
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA VERSÃO 1.16.0 DO PJE 1º GRAU

1. Contagem de prazo em dias úteis Visando ajustar a contagem de prazo para atender à Reforma Trabalhista, Lei 13467/2017, o sistema foi modificado, passando a funcionar da seguinte maneira: - Para prazos iniciados a partir da entrada em vigência da Reforma Trabalhista (Lei 13.467), a contagem será feita apenas em dias úteis;- Para prazos iniciados e terminados antes da vigência da Reforma Trabalhista (Lei 13.467), a contagem será feita em dias corridos.
-  Para os prazos iniciados antes e terminando após a data de início de vigência da Reforma Trabalhista, a contagem será feita em dias corridos.Vale ressaltar, portanto, o necessário acompanhamento dos prazos lançados nos expedientes por ocasião de elaboração de tarefas na caixa preparar ato de comunicação, bem como os despachos e  decisões com informação de prazos por ocasião da minuta. Assim, importante a verificação na aba 

Expedientes.

2. Utilização de certificado A1 no Shodō e remoção do assinador AppletO Shodo, assinador digital distribuído pelo CSJT, agora aceita assinatura com certificado A1.  Para permitir essa flexibilidade, foi acrescentada a opção "Configurações" no menu desse aplicativo para que o usuário localize o arquivo desse certificado e opte por utilizá-lo ou continuar utilizando o certificado A3.Já o assinador Applet foi removido do PJe e não poderá mais ser utilizado, devendo-se utilizar obrigatoriamente o Shodo.

Mais detalhes no manual.

https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php?title=Shod%C5%8D


3. Criação do novo fluxo “CEJUSC”Foi Criado o fluxo que possibilita a remessa de processos ao CEJUSC-JT de 2o. grau, conforme previsto no artigo 6o. da Resolução CSJT n. 174, de 30 de setembro de 2016, bem como a devolução dos autos à unidade de origem, na forma do artigo 7o., parágrafo 10, da referida norma.A  remessa  de  processos  ao  CEJUSC  –  1º  GRAU  estará  disponível  nas  tarefas  Análise  do Conhecimento, Análise de Liquidação e Análise de Execução, conforme figuras abaixo:
Os processos serão recebidos no CEJUSC, nas caixas Triagem inicial, de acordo com a fase em que o processo se encontra, conforme a imagem a seguir:
No  momento  em  que  o  processo  for  remetido  ao  CEJUSC  serão  gerados  os  seguintes movimentos:
Ao abrir a tarefa na Trigaem inicial – CEJUSC, o sistema apresenta três botões como próxima ação:
Em Análise de Secretaria – CEJUSC, o sistema apresentará as seguintes próximas ações:

Estará  disponível  em   Análise  de  Secretaria  –  CEJUSC,  nas  três  fases  do  processo, Conhecimento, Liquidação e Execução, a próxima ação Devolver à origem, conforme figura acima.Ao retornar do CEJUSC, os processos serão recebidos nas seguintes caixas de tarefa, conforme a fase do processo:

No momento do retorno do processo, o sistema PJe lançará os seguintes movimentos:



Uma  novidade  no  ícone  ver  detalhes  (bob  esponja) é  a  disponibilização  das  audiências designadas, tanto na origem, quanto aquelas designadas no CEJUSC, bem como a informação do órgão de origem do processo.

Caso seja marcada uma audiência no órgão de origem e o processo seja remetido ao CEJUSC, onde terá uma nova audiência designada, o sistema mantém aquela agendada na origem, com status audiência designada, e somente será redesignada quando ocorrer no mesmo órgão julgador, conforme figura abaixo:

4. Preparar Ato de Comunicação (PAC) com possibilidade de intimação via emailSe adequando ao novo CPC, o PJe agora permite intimações via e-mail. 

Veja o manual clicando aqui.
5. Supressão de opções na tarefa Preparar Comunicação (Dar Ciência às Partes)

Foi  realizada alteração de fluxo na tarefa Preparar comunicação,  de modo que na coluna Comunicação constarão somente as opções Ofício e Carta Precatória

https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Tarefa_Preparar_ato_de_comunica%C3%A7%C3%A3o_-_1o_grau_-_Fluxo_PAC_2


A comunicação Intimação somente será apresentada quando utilizado o campo Outros 
destinatários

6. Projeto Entes PúblicosO PJe foi remodelado para facilitar as ações com participação de entes públicos. 

Veja os detalhes clicando aqui, aqui e aqui.

https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Gerenciar_Intima%C3%A7%C3%B5es
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/%C3%93rg%C3%A3o_de_representa%C3%A7%C3%A3o_-_Procuradoria
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Novo_processo


6. Coloração dos documentos na listagemAgora é possível ver novas cores na listagem dos documentos do processo. Basta que o  administrador do regional realize a configuração em “Documento -> Petição ou Documento”.

7. Possibilidade de assinar em lote os processos na tarefa “Analisar Dependências” O mecanismo de Assinatura em lote agora está disponível também para os processos que se encontram na tarefa "Analisar Dependências".

8. Alterações na aba “Anexar Documentos” Foram realizadas alterações na aba Anexar documentos (ver detalhes) do processo.



Possibilidade de marcação Sim ou Não para a opção Documento por editor de texto do sistema?a) Caso realizada a marcação Não, não será mais apresentada a tela do editor de texto e será exibida a tela abaixo para adicionar o(s) documento(s). Ao clicar em  + Adicionar e selecionar o arquivo, poderá selecionar os tipos de documentos 

Tipos de documentos (sem editor de texto) 



b) Caso realizada a marcação Sim, será apresentada a tela do editor de texto, e serão apresentados os tipos de documentos, conforme lista abaixo.

Após o preenchimento dos campos Tipo de Documento, Descrição e Editor de texto, deverá clicar em Gravar, caso pretenda anexar arquivos ao processo através do + Adicionar



9. Possibilidade de “Cancelar a conclusão” na tarefa “Concluso ao magistrado”Na  tarefa  Concluso  ao  magistrado  poderá  Cancelar  conclusão,  na  hipótese  de desistência de envio dos autos para a elaboração das minutas de despacho, decisão e julgamento. 

10. Retificação de autuação pelo Oficial de JustiçaFoi incluída a opção retificar autuação (editar endereço/meio de contato) para o oficial de justiça, exclusivamente em relação ao destinatário indicado no mandado e restrita a retificação às abas endereço e meios de contato. A retificação de endereço realizada aparecerá na sugestão de endereços na tarefa Prepara ato de comunicação, com registro de que foi efetuada pelo Oficial de Justiça.

11. Possibilidade de registrar pagamentos na tarefa “Remeter ao 2º' grauO usuário poderá efetuar o registro dos pagamentos no momento em que estiver configurando a  remessa  do  processo  atrevéss  do  botão  Registrar  Pagamentos,  no  qual  poderá  lançar  os movimentos Efetuado o pagamento e Comprovado o depósito



12. Verificação automática de pendências de apreciação de Recurso na tarefa “Remeter 
ao 2ºgrau”Foi  realizada alteração de fluxo para que o sistema informe possível  pendência referente  a apreciação de recurso.Ao selecionar a próxima ação  Remeter ao 2º grau, nas fases de conhecimento, liquidação e execução, e pendente de apreciação de recurso, o processo seguirá para a tarefa Remeter ao 2ºgrau – 

Pendências de Decisão.

Clicando em Cancelar, será direcionado para uma das caixas de análise, conforme a fase. Assim, poderá realizar conclusão para minutar decisão e, com isso, lançar o movimento referente à apreciação do recurso. Caso clique em Continuar, o processo seguirá para a tarefa Remeter ao 2ºgrau.

13. Recebimento de instância superior Na tarefa Recebimento de instância superior, as próximas opções foram alteradas, sendo apresentadas na tela abaixo.

Assim, poderá informar a data e clicar em Registrar Trânsito Julgado ou clicar em Não 
Registrar Transito Julgado.



14. Novas opções de movimentos de “Suspensão ou Sobrestamento” Ao clicar numa das próximas ações Sobrestamento (na Análise de Conhecimento e de Liquidação), ou Sobrestamento – Exec (na Análise de Execução), seguirá para a tarefa Escolher tipo 
de sobrestamento-suspensão, na qual constarão novas opções de movimentos processuais.

Lançado o movimento, os autos seguirão para a tarefa Aguardando final do sobrestamento.

Ao clicar em Encerrar Sobrestamento, será gerado o movimento Encerrada a suspensão ou 
sobrestamento do processo 


