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1. Finalidade 
Alterar tarefas PJe para fins de imprimir uniformidade de comportamento às tarefas abertas para o 
cumprimento paralelo; permitir disparar diversos tipos de expedientes de forma simultânea; e 
possibilitar acesso rápido às tarefas de uso mais frequente (atalho). 

 
 
2. Detalhamento 

Item Descrição 

01 

Criação de acesso rápido para as tarefas de “[S] Expedição de 
documentos” e “[S] Preparar Comunicação”. 

Essa alteração possibilita que o usuário acesse as tarefas “[S] Expedição de 
Documentos” e “[S] Preparar Comunicação” a partir das TRIAGENS 
([S]Triagem inicial, [S] Triagem processo em  curso e [S]Triagem processo 
julgado),  selecionando a opção “Expedição de documentos – atalho” ou  “Preparar 
Comunicação – atalho”. 

Ao selecionar um dos atalhos, o sistema abrirá a tarefa escolhida e encaminhará, 
também, o processo para “[S] Cumprimentos – tarefas autônomas abertas”.  

Preparar comunicação – atalho (vídeo) 
Expedição de documentos –atalho (vídeo) 

02 

Alteração do nome da tarefa “[S] Cumprimentos – concluir” para “[S] 
Cumprimentos – tarefas autônomas abertas”. 

Ao selecionar qualquer opção disponível na tarefa “[S] Cumprimentos – múltiplos”, 
o processo abrirá a tarefa “[S] Cumprimentos – tarefas autônomas abertas”, 
trazendo listadas todas as tarefas abertas para o processo.  
Para acessar as tarefas autônomas abertas o usuário deverá fechar a tarefa “[S] 
Cumprimentos – tarefas autônomas abertas” e localizar a tarefa desejada no painel 
do usuário. 
 
Cumprimentos Múltiplos (vídeo) 
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03 

Alteração do comportamento das tarefas “Associar ou desassociar 
processos”, “Preparar expediente” e “Preparar ato de comunicação 
(PAC)”, que passaram a se comportar como Tarefas autônomas.   

GLOSSÁRIO: Tarefas autônomas são tarefas independentes e que após sua 
execução se fecham automaticamente. São representadas por dois asteriscos (**) no 
painel do usuário. 
 
Associar ou desassociar processos (vídeo) 
 

04 

Abertura simultânea de múltiplos expedientes.  

Na tarefa “[S] Preparar expediente – selecionar tipos” passou a ser  permitido 
disparar diversos tipos de expedientes (documentos), simultaneamente, limitados a 10 
(dez) por expediente.  
Vale ressaltar que, ao disparar um grande número de documentos, o sistema gasta um 
tempo para processamento. Note-se que o processo aparecerá replicado de acordo 
com a quantidade de documentos selecionada.  
 
Preparar Expediente (vídeo) 
 

 
Os vídeos podem ser acessados pelo site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no 
menu PJe - opção Ajuda/vídeos ou pelo link  http://www.tjes.jus.br/pje/ajuda/videos. 

http://www.tjes.jus.br/pje/ajuda/videos.

