do MP (quando for o
caso) e proceder a conclusão dos autos para a confecção da sentença homologatória.

Clica na figura da “canetinha” que encontra-se no último andamento do processo, para
proceder  a  intimação  do  MP  (INTIMAÇÃO)  –  (MP)  ou  Conclusão  dos  autos.
(CONCLUSÃO PARA SENTENÇA).

INTIMAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO:





CONCLUSO PARA HOMOLOGAÇÃO:

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  Após a conclusão para que o magistrado competente
homologue o acordo celebrado entre  as  partes,  necessário  que o procedimento (pré-
analisar;  confeccionar  a  sentença  homologatória  e  ser  assinada  definitivamente  pelo
magistrado), seja realizado utilizando uma das seguintes movimentações: 
466 (Homologação de Transação) OU;
884 (Transação Penal) OU;
377 (Acordo em execução ou em cumprimento de sentença) OU; 
1017 (Suspensão Condicional da Pena) OU;
12187 (Homologação de Decisão de Juiz Leigo).

Todos os movimentos citados acima, são variáveis estabelecidas pelo Conselho Nacional
de Justiça,  para que o sistema do “PJD” reconheça que está sendo homologado um
acordo. A título de conhecimento a movimentação/evento ao concluir todo o procedimento
aparece no processo da seguinte forma: 



Essa movimentação poderá ser alterada, considerando o caso concreto, desde que, seja
para umas das movimentações citadas acima. 

ARQUIVAMENTO

PROCEDIMENTO  PARA  ARQUIVAMENTO  DO  PRÉ-PROCESSUAL  COM  ou  SEM
ACORDO

Pendência Arquivamento:

Entra  no  processo  na  última  movimentação  com  canetinha  clica  nela  e  seleciona
arquivamento.

Finalização do procedimento.

PROCEDIMENTO COM ACORDO QUE NÃO FOI CUMPRIDO POR UMA DAS PARTES



De  acordo  com  o  Provimento  07  de  2020  da  Corregedoria  Geral  de  Justiça  os
procedimentos  com  acordo  deverão  ser  arquivados  no  próprio  CEJUSC,  e  será
redistribuido para vara ou secretaria caso houver o descumprimento do acordo por uma
das partes.

 Redistribuir

1º - OPÇÕES PROCESSO: Redistribuir – Preencher certidão – Redistribuição genérica

Tipo de Movimentação: Certidão Expedida
Tipo de arquivo: Certidão – Nome: Certidão – Anexar certidão.

2º – Área de distribuição (lupa)  – Nome da Comarca Juizados Especiais Cíveis,
varas cíveis ou varas de família ou fazenda pública (de acordo com a natureza do
processo e o valor da causa).



Na área de distribuição deverá selecionar para onde o processo será distribuído. Sempre
utilizar  os  termos  genéricos.  Ex:  Se  para  alguma  vara  cível  ou  de  família,  utilizar  o
referencial (VARAS CÍVEIS – COMARCA ou VARAS DE FAMÍLIA – COMARCA).

Feito  isso  o  procedimento  será  distribuído  para  a  vara  competente  para  início  da
execução do acordo.

Procedimento finalizado!


