CADASTRO DE PETIÇÕES INICIAIS - BALCÃO

a) No sistema de Protocolo do SAJ5, menu Protocolo (1), item Petições Intermediárias e
Documentos. A tela é apresentada na Figura 1. Clicar em Petições Intermediárias e
Documentos (2) para iniciar o protocolo.

Figura 1 - Protocolo

b) No SAJ5/PRO, na tela que abriu ao clicar em Petições Intermediárias e Documentos. A
tela é mostrada na Figura 2. Preencha os campos necessários para protocolo da
petição, siga os passos abaixo (descritos também na Figura 2):
1) Selecione o tipo de documento – Petição Intermediária;
2) Informe a quantidade de folhas;
Obs.: Os itens 3 e 4 são facultativos, pois podem ser feitos no momento do
cadastro das petições;
3) Informe a Categoria (Petição diversa, Execução, Incidente processual e
Recurso).
3.1) Para as Petições Diversas não é necessário cadastrar o assunto, pois este
se refere ao processo.
3.2) Para os processos dependentes (Execução, Incidente Processual e
Recurso), o assunto principal será sempre o assunto do processo de origem.
4) Clique no botão Protocolar e insira a petição na impressora Bematech para
imprimir o número de protocolo (a impressão deverá ser feita sempre no
anverso da primeira folha).

Figura 2 - Protocolo de Petições Intermediárias
c)

No SAJ5/PG, Menu Cadastro, item Petições intermediárias Aguardando Cadastro,
localize a petição protocolada e clique em Cadastrar. A tela é mostrada na Figura 3.

Figura 3 – Petições intermediárias aguardando cadastro
d) Na tela que abriu ao clicar no botão “Cadastrar petição” da Figura 3, Cadastro de
intermediárias aguardando cadastro, siga os passos abaixo (descritos também na
Figura 4):
1) Para alterar a Classe / Tipo de petição, clique na lupa para selecionar o tipo de
petição. Esta atividade só é possível até salvar o cadastro da petição intermediária.
2) Este botão permite transferir uma petição intermediária para outro processo. Esta
atividade só é possível após salvar o cadastro da petição intermediária.
3) Clique em Salvar para cadastrar a petição intermediária.
4) Clique no botão Digitalizar peças para iniciar a digitalização das peças processuais.

Figura 4 – Cadastro de petições intermediárias aguardando cadastro

e) Após digitalizar e liberar as peças, será necessário encaminhar a petição para análise
do cartório. Siga os passos abaixo, também demonstrados na Figura 5.
1) Clique na atividade “Encaminhar” e selecione a opção “Encaminhar para análise”.

Figura 5 – Digitalização de peças processuais

