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1)

JULGAMENTO PARCIAL (1º GRAU)

Inserida a classe “Recurso de Julgamento Parcial” de modo a viabilizar a subida de
recurso do 1º para o 2º grau quando houver julgamento parcial.
Após autuado, será distribuído à mesma vara constante do Processo Referência e irá
para a tarefa “Remeter ao 2º Grau”.

2)
i)

CONSULTA PROCESSUAL
Volta a ser permitido o download individual de documentos.

ii) Na consulta de terceiros, só serão apresentadas, no filtro de pesquisa, classes
atinentes à Justiça do Trabalho.

3)
i)

DETALHES DO PROCESSO
Correção do lançamento do movimento de alteração de petição.

ii) Correção que permite a digitação de datas nos filtros da timeline.
iii) Será possível a exclusão de documentos em sigilo.
iv) Na tela de expedientes, as informações dos mandados (Distribuído em e Oficial
de Justiça) serão preenchidas quando da distribuição, e não mais na devolução,
como está ocorrendo hoje.
v) O botão de “Fechar expedientes” não era apresentado dependendo da
resolução da tela ou do tamanho do nome das partes.

4)
i)

SIF
No boleto e na tela de confecção do alvará será exibido o nome do Reclamante
ao invés de seu advogado.

ii) Confecção de alvarás para pagamento de GPS, DARF e GRU.
iii) Extrato da conta judicial não terá mais a restrição a dois meses.
iv) Corrigido erro de assinatura de alvará no painel do SIF.
v) Incluídos os papéis dos participantes dos polos (reclamante, reclamado,
advogado) na confecção do alvará.
vi) Concedido acesso aos dados financeiros no perfil “Assistente”.
vii) O escaninho dos alvarás passa a exibir as situações: emissão pendente,
cancelamento pendente e cancelamento não efetivado.
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viii) Criado validador do dígito verificados da conta, evitando que alvarás sejam
rejeitados por este motivo.

5)

PAUTAS DE AUDIÊNCIA

Corrigida a exibição de pautas anteriores, pois muitas não apareciam, e todas
passam a ter ordem cronológica.

6)
i)

DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL
Poderão ser designados em lote

ii) No filtro de busca, aparecerão usuários que já não estão com localização na
unidade.

7)
i)

ESCANINHO
No protocolo de processo com pedido de tutela/liminar, estes serão
relacionados no Escaninho - Petições não apreciadas, pré-filtro: Petições
urgentes.

ii) Processos com registro de homologação de transação não mais aparecerão no
escaninho de “Processos sem audiências”

8)
i)

PERITO
Arquivos oriundo do PJeCalc (tipo .pjc) passam a ser exibidos na tela “Cálculos
do processo”.

ii) Havendo erro no momento da assinatura da notificação de designação da
perícia, este documento será excluído, permitindo que seja refeito o
procedimento.

9)

QUADRO DE RECURSOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (2º GRAU)

No quadro de recursos, acessível pelos Detalhes do Processo, serão considerados
apreciados Embargos de Declaração que tiverem os seguintes resultados:
- Negado seguimento a recurso (sem resolução do mérito) de "1-nome da parte"
- Conhecido o recurso de "1-nome da parte" e provido,
- Conhecido o recurso de "1-nome da parte" e provido em parte,
- Conhecido o recurso de "1-nome da parte" e não provido,
- Conhecido em parte o recurso de "1-nome da parte" e provido,
- Conhecido em parte o recurso de "1-nome da parte" e provido em parte,
- Conhecido em parte o recurso de "1-nome da parte" e não provido,
- Provido por decisão monocrática de "1-nome da parte")
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Estes resultados se somam aos anteriores:
- Acolhidos os Embargos de Declaração de "1 - nome da parte"
- Acolhidos em parte os Embargos de Declaração de "1 - nome da parte"
- Não acolhidos os Embargos de Declaração de "1 - nome da parte"
- Não conhecido(s) o(s) "nome do recurso" / "nome do conflito" de "1 - nome da parte" /
"nome da pessoa"
- Prejudicado(s) o(s) "5024 - nome do recurso" = '49 - Embargos de Declaração' de "1 nome da parte"
- Homologada a desistência do recurso de "1-nome da parte"
10)
CORREÇÕES DIVERSAS:

a. Redução de erros na Baixa de Processo completo.
b. Usuário com perfil “Assessor” com permissão de compartilhar modelos.
c. Não há mais classes a serem distribuídas de forma “Incidental’ em 2º grau.
d. Processos com marcação de impedimento ou suspeição não poderão ser
selecionadas em lote
e. Classes Protesto, Notificação e Interpelação poderão ser arquivadas.
f.

Na redistribuição, será permitido preencher processo referência que não seja
do PJe. Anteriormente, isto dava erro.

g. Possibilidade de marcar/desmarcar “Distribuidor” no cadastro dos Oficiais na
Central de Mandados.
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