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Introdução
Na versão atual do sistema, a pauta pode ser filtrada pelo tipo de audiência definido para determinadas classes processuais, lembrando que os tipos de audiência são fixados em
tabela de complementos CNJ-CSJT.
A marcação automática de audiências dependerá da montagem das salas, pois os processos distribuídos ocuparão horários previamente definidos pelos magistrados.
As salas de audiência para o sistema Pje-JT são salas virtuais,ou seja, são composições de faixas de horários que receberão processos.
A montagem de uma sala de audiência depende de alguns pontos pré-estabelecidos pelo administrador do sistema:
Exigência ou não de marcação automática de audiência segundo as classes processuais existentes.
Tipo de audiência inaugural associado para as classes que exigem marcação automática de audiência.
De forma indireta, a ocupação das salas, obedecerá ao tempo de interstício estabelecido pelo órgão julgador.
O tempo de interstício trata do prazo mínimo necessário para cumprimento dos prazos legais para defesa do réu, associado ao prazo operacional de uma
unidade,considerando o meio de intimação utilizado para ciência do interessado,evitando assim, que a pauta seja ocupada por processos que ainda não se encontram aptos
para realização audiência.
O interstício para marcação de audiência será contabilizado em quádruplo, caso o polo passivo seja um órgão público.
É possível definir o tempo esperado para realização de uma audiência de determinado tipo, para maiores informações acesse:
Configurar Tempo de Audiênicia (http://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Tempo_de_audi%C3%AAncia_do_org%C3%A3o_julgador).

Cadastrar a Sala
O segundo passo será o cadastro da sala propriamente dita.
Acesse o menu Configuração, Audiências e Sessões, Sala [1].
Será exibida uma tela com duas guias: Pesquisa e Formulário.
Em Pesquisa [2], caso necessário, selecione a Situação [3] e/ou o nome da Sala [4] e a opção Pesquisar [5] para realizar um filtro na busca;
As salas cadastradas são exibidas no painel [6].

Na guia Formulário é onde de fato a sala será criada. Insira o nome da sala e selecione a opção Gravar. Perceba que a cada alteração será exibida uma mensagem de
confirmação.
http://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Sala_de_Audi%C3%AAncia#Bloqueio_de_Pauta
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Passando agora para a guia Horários.
O terceiro passo será a definição de dias [1] e horários [2] para realização das audiências.
Selecione também a opção Ativo [3];
Selecione a opção "Incluir" [4].
Perceba que abaxo do formulário de cadastro existirá uma lista com todos os horários cadastrados.

O quarto passo será a fixação dos tipos de audiência associados à sala.
Selecione o tipo de audiência [1];
Selecione a opção incluir [2];
Perceba a lista de tipos de audiência cadastrados para aquela sala [3].

Por último, deve-se cadastrar o "período de inatividade" da sala, para que não haja marcação automática.
Selecione a data inicial e final [1];
Selecione a opção para incluir [2];
Perceba a lista de períodos de inatividade.

As salas montadas poderão ser visualizadas conforme figura abaixo:

http://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Sala_de_Audi%C3%AAncia#Bloqueio_de_Pauta
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Bloqueio de Pauta
Esta funcionalidade impede qualquer tipo de marcação nos horários estabelecidos pelo usuário.
Selecione o Órgão Julgador [1], a Sala de Audiência [2], as datas de início e fim [3];
Insira uma descrição para o bloqueio [4];
Marque a opção Ativo [5];
Selecione Incluir [6].

Para visualização da pauta da unidade deverá ser acessado o menu: Audiências e Sessões> Pauta de Audiência. Será oferecida uma pesquisa com variados filtros permitindo a
melhor configuração da apresentação dos processos da maneira que melhor convier ao usuário.

http://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Sala_de_Audi%C3%AAncia#Bloqueio_de_Pauta
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Voltar para o Manual do Servidor (http://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Manual_Servidor)
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