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Melhorias no “Painel do usuário”
Na barra lateral esquerda, foram mantidas
as funcionalidades já existentes na versão
anterior. Apenas o ícone de “últimas
tarefas” teve seu desenho alterado.
Na área central do painel, foi
disponibilizado um novo acesso rápido às
tarefas, na coluna mais à direita, bem como
às tarefas de assinatura, na coluna mais à
esquerda.

Na execução das tarefas, as opções de
tramitação do processo estão disponíveis
pelo botão "Encaminhar para...". Foi
incluída também a opção de acesso do
histórico de tarefas.
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Descontinuidade do “Painel do usuário antigo”
O painel do usuário antigo foi
descontinuado do sistema. A partir de
agora, há um único painel do usuário, que
dispõe de diversos recursos que viabilizam
mais agilidade e controle na execução das
tarefas.
A funcionalidade de criação de “caixas” foi
substituída pela de “etiquetas”. Na
migração de versão, todas as antigas
caixas foram convertidas em etiquetas
para o novo painel, tendo a sua descrição
padronizada no formato “CAIXA - Nome da
antiga caixa”.
Para obter mais informações sobre o uso das
etiquetas, consulte http://www.pje.jus.br/wiki/
index.php/Manual_do_Usu%C3%A1rio_Interno
#Etiquetas
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Melhorias nos “Autos digitais”
Foram feitos ajustes para melhorar a
exibição dos movimentos processuais,
além de uma nova sinalização indicando a
existência de documentos não lidos.
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Melhorias na funcionalidade assinatura em lote
Público alvo: Magistrados
O sistema passa a oferecer três opções de
assinatura em lote: assinar somente os
selecionados,
assinar
todos
os
documentos pendentes ou assinar todos os
documentos conferidos.
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Painel do oficial de justiça
O painel do oficial de justiça teve seu layout
alterado e o registro de visita foi
descontinuado.
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Possibilidade do secretário de sessão excluir
processos de pautas fechadas
A nova versão permite que o secretário de
sessão exclua processos de uma pauta
fechada (antes de iniciar a sessão). Depois
de excluído da pauta, o processo
permanecerá na tarefa “Aguardando a
sessão” do relator e o sistema
disponibilizará as opções de transição:
“Solicitar inclusão em pauta presencial” ou
“Solicitar inclusão em pauta virtual”.
Assim, o secretário de sessão somente
poderá incluir esse processo em outra
pauta após o gabinete realizar nova
solicitação de inclusão em pauta.
Caso o Secretário de Sessão exclua
processos de uma pauta fechada, deverá
ser observada a necessidade de
reordenação
dos
processos
que
permaneceram na pauta.
A nova versão exige o fechamento da pauta
antes do comando de início da sessão de
julgamento feito a partir do painel do
Secretário de Sessão.
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Melhorias no “Painel do secretário de sessão”
No painel do Secretário de Sessão, à
medida
que
os
processos
são
movimentados (situação modificada para:
adiado, retirado, julgado e outros), os
mesmos passam a constar na aba
Proclamados e deixam de constar na
relação de processos no painel. Havendo
necessidade de quaisquer modificações
nestes processos, o secretário deve
localizá-los na aba de Proclamados.
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Novo “Painel do magistrado na sessão”
O Painel do Magistrado na Sessão está com
novo layout, mais simples e funcional, além
de ter seu desempenho otimizado.
Na parte superior da tela, visualizamos
rapidamente
quantos
processos
encontram-se em determinadas situações
de julgamento, informações estas
previamente lançadas pelo secretário de
sessão.
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O Painel do Magistrado na Sessão foi
dividido em duas partes:
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a Lado esquerdo: Exibe os processos
da pauta que podem ou não ser
filtrados de acordo com suas
situações de julgamento (julgado, em
julgamento, adiado, retirado da pauta,
etc.), e possibilita a pesquisa de
processos por meio de filtros diversos.
Ainda do lado esquerdo temos o
recurso de atualização de tela.
b Lado direito: Exibido quando é
selecionado um processo do lado
esquerdo. Possibilita aos membros do
colegiado visualizar os textos dos
documentos inseridos pelo relator e
vogais naquele processo. Oferece
também a execução das ações
compreendidas numa sessão (editar
voto, lançar voto, pedir vistas, etc)
para todos os membros do colegiado
presentes na sessão.
Na versão anterior, no Painel do Magistrado
na Sessão, o usuário precisava (em
determinadas situações) clicar no botão de
assinatura inúmeras vezes até que o
sistema apresentasse sucesso na
operação. A nova versão resolve este
problema, através de um editor de texto
mais moderno, que inclui entre outras
funcionalidades a opção de versionamento
do texto inserido.
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Modificações na tarefa de assinatura de acórdão
A tarefa Assinar Acórdão disponibiliza nova
área para lançamentos de movimentos
processuais do julgamento.
O botão para assinatura do acordão está
disponível apenas se todos os documentos
do acórdão (relatório, voto e ementa)
estiverem com seus respectivos textos e os
movimentos
processuais
estiverem
lançados.
Com isto, os processos que tiverem seus
acórdãos assinados NÃO seguirão mais
para a tarefa Lançar Movimentações de
Julgamento, e sim diretamente para a
tarefa Acórdão Assinado.
OBS: Importante lembrar de conferir as
pendências do acórdão (caso existam). Ao
clicar em “Verificar pendências do
acórdão” o sistema apresentará as ações
que precisam ser executadas. Após isto,
clicar na transição “Atualizar”, conferir os
dados na aba “Acórdão” e se tudo estiver
correto assinar o acórdão.
Na antiga tarefa Lançar movimentações do
julgamento devem permanecer APENAS os
processos que foram julgados em sessão
antes da implantação da nova versão. O
usuário deverá ficar atento para que esses
processos sejam movimentados como já
eram na versão anterior.
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