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Procedimento para Alteração de Fluxo de Processos Criminais Importados 
PJe - 1o. Grau 

 
Os processos físicos migrados do ThemisPG para o PJe - 1o.Grau estão todos na tarefa 
'Processos importados', inclusive os processos criminais.  
 
É necessário, portanto, que seja realizado a alteração de fluxo do processo, logo após a 
certificação da migração, quando o processo estiver na tarefa 'Verificar providências a 
adotar'. 
 
Segue o passo-a-passo que deve ser executado, quando o processo migrado for 
Criminal: 
 
Passo-a-Passo: 
1. Perfil de Diretor de Secretaria: certificar o processo importado. 
1.1. Ação: Pesquisa o processo pelo número ou clica na tarefa 'Processos importados', 
conforme print. 

 
 
  



Os processos que já estão com a migração concluída, estão sendo etiquetados como 
'ADM PRONTO' concatenado com o status do processo. Ex. ADM PRONTO: SUSPENSO.  
1.2. Ação: Pesquisa o processo pelo número ou clica na etiqueta desejada. 

 
 
1.3. Ação: Clica no processo, seleciona o tipo Certidão e Modelo, edita se necessário e 
salva. 

 
 
1.4. Ação: Clica Encaminhar para assinatura, depois salva e assina o documento. 
 

 
 
  



O processo vai para a tarefa 'Processos importados - Certificados'. 
1.5. Ação: Clica em Verificar providência a adotar. 

 
 
2. Perfil Servidor Geral ou Diretor de Secretaria (após atualização do PJe) 
2.1. Ação: Clica em 'Alterar fluxo de tramitação do processo'. 

 
 
2.2. Ação: seleciona o fluxo de acordo com a classe do processo, nesse caso um Inquérito 
policial (279). 

 
 
O processo é alterado para o fluxo correto: (CRIM-INQ)... 
2.3. Ação: clica em Prosseguir. 
 

 
 
  



O processo é encaminhado para a tarefa (CRIM-INQ) Análise da secretaria. 
 

 
 
Esse é o procedimento que deve ser adotado para os processos criminais que estão 
sendo importados automaticamente pela ferramenta ADM - Automação para 
Digitalização e Migração, criada a pedido da CDM - Central de Digitalização e Migração. 
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