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Introdução 

Visando o aprimoramento dos serviços prestados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, mais especificamente 
do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Aracaju, foram realizadas alterações no sistema de controle 
processual virtual, bem como no Portal do Advogado, para permitir o peticionamento eletrônico nas causas Pré-
Processuais. 

Foram disponibilizadas as classes Reclamação Pré-Processual (Código 11875) e Homologação de Transação Extrajudicial 

(Código 12374) para peticionamento, por meio do Portal do Advogado, para o CEJUSC Pré- Processual de Aracaju, o que dará 

celeridade as demandas que tramitam na referida unidade. 

Abaixo mostraremos as alterações realizadas de forma mais detalhada.  

 

1 - Alterações Portal Do Advogado 

 

Ao Selecionar a opção tipo de petição inicial, automaticamente, é carregada a relação de materiais. 

Foi acrescida a opção CEJUSC – Pré-Processual. Conforme imagem abaixo:  

 

 

Para o peticionamento deverá ser selecionada o pção CEjUSC – Pré-Processual: 

 

 Ao Selecionar a opção CEJUSC – Pré-Processual, automaticamente, serão preenchidos os campos 

tipo de atuação (Advogado) e Fórum (Gumersindo Bessa), uma vez que a possibilidade de peticionamento 

no pré-processual é exclusiva para o CEJUSC ARACAJU.  
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Serão oportunizadas duas classes para peticionamento, conforme imagem: 

- Reclamação Pré-Processual (Código CNJ 11875) 

- Homologação de Transação Extrajudicial (Cód. 12374) 

 

 

Após selecionar uma das classes, das duas possíveis, o advogado(a) deverá preencher os demais 

campos de peticionamento, conforme regra já existente. Não houve qualquer alteração. 

Deverão ser cadastrados os assuntos da ação, bem como selecionar qual deles é o principal: 
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Cadastrar as partes do processo 

 

 

Incluir a petição inicial, bem como, os documentos necessários para a ação: 

 

 

 

O campo destino, automaticamente, estará selecionado como Distribuidor CEJUSC, pois, como 

informado acima, o peticionamento para o CEJUSC Pré-Prcoessual é exclusivo para o CEJUSC Aracaju, 

localizado no Fórum Gumersindo Bessa. 

 

 

Como já ocorre, ao enviar a petição será gerado o protocolo, para controle: 
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2 - Alterações SCPv 

 

O servidor, como já ocorre, deverá acessar o sistema de controle processual virtual e selecionar o 

opção Pré-Processual, conforme imagem: 

 

O peticionamento realizado pelo advogado destinado ao CEJUSC Pré-Processual poderá se portar de 

duas formas, conforme as partes da ação. 

 

2.1. Peticionamento com parte sem cadastro no TJ/SE 

Quando a parte cadastrada pelo advogado, no momento do peticionamento, não possuir cadastro 

no TJ/SE o protocolo entrará no relatório “Protocolo para Distribuição”:  

 

O Servidor deverá acessar o relatório Protocolo para Distribuição: 

 

Acessando o relatório o servidor deverá clicar no número de protocolo para confirmar se as 

informações cadastradas pelo advogado conferem com os documentos juntados. 
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O servidor deverá acessar todos os campos para conferência das informações 

 

Caso encontre alguma irregularidade o protocolo deverá ser rejeitado selecionado a opção “Rejeitar 

Protocolo” e clicando em Protocolo Irregular. 

Ao rejeitar o protocolo servidor deverá informar o motivo da rejeição 

 

 

Caso todas as informações estejam corretas o servidor deverá clicar em gerar processo.  

 

Ao clicar em gerar processo aparecerá um caixa de aviso, conforme imagem abaixo, em que o servidor 

deverá clicar em “Yes”: 
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Ao Clicar em “Yes’ aparecerá uma nova caixa de atenção informando o número do processo que foi 

gerado. O Servidor deverá clicar em “ok”, conforme imagem: 

 

 

Após clicar em “ok”, conforme imagem acima, será visualizada a tela de movimentação processual 

do processo que foi gerado. 
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2.2. Peticionamento com parte sem cadastro no TJ/SE 

Caso a parte cadastrada pelo advogado, no momento do peticionamento, já possua cadastro no TJ/SE 

o protocolo entrará no relatório “Processos/Procedimentos Distribuídos”:  

 

 

O servidor deverá acessar o relatório ““Processos/Procedimentos Distribuídos” 

 

 

Ao acessar o relatório o servidor deverá clicar em “Movimentar” 

 

 

Após clicar em “movimentar”, conforme imagem acima, será visualizada a tela de movimentação 

processual do processo que foi gerado. 
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