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SERVIDORES DO 1º GRAU 

1. [Novo Fluxo]Gerar uma certidão padrão de que não 

existem depósitos vinculados ao tentar arquivar 

definitivamente. 

Na versão 2.8 do Sistema PJe, na tarefa “Escolher tipo de arquivamento” do 1º 

Grau, quando o usuário clicar em "Arquivo Definitivo" (apenas nesse), abrir-se-

á um modal com o seguinte texto: 

— 

Título : "Emissão de uma certidão no processo" 

"CERTIFICO para os devidos fins que o processo encontra-se apto ao 

arquivamento, sem depósitos vinculados pendentes de liberação." 

 

Embaixo o botão "Assinar" e "Cancelar". 

— 

 

OBSERVAÇÃO: A verificação de valores não é automática do sistema, ou seja, 

o servidor deve verificar se existem ou não valores na aba de dados financeiros 

ou nos aplicativos dos bancos. 
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Ao clicar em assinar, o processo será arquivado definitivamente e será gerada a 

certidão nos autos: 
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2. Registrar pagamentos de acordo na aba Pagamento. 

Quando o usuário registrar o pagamento pela tarefa “aguardando pagamento 

de acordo”, será gerado o movimento de pagamento no processo, o que já 

ocorria até a versão 2.7. 

A novidade da versão 2.8 é que esse registro será visualizado na página de 

pagamento (menu do processo ou menu de tarefa - pagamento) de forma 

automática. 

Acordo registrado na tarefa “aguardando cumprimento de acordo”: 

 

 

 

O registro do acordo gera o movimento no processo: 
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Além disso, a partir da versão 2.8, também ficará o registro na aba “pagamento” 

do menu do processo, o que facilitará a conferência de valores pagos. 
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3. Movimento de autuação de recurso parcial na tela de 

minutar decisão de admissibilidade de recurso e minutar 

decisão geral. 

Quando é proferida uma sentença parcial de mérito no processo, é cabível o 

ajuizamento imediato de Recurso Ordinário em face dessa sentença. Caso seja 

admitido o RO e determinado o ajuizamento de ação “recurso de julgamento 

parcial”, a Vara deve, a partir da versão 2.8 do PJe, proferir uma decisão com o 

seguinte movimento: “50141 - Determinada a autuação de Recurso de Julgamento 

Parcial no processo”. 

O referido movimento estará disponível na árvore de movimentos do ícone 

Decisão Geral ou minuta de Decisão de Admissibilidade de Recurso. 
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4. Possibilidade de reservar um horário para designação de 
uma nova audiência 

 

Nesta nova versão (2.8), será possível, durante a realização de audiência, 

agendar, desde já, uma nova audiência sem que a atual seja cancelada 

automaticamente. 

Desta forma, será possível reservar um horário vago de uma sala para 

designação de uma nova audiência, de forma que o horário escolhido seja 

preenchido com a nova marcação, tão logo a ata da audiência que está sendo 

realizada seja assinada. 
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Assim, assinada a ata, o sistema reconhecerá o seguinte:

a) A nova audiência é alterada de reservada para designada no horário que 

foi reservado; 

b) O movimento de designação da nova audiência é lançado.

 

Na prática, o servidor, no momento em que

sistema AUD, poderá acessar ao PJe e ir em “Pauta de Audiência” 

selecionar a data desejada 

 

 

5. Apresentação do ícone “Juízo 100% Digital” na pauta de 

audiências 

O ícone “Juízo 100% Digital” 

versão 2.8, diretamente nas pautas de audiências quando o processo pautado 

tramitar neste formato. 

Assim, ao selecionar a pauta de audiência de determinado dia, o servidor, tão 

logo acesse o ambiente, reconhecerá de imediato o(s) processo(s) que estejam 

sob o regime do "Juízo 100% Digital", conforme figura abaixo:
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o sistema reconhecerá o seguinte: 

A nova audiência é alterada de reservada para designada no horário que 

movimento de designação da nova audiência é lançado. 

, o servidor, no momento em que ocorre determinada audiência no 

sistema AUD, poderá acessar ao PJe e ir em “Pauta de Audiência” 

selecionar a data desejada  e designar uma nova audiência.

Apresentação do ícone “Juízo 100% Digital” na pauta de 

O ícone “Juízo 100% Digital”  poderá ser verificado

diretamente nas pautas de audiências quando o processo pautado 

Assim, ao selecionar a pauta de audiência de determinado dia, o servidor, tão 

ambiente, reconhecerá de imediato o(s) processo(s) que estejam 

"Juízo 100% Digital", conforme figura abaixo: 
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A nova audiência é alterada de reservada para designada no horário que 

 

ocorre determinada audiência no 

sistema AUD, poderá acessar ao PJe e ir em “Pauta de Audiência” , 

e designar uma nova audiência. 

Apresentação do ícone “Juízo 100% Digital” na pauta de 

poderá ser verificado, a partir da 

diretamente nas pautas de audiências quando o processo pautado 

Assim, ao selecionar a pauta de audiência de determinado dia, o servidor, tão 

ambiente, reconhecerá de imediato o(s) processo(s) que estejam 
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Além disso, oícone “Juízo 100% Digital” 

quando o processo tramitar no aludido formado ao acessar “Consulta de 

Pautas”  na consulta processual 

no “Menu Completo”. 

 

O sistema apresentará da seguinte maneira:
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Além disso, oícone “Juízo 100% Digital”  também será sinalizado 

quando o processo tramitar no aludido formado ao acessar “Consulta de 

na consulta processual 

O sistema apresentará da seguinte maneira: 
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também será sinalizado 

quando o processo tramitar no aludido formado ao acessar “Consulta de 
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6. Relatório de processos tramitando pelo Juízo 100% 

Digital 

A partir da versão 2.8 será possível extrair relatórios do “SAO”/Relatório 

Gerenciais” que busquem o quantitativo de processos tramitando no OJ pelo 

“Juízo 100% Digital” e que não estejam arquivados.
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Relatório de processos tramitando pelo Juízo 100% 

A partir da versão 2.8 será possível extrair relatórios do “SAO”/Relatório 

Gerenciais” que busquem o quantitativo de processos tramitando no OJ pelo 

“Juízo 100% Digital” e que não estejam arquivados. 

Gestão do TRT da 11ª Região                               

 

Relatório de processos tramitando pelo Juízo 100% 

A partir da versão 2.8 será possível extrair relatórios do “SAO”/Relatório 

Gerenciais” que busquem o quantitativo de processos tramitando no OJ pelo 

 


