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Novidades da Versão 2.6.4 

 

1) ALTERAÇÃO DA FONTE NO EDITOR DE TEXTO 

Alterado o tipo da letra padrão do editor do PJe para Open Sans. Nos estilos 

“Corpo” e “Ementa”, com tamanho 12. 

 

2) ALVARÁS (SIF) 

Juntada automática do documento “Alvará” ao PJe. 

Juntada do comprovante de pagamento, após prestação de contas da instituição 

financeira, ao PJe. Haverá botão no escaninho para geração e anexação deste documento. 

 

Ao se clicar no número do processo no escaninho, a tarefa é aberta. 

Alterações visuais foram realizadas: 
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Corrigida a exibição da data de correção bancária, tanto na tela de detalhes do 

alvará quanto na tela de edição do alvará, que apresentava a data com D-1, embora o 

registro interno no sistema estivesse correto. 

 

3) VISUALIZAÇÃO DE EXPEDIENTES CONFECCIONADOS NO PEC NO PAINEL 

DO MAGISTRADO (GIM) ANTES DA ASSINATURA 

Assim como já ocorre com os despachos, decisões e sentenças, será possível ao 

magistrado conferir os expedientes confeccionados no PEC (inclusive alvarás) e que estão 

disponíveis para sua assinatura. 

 

4) CHIPS 

 

Criados os seguintes chips AMARELOS: 

A. ARISP 

B. ARISP (Ag. Resposta) 

C. Certidão/Habilitação de crédito-expedir 

D. Certidão/Habilitação de crédito-aguardar pagamento 

E. Incluir em pauta - Conciliação em Conhecimento 

F. Incluir em pauta - Conciliação em Execução 

G. Incluir em pauta – CPI 

H. Incluir em pauta – Instrução 

I. Intimar testemunha 

E também para o segundo grau, os seguintes: 

J. Expedir ofício 

K. Expedir mandado 

L. Perícia-designar 

Para o segundo grau exclusivamente, foi alterado o CHIP TUTELA/LIMINAR, para 

que ele seja retirado, além de quando for desmarcado “Pedido de Liminar ou de 

Antecipação de Tutela”, também com os seguintes movimentos: 
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817 -> 50097 - Concedida a tutela provisória "tipo de tutela" de "nome da parte"; 

888 -> 50098 - Concedida em parte a tutela provisória "tipo de tutela" de "nome da parte"; 

817 -> 50102 - Concedida de ofício a tutela provisória "tipo de tutela" de "nome da parte"; 

968 -> 50099 - Não concedida a tutela provisória "tipo de tutela" de "nome da parte"; 

817 -> 339 - Concedida a medida liminar a "nome da parte"; 

888 -> 892 - Concedida em parte a medida liminar a "nome da parte"; 

968 -> 792 - Não concedida a medida liminar a "nome da parte"; e 

157->348 - Revogada a medida liminar" 

 

5) SUBSTITUIÇÃO DA CLASSE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM AUTOS 

SUPLEMENTARES (EXPROVAS) POR CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE 

SENTENÇA (CUMPRSE) 

Esta classe substituirá a anterior, com o mesmo funcionamento, inclusive não 

permitindo a inclusão destes processos no BNDT. 

Também foi inabilitada, no 1º grau, a mudança de fase para a classe 12760-Recurso 

de Julgamento Parcial. Processos com essa classe não podem passar da fase de 

conhecimento para liquidação ou execução. O usuário terá que alterá-la para 156-

Cumprimento de Sentença. 

 

6) JUÍZO 100% DIGITAL 

Após ser marcada na aba “Características” na autuação a qualidade de 100% Digital, 

o logo aparecerá nas telas de Detalhes do Processo: 

 

Também haverá chip indicador. 
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7) IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO 

No modal de aviso das ocorrências, passa a aparecer o nome da parte quando a 

regra for cadastrada com este motivo. 

Quando há processos com registro de impedimento e é realizada a assinatura em 

lote, a mensagem passa a informar que estes não foram assinados por haver registros de 

impedimentos, ao invés da mensagem anterior que indicava que nenhum processo foi 

selecionado. 

Possível a ordenação pelo campo Impedimentos nas Minhas Atividades do Meu 

Painel. 

Corrigido erro na consulta de registros que ocorria no perfil de Secretário de OJC, 

2º Grau. 

 

8) REMESSA 

Incluídas validação de assunto principal no processo, CEP inválido e de coincidência 

entre o CPF/CNPJ e o login da parte. 

Corrigida a acessibilidade do botão “Excluir”, que poderá ser utilizado com o leitor 

NVDA. 

A remessa para diligência no OJC (2º GRAU) volta a ter os movimentos registrados: 

“Remetidos os autos para órgão Julgador Colegiado para diligência” e “Recebidos os autos 

por retorno de diligência.” 

 

9) PEC 

Permitida a Notificação Inicial via Correios mesmo para parte que já possua 

advogado. 

Será possível a criação de expedientes em processos com muitas partes. As partes 

serão listadas em telas de acordo com a quantidade de registros escolhida (o padrão é de 

dez em dez, mas pode ser alterado). É necessário a marcação de partes em cada tela, não 

bastando inserir todos de uma vez. Há quantidade máxima de expedientes a serem 

confeccionados de uma vez, definida pelo administrador do sistema. 

Implantada a ordenação de todas as colunas na Listagem de Expedientes para 

Impressão. 

A pesquisa por outros destinatários estava realizando a busca pelo Nome Fantasia 

ao invés do Nome padrão. 
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 SHODO 

Inseridos os programas para utilização do assinador com os sistemas operacionais 

LINUX e MAC. 

Ao clicar em “Modo de assinatura” na tela de login, são apresentadas as opções: 

 

10) OUTRAS ALTERAÇÕES: 

 Passa a ser apresentado o balão de comentários do GIGS no Painel do 

Magistrado (GIM) 

 Ao abrir processo de outro OJ pelo Meu Painel, o sistema manterá o usuário 

logado apesar da troca de perfil 

 No Relatório de Atividades do GIGS, os processos que vencem no dia atual 

passam a constar na relação de processos NO PRAZO (antes não apareciam nem no prazo 

nem fora do prazo) 

 Ao se escolher o "Tipo de Atividades" CHIPS é permitido saber os que estão 

no prazo ou fora do prazo. 

 Expedientes enviados ao DEJT pela intimação automática com prazo “0” 

passam a ser fechados. 

 Na conclusão de admissibilidade do recurso (1º Grau) foi disponibilizado o 

movimento 230 - Prejudicado(s) o(s) "nome do recurso" de "nome da parte" 

 Na seleção de magistrado para conclusão no 2º Grau, só estarão disponíveis 

magistrados cadastrados no mesmo para OJ/OJC do processo. Antes, apareciam todos do 

OJ. 

 O complemento do movimento id "417 - Incluído em pauta o processo 

para..." passa a ser exibido no formato 24h ao invés de 12h, como antes, deixando de causar 

confusão nas sessões realizadas à tarde. 
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  Volta a ser permitida a marcação de audiências em dia de suspensão de 

prazo 

 Expedientes enviados a peritos em Primeiro Grau agora serão visualizados 

no Segundo Grau. 

 Corrigida a ordenação dos anexos a documentos juntados no PJe (versão 

KZ, interna). 

 No eRec, foram habilitados os campos da tempestividade para 

preenchimento manual e, corrigidas a data de publicação do acórdão. 

 Os movimentos “Quitado o precatório”, “Quitada a RPV”, “Cancelado o 

precatório” e “Cancelada a RPV” agora tem o complemento informando o número do ID. Os 

dois primeiros, também permitem que seja inserido o valor da quitação (sem visibilidade 

externa). 

 

Usuários externos 

 

1) TROCA DE PERFIL NA CONSULTA PÚBLICA 

Usuários com outro perfil além do de advogado, ao entrar na consulta pública, não 

conseguiam realizar a consulta de terceiros. 

O sistema passou a selecionar o perfil de maior acesso para ser utilizado. 

 

2) CORREÇÃO DE FALHAS AO BAIXAR PROCESSO NA ÍNTEGRA NA 

CONSULTA PROCESSUAL 

 

3) PERITOS PODEM RECUSAR PERÍCIA 

Corrigido erro que não permitia a recusa de perícia. 

 


