
MANUAL BÁSICO

DO

JUS-REDATOR
Confecção de sentenças judiciais
Versão 2.3.1.4

Kleber de Souza Waki                                                                                                                                               Manual do Jus Redator 

                                                                                                                                     Página 1 de 49



Prefácio

Através de um convite lançado por Denilson Bandeira Coelho em uma  

lista de discussão dos juízes do trabalho (em 2009), fiz o primeiro contato com 

o Jus-Redator.

Logo em seguida, vieram os tutoriais de vídeo, bastante instrutivos.

O convite não foi estendido apenas para conhecer o Jus-Redator, mas  

também para colaborar com o seu desenvolvimento. E neste sentido, muitos  

vem concorrendo para tornar esta ferramenta tão útil quanto o propósito para  

o qual foi concebida.

A  idéia  de  propor  um  manual  escrito,  ao  lado  dos  imprescindíveis  

tutoriais de vídeo, busca tão-somente acrescentar a linguagem escrita, como 

forma de instrução do usuário e para sua ligeira consulta. O manual,  que  

ainda é básico, pode estimular outros colegas a somarem suas experiências e  

descobertas que auxiliem outros a conhecer de perto e melhor esta ferramenta.

Trata-se,  enfim,  de  obra  aberta  e  voltada  ao  compartilhamento  e  

melhoramento do que aqui se propõe instruir.  Espera-se que cumpra o seu  

escopo, de ser um dos tijolos.
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MANUAL BÁSICO

DO

JUS-REDATOR
Assistente de edição de sentenças 

PARTE I - INFORMAÇÕES GERAIS

1. Conheça o Jus-Redator

O Jus-Redator é um sistema1 desenvolvido com o objetivo de auxiliar o 

Juiz2 na criação de suas decisões, dotando este esforço de maior agilidade, 

tendo  como  fundamento  o  aproveitamento  de  textos  para  hipóteses 

semelhantes,  sem  prejudicar  a  necessária  análise  das  provas  durante  a 

inserção dos argumentos.

O  sistema  também  aprende  com o  usuário  quais  são  os  elementos 

padrões (“variáveis”) por ele adotados e permite que seja utilizado por mais 

de um magistrado, guardando as preferências de cada um.

Por  ser  qualificado  como  um  sistema,  o  Jus-Redator  funciona  em 

dependência com outro programa: um editor de textos, que tanto pode ser o 

1 Chamamos de sistema o conjunto de software (programa), necessário para sua atuação. Lembre-se que na 
informática trabalhamos com a parte física (hardware) e a parte lógica (software). Softwares são os 
programas elaborados para o trabalho dos equipamentos físicos (hardware. Exemplos: o PC, a impressora, a 
webcam, o monitor etc.). O sistema trabalha com o conjunto de programas. Como exemplos de sistemas, 
temos o sistema operacional do computador: Windows, Linux, MacOS etc. Como o Jus-Redator trabalha 
associado a outro programa (um editor de textos), podemos chamá-lo de sistema, já que sua atuação é 
dependente do conjunto (Jus-Redator+Editor de textos).
2 O projeto original foi concebido para atender as peculiaridades na criação de uma sentença trabalhista. 
Contudo, logo foi redirecionado para atender aos juízes em geral, já que o método de elaboração de sentença 
pode ser facilmente atendido por este assistente de edição.
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Writer (versão 3.1 ou inferior) – da suíte3 Open Office, como pode ser o Word 

2007 (ou versão inferior), da suíte Microsoft Office, da Microsoft.

O projeto foi idealizado pelos juízes Denílson Bandeira Coelho e Carlos 

Augusto  Nobre  e  permanece  em  constante  desenvolvimento  sob  a 

responsabilidade  de  seus  idealizadores  e  com  a  inestimável  colaboração 

técnica do analista de sistemas Gilberto Rios.

Por  estar  em constante  aperfeiçoamento  e  ser  um projeto  aberto  e 

compartilhado,  sem  fins  lucrativos,  você  também  pode  se  tornar  um 

colaborador, apresentando críticas, sugestões e ajudando a divulgar a idéia. 

Para isso, basta inscrever-se no grupo de discussão Jus-Redator, mantido pela 

Google Grupos (http://groups.google.com/group/jus-redator?hl=pt-BR).

O  projeto  conta  agora  com  uma  página  na  internet  – 

www.jusredator.org – na qual você poderá acompanhar as novidades deste 

processo de criação e aprimoramento do assistente de edição de sentenças. 

Nesta  página  você  também  encontrará  a  última  versão  disponível  para 

download, na área de arquivos. Para isto você precisará se cadastrar no grupo 

de discussão, o que é muito fácil: basta preencher o seu email no box Google 

Groups (que você verá na parte inferior da página, à direita) e clicar no botão 

3 Chamamos de suíte um conjunto de programas com diferentes objetivos ou funções. Diferentemente do 
significado de sistema, estes programas reunidos não são dependentes entre si. A suíte do Open Office (no 
Brasil, desenvolvido pela comunidade BrOffice, é composto pelos seguintes programa: “*  O Writer é o 
editor de textos do BrOffice.org: você pode usá-lo tanto para escrever uma carta rápida quanto para produzir 
um livro inteiro, com figuras embutidas, referências cruzadas, sumários, índices, bibliografias, enfim... 
Funções como Auto-completar, Auto-Formatar, Verificação Ortográfica facilitam seu trabalho. O Writer é 
poderoso o bastante até para executar tarefas típicas de editoração eletrônica, tais como a criação de 
informativos com várias colunas e brochuras – sua imaginação é o limite. * Use o Calc para manter seus 
números sob controle. Essa poderosa planilha eletrônica possui todos os recursos de que você precisa para 
calcular, analisar, resumir e apresentar seus dados em relatórios numéricos ou em impressionantes gráficos. 
Um sistema de ajuda integrada facilita a inserção de fórmulas complexas. Sofisticadas ferramentas para 
auxílio à tomada de decisão estão a poucos cliques de distância. Importe dados externos usando a Tabela 
Dinâmica. Depois ordene-os, filtre-os, produza sub-totais e análises estatísticas. Use visualizações prévias 
para escolher entre treze categorias de gráficos, incluindo linhas, áreas, colunas, pizza, XY, rede e diversas 
variantes. * O Impress é o meio mais rápido e poderoso de criar apresentações multimídia eficientes. Suas 
apresentações vão ganhar destaque com efeitos, animações e as ferramentas de desenho. * O Draw vai 
produzir desde simples diagramas até ilustrações com aparência 3D e efeitos especiais. * O Math é um editor 
de fórmulas eficiente e fácil de usar. Com ele, você pode criar desde fórmulas simples até as mais complexas 
equações. Extremamente útil para trabalhos científicos ou escolares. * Novo membro da família 
BrOffice.org, o Base permite manipular bancos de dados sem dificuldades. Ele cria e modifica tabelas, 
formulários, consultas e relatórios, seja usando um banco de dados previamente existente em sua empresa, 
seja com o mecanismo HSQL, embutido no Base.” (com informações da comunidade BrOffice).
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“Inscrever”. Se preferir, no box “Login do Usuário” clique em “Criar uma nova 

conta” e preencha os dados.

2. Para começar

Para  começar  a  trabalhar  com o  Jus-Redator  será  preciso  que  você 

baixe o arquivo do programa assistente para o seu computador. Também é 

necessário  que  você  tenha  instalado  o  editor  de  textos  Writer (Open 

Office/BrOffice) ou o Word (Microsoft Office)4.

Se você não possui nenhum desses editores de texto (basta apenas um 

deles), recomendamos fortemente o uso do Writer (Open Office/BrOffice), por 

ser  um programa  gratuito  e  também desenvolvido  de  forma  colaborativa. 

Além disso, o Writer permite a gravação de arquivos no formato ODT (Open 

Document), que é um modelo não proprietário, ou seja, não é um tipo de 

arquivo desenvolvido por empresas privadas e condicionado a abrir apenas em 

determinados programas.

Para baixar o Writer, vá até a página da comunidade que desenvolve o 

Open  Office  no  Brasil  (www.broffice.org)  e  faça  o  download  do  arquivo, 

instalando-o em sua máquina.

Para baixar o Jus-Redator, siga os passos abaixo:

 

a) inscreva-se no grupo de discussão do Jus-Redator. Isto poderá ser feito 

no  link:  http://groups.google.com/group/jus-redator?hl=pt-BR ou 

na  página  do  Projeto  (http://www.jusredator.org),  num  box 

destacado na coluna à direita (Google Groups) ou, de preferência, no 

box à esquerda (LOGIN DO USUÁRIO), clicando em “Criar uma nova 

conta”.  É  importante  que  você  utilize  um  email  da  Google 

(GMAIL) ou um email cadastrado em uma conta Google, a fim de 

poder acessar a página do grupo (e efetuar o download descrito 

4 Se você possuir qualquer um desses programas, o Jus-Redator abrirá automaticamente já vinculado ao 
editor.
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na alínea “b”, infra). Após completar a inscrição, aguarde o email de 

confirmação. Esta exigência da conta Google se dá apenas quando o 

usuário  for  efetuar  o  download  diretamente  na  página  do  grupo  de 

discussão.  No  entanto,  como  agora  os  arquivos  passaram  a  ficar 

disponíveis  na  página  do  projeto  (www.jusredator.org),  o  usuário 

precisará apenas cadastrar  seu email  junto ao grupo para receber a 

senha e acessar a parte de downloads na página do Jus-Redator.

b) Confirmada a sua inscrição, você receberá em seu email o seu login e 

senha.  Acesse  a  página  do  Projeto  e  vá  até  a  área  de  arquivos 

(Downloads), para baixar a última versão do Jus-Redator.

c) Instale a última versão em seu computador. Sempre que surgir nova 

versão,  bastará  seguir  o  procedimento  de  instalação.  Não  será 

necessário remover a versão anterior para a instalação da mais recente.

Veja na imagem abaixo, a página do Projeto com a aba “Download”, 

que será exibida assim que você ingressar com seu login e senha:

Imagem 01

3. Primeiros passos no Jus-Redator

3.1 Conhecendo o painel
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Ao instalar  o  programa,  você  notará  que um novo  ícone  surgirá  no 

desktop  de  seu  computador,  acompanhado  do  nome  do  programa  (Jus-

Redator). Dê dois cliques sobre este ícone, para ativar o programa:

Imagem 02

Iniciado o Jus-Redator, você observará que o editor de textos – no caso, 

o  Writer/BrOffice.org,  abrirá  (ao  fundo)  em conjunto  com o  assistente  de 

edição.

Na tela inicial,  você será instado a colocar as iniciais,  seu nome e o 

Tribunal  a  que  está  vinculado,  efetuando  o  primeiro  cadastro.  Este  passo 

inicial  é  necessário  para  que  o  sistema  comece  a  oferecer  suas 

funcionalidades. Preencha os dados e clique em “Gravar”.
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Imagem 03

A imagem acima (imagem 03)  só  surgirá  na primeira  vez  que você 

iniciar  o  programa.  Mesmo  quando  houver  instalação  de  versões  mais 

recentes, o Jus-Redator não irá pedir que você se recadastre, pois manterá os 

dados já gravados.

Caso você opte pela desinstalação completa do programa ou, como verá 

mais adiante, decida apagar todos os usuários cadastrados, ao reiniciar o Jus-

Redator esta tela (imagem 03) será novamente exibida.

Uma vez feito este cadastro inicial, ou sempre que iniciar o Jus-Redator, 

o  usuário  irá  se  defrontar  com  um  pequeno  histórico  exibido  na  coluna 

principal do painel do assistente (ver imagem 04, infra). Vamos conhecer este 

painel.

O painel do Jus-Redator exibido em seguida (imagem 03) é dividido em 

duas partes: na coluna à esquerda, 3 (três) abas estão disponíveis: Sentenças 

(com as  opções  “Abrir  Processo”,  “Cadastro”,  “Redigir”,  “Gravar”,  “Verbas 

Rescisórias”,  “Liquidação”,  “Prazos”,  “Dispositivo”  e  “Salvar  como  PDF”), 

Ferramentas (com as opções  “Editar Textos”, “Cadastro de Juízes”, “Tabelas 

do Sistema” e “Opções”) e Utilitários (com as opções  “Calculadora”, “Cálculo 

de  Jornada”,  “Biblioteca  de  Documentos”,  “Valor  Extenso”,  “Exportar”,  e 

“Importar”).

Na  coluna  maior,  como  já  dissemos,  o  programa  iniciará  com  um 

pequeno histórico sobre sua evolução.

Na parte final, temos os botões “Sair”, usado para encerrar o programa, 

e “Abrir processo”, utilizado quando formos abrir o arquivo de um processo 

novo ou já cadastrado (ou seja, arquivo de alguma decisão proferida ou em 

fase de elaboração como sentença, embargos declaratórios etc.).

Kleber de Souza Waki                                                                                                                                               Manual do Jus Redator 

                                                                                                                                     Página 10 de 49



O painel ainda oferece os ícones  , que permitem acessar a 

página inicial do Painel (com o histórico sobre a evolução do sistema) ou a 

Biblioteca de Documentos, bem como os links “Nossa Página” (que remete à 

página do Projeto Jus-Redator) e “Fale Conosco” (direcionando email ao Grupo 

de Discussão do Projeto). Há um terceiro ícone, ainda não ativado, que tem 

como função a tarefa de “Voltar a Redigir”. Este terceiro ícone, como veremos 

adiante, será ativado quando o usuário estiver editando um documento. Por 

fim, o painel possui o botão “Verificar Atualizações”, que irá checar a versão 

atual e se há outra, mais recente, disponível para atualização do sistema.

Imagem 04

3.2 Configuração inicial

3.2.1 Cadastro de juízes e exclusão de cadastros

Como este é o nosso primeiro passo, vamos conhecer como se faz o 

cadastro  de  juízes  e  como poderemos,  no  futuro,  incluir  novos  ou  excluir 

antigos cadastrados.

Clique na aba “Ferramentas”, na coluna à direita e depois em “Cadastro 

de Juízes”.
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Você  notará  que  o  painel  exibirá  o  primeiro  cadastro  já  realizado 

(imagem 05).

Para acrescentar novos cadastrados, clique sobre o botão “Incluir” e, 

note que uma nova caixa de diálogo se abrirá abaixo para inserção de outro 

cadastro (imagem 06).  Só então preencha as  novas iniciais  e  nome e em 

seguida, clique no botão “Gravar”. Os nomes cadastrados serão organizados 

em ordem alfabética.

Imagem 05

Imagem 06
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Feito  isto,  clique  sobre  o  nome  cadastrado  e  depois  no  botão 

SELECIONAR. Note que na linha horizontal do painel surgirá o nome do juiz 

cadastrado,  permitindo  que  você  saiba  qual  o  usuário  ativo  para  uso  do 

programa.

Se  o  Jus-Redator  estiver  instalado  em  uma  máquina  que  seja 

compartilhada  com  outros  usuários,  basta  acrescentar  os  nomes  destes 

usuários para que o programa reconheça os parâmetros gravados por cada um 

deles.

Quando iniciar o programa, não se esqueça de  selecionar com qual 

destes usuários cadastrados você irá trabalhar.

Para excluir um usuário cadastrado, basta clicar sobre o nome que se 

deseja excluir e depois no botão “Excluir”. O sistema apresentará um pedido 

de confirmação. Confirme a exclusão, se este for o seu desejo, clicando em 

OK.

3.2.2 Configurando o sistema para o seu tribunal.

Continuando  em FERRAMENTAS,  clique  agora  na  opção  “Tabelas  do 

Sistema”.  Na  coluna  principal,  quatro  abas  se  destacam:  “Espécies”, 

“Feriados”, “Órgãos”, “Textos” e “Variáveis”.

Em “Espécies” o usuário poderá escolher as ações mais comuns que 

tramitam nas 1ª, 2ª ou 3ª instância da Justiça do Trabalho. Para os demais 

juízes que não atuam na Justiça do Trabalho, a opção adequada será “Outra” 

(que vem pré-selecionada). Selecionada a espécie, clique no botão “Carregar”.

Na aba “Feriados”, o sistema exibirá uma série de feriados nacionais e 

até mesmo municipais, com possibilidade de inserção de outros, conforme a 

circunstância (ex.: feriado municipal de Florianópolis). O programa já conta, 
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por exemplo, com a tábua de feriados dos diversos municípios onde há varas 

trabalhistas do TRT da 18ª Região.

A aba “Órgãos” irá exibir as varas do tribunal selecionado.

A aba “Textos” contém alguns textos padrões que poderão vir a serem 

utilizados em conjunto com a função encontrada no painel “SENTENÇAS – V. 

Rescisórias” ao selecionarmos, por exemplo, quais das obrigações queremos 

inserir na sentença. Em resumo, o sistema traz textos padrões (encontrados 

em “Ferramentas – Tabelas do Sistema – submenu Textos) que poderão ser 

alterados neste campo. Se o usuário quiser desfazer as alterações, basta clicar 

no botão “Carregar Padrão”, mas deverá observar que todas as alterações 

realizadas  serão  desfeitas,  voltando  o  sistema  a  utilizar  sua  biblioteca 

padrão de textos.  As  modificações ali  inseridas  poderão,  por  exemplo,  ser 

visualizadas  quando  o  usuário  utilizar  as  rotinas  que  envolvam as  verbas 

rescisórias  (“Sentenças  –  V.  Rescisórias,  submenu  Obrigações”)  ou  os 

parâmetros de liquidação.

Por fim, a aba “Variáveis”  permitirá que o usuário acrescente outros 

textos padrões próprios, que se somarão aqueles já contidos na biblioteca do 

sistema. Mais adiante veremos a utilidade destas “variáveis”.

Imagem 07

Kleber de Souza Waki                                                                                                                                               Manual do Jus Redator 

                                                                                                                                     Página 14 de 49



3.2.3 Opções

Continuamos na aba FERRAMENTAS (coluna à direita) e vamos, agora, 

para o item OPÇÕES,  para gravarmos alguns elementos  básicos  e  sempre 

utilizados na confecção de sentenças trabalhistas.

Clicando  sobre  a  aba  “Geral”,  você  poderá  alterar  o  editor  padrão 

utilizado  pelo  Jus-Redator,  podendo  escolher  o  Writer/BrOffice  ou  o  MS 

Word/Microsoft Office.

Se preferir, poderá marcar a opção “Salvar como RTF5”. Caso contrário, 

o sistema gravará suas sentenças seguindo o arquivo padrão já assinalado em 

seu editor de textos (inclusive se já houver sido adotado o padrão RTF).

Em  “Diretório  para  Gravação  das  Sentenças  Geradas”  você  poderá 

alterar os caminhos para a gravação dos documentos do Jus-Redator6 ou do 

diretório para a gravação de suas sentenças. Por padrão, o sistema cria uma 

pasta “Sentenças” dentro da Pasta “Jus-Redator”. 

Quem  já  possuir,  em  seu  computador,  um  diretório  criado  para  a 

gravação  de  sentenças  e  quiser  que  o  Jus-Redator  grave,  também ali,  o 

trabalho criado com este assistente, bastará clicar sobre o ícone da pasta, em 

“Diretório  para  Gravação  das  Sentenças  Geradas”  e  apontar  o  caminho 

escolhido. Ao fazer isso, querendo, o usuário poderá também criar uma nova 

pasta.

5 RTF significa “Rich Text Format”. É uma extensão de arquivo de texto, compatível com a maioria dos 
processadores de textos. Trata-se de formato proprietário da Microsoft. Se você optar em gravar no formato 
RTF terá maior facilidade para abrir seus arquivos, por exemplo, em qualquer versão do Word. Para destacar 
um problema de compatibilidade, um arquivo de texto gravado no Word 2003 pode não abrir no Word 97. 
Optando pelo formato RTF, diminuem-se estes riscos de incompatibilidade.
6 Recomenda-se não alterar este diretório, pois havendo instalação de novas versões, o sistema irá buscar o 
caminho padrão para gravação de seus arquivos.
Kleber de Souza Waki                                                                                                                                               Manual do Jus Redator 

                                                                                                                                     Página 15 de 49



Imagem 08

Clicando na aba “Sistema”,  você  deverá selecionar  o  Tribunal  a  que 

estiver vinculado, definindo a Unidade da Federação (UF) padrão a ser adotada 

em seus  trabalhos.  O  “Valor  mínimo das  Custas”  segue,  por  ora,  o  valor 

estabelecido  no  art.  789,  caput,  da  CLT.  Se  houver  alteração  legislativa, 

modificando este valor, bastará simples alteração manual no sistema.

Imagem 09

Por fim, clicando sobre a aba “Outras”, você verá que o sistema oferece 

a possibilidade  de manutenção de dados alimentados no  sistema,  por  365 

dias, findo o qual serão automaticamente excluídos. Como já alerta o sistema, 
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apenas  os  dados do  processo7 serão  excluídos,  mantendo-se  as  sentenças 

gravadas no diretório selecionado. Se preferir, o usuário poderá aumentar ou 

diminuir o prazo de manutenção desses dados temporários.

O usuário também poderá alterar a opção padrão de exibição de dicas 

ao iniciar o aplicativo, verificação de atualizações automática (para informar se 

há atualização do Jus-Redator disponível) e a utilização da numeração padrão 

adotada na Justiça do Trabalho.

Imagem 10

Não  se  esqueça  de  clicar  sobre  o  botão  “Gravar”,  para  salvar  as 

preferências  da  configuração  escolhida.  Uma  vez  pressionado  o  botão 

“Gravar”,  o  sistema  poderá  informar  que  precisará  ser  reinicializado  para 

validar as mudanças (isto ocorrerá, por exemplo, se você mudar o programa 

padrão para funcionamento com o Jus-Redator, alterando de MS Word para 

BrOffice).  Clique em OK e depois  no botão “SAIR”  para que as mudanças 

sejam assumidas pelo sistema. Depois reinicie o JUS-REDATOR clicando duas 

vezes sobre o ícone do aplicativo na sua área de trabalho.

7 O sistema gera, além do arquivo da sentença elaborada, um outro arquivo auxiliar, em formato XML que 
consiste na base de dados utilizados na elaboração da decisão (nome das partes, número do processo, folhas 
da ata de audiência/petição inicial/contestação etc.).
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PARTE II – CRIANDO UMA SENTENÇA

1. Criando ou editando uma decisão.

1.1 Cadastramento processual.

Feitas  as  configurações  iniciais  e  (se  requerido  pelo  aplicativo) 

encerrado o sistema para que as alterações sejam gravadas, ao clicar sobre o 

ícone  do  Jus-Redator  o  usuário  já  não  mais  verá  o  quadro  solicitando  o 

cadastramento inicial, deparando-se apenas com o painel com o histórico da 

evolução do assistente de edição (imagem 03 supra).

Para  iniciar  a  edição  de  uma sentença,  basta  clicar  no  botão  “Abrir 

Processo”, que está disponível na aba “Sentenças” na coluna direita do painel 

ou logo abaixo do “Histórico” na coluna principal.

O Jus-Redator,  então,  apresentará ao usuário,  na coluna principal,  a 

possibilidade de criar um novo trabalho ou abrir uma edição já gravada. Basta 

inserir  o  número  do  processo  no  box  superior  e  clicar  sobre  o  botão 

“Localizar”.

Alguns  detalhes  que  merecem  ser  destacados:  basta  ao  usuário 

preencher o número e ano do processo, informando apenas uma vez o código 

da vara. A partir daí, o código da vara será automaticamente lançado pelo 

aplicativo.   Quanto ao código do TRT,  será  observado aquele  previamente 

cadastrado (veja o item 3.2.2, supra – “Configurando o sistema para o seu 

tribunal).  O  aplicativo  também  calculará  instantaneamente  o  dígito  final 

verificador dos autos.

Como ainda não existe nenhuma sentença elaborada pelo Jus-Redator 

com o número alimentado, a única opção oferecida pelo sistema é “Criar nova 

sentença”, o que faremos clicando sobre o botão “Criar/Editar Sentença”.
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Imagem 11

Em seguida, o aplicativo apresentará ao usuário a opção de efetuar o 

“Cadastro Processual” (você poderá retornar a esta parte do painel quando 

quiser, clicando na aba “Sentenças” e depois em “Cadastro” – note que na 

coluna à direita o ícone de “Cadastro” aparece agora esmaecido).

Imagem 12

Na aba “Ajuizamento” poderemos selecionar o tipo (“Espécie”) de ação, 

informar a data do ajuizamento da demanda (que o aplicativo utilizará, mais 
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tarde, para calcular a prescrição). Também será possível informar a data do 

julgamento e até o horário previsto para a publicação da sentença.

No  entanto,  obrigatórios  mesmos,  são  apenas  as  informações 

relativas aos nomes do autor e do réu.

Na  aba  “Autor(es)”,  o  usuário  poderá  acrescentar  todos  os  autores 

(hipótese de litisconsórcio ativo), informando o gênero (masculino/feminino) 

das partes e respectivos advogados. Após inserir o número da OAB e o nome 

do advogado respectivo, o sistema gravará a informação em seu banco de 

dados. Futuramente, com a mera inserção do número da OAB, o Jus-Redator 

automaticamente  indicará  o  nome  do  advogado.  Clicando  sobre  o  Botão 

“Editar”,  o  cursor  retornará  para  o  nome  da  última  (ou  única)  parte 

alimentada. Também é possível fazer a correção desses dados clicando com o 

mouse sobre o campo que se quer corrigir. Feita a correção, clique no botão 

“Gravar” para salvar as alterações produzidas ou em “Cancelar” caso tenha se 

arrependido quanto à modificação.

Na aba “Réu(s)”, segue-se da mesma forma, alimentando-se o nome ou 

nomes (litisconsórcio passivo) e advogado (s) respectivo (s).

Em “Peças dos Autos”, o usuário poderá informar as páginas onde se 

encontram  o  “Rol  de  Pedidos”,  “Contestação”,  “Réplica”,  “Laudo  Pericial”, 

“Audiência inicial” e “Audiência de Instrução”.

Em  “Dados  da  Inicial”,  o  usuário  irá  alimentar  o  sistema  com 

informações próprias à elaboração da sentença trabalhista: “valor da causa”, 

“Cargo/Função”,  “Datas  de  admissão,  dispensa  e  de  homologação  da 

rescisão”,  valores  indicados  para  a  remuneração  (“Salário”, 

“Comissão/Gratificação”  e  pagamentos  “por  fora”).  Note  que,  conforme 

indica o título da aba, aqui serão lançados os dados  informados na 

petição inicial e não aqueles admitidos como reais pela sentença.
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A mesma nota de atenção deve ser observada ao preencher os “Dados 

da Contestação”. O usuário poderá preencher os mesmos campos, conforme 

elementos expostos na defesa.

Na  aba  “Decisão”  serão  lançados  os  dados  relativos  à  conclusão  do 

julgador.  Este  tópico  é  subdividido  em  5  (cinco)  outros  sub-itens: 

“Condenação”, “Obrigações de Fazer”, “Obrigações de Pagar”, “Prescrição” e 

“Outros”.

Imagem 13

Em “Condenação”,  o  juiz  alimentará  os  dados  reconhecidos  em seu 

julgamento, tais como: o valor da última remuneração, cargo/função, datas de 

admissão,  dispensa  e homologação,  data  a  ser  lançada como dispensa  na 

CTPS do autor, composição da remuneração (salário, comissões, gratificações 

e pagamentos “por fora”).

No subitem “Obrigações de Fazer”, o juiz assinalará quais integrarão sua 

condenação: entrega de chave de conectividade, TRCT, seguro-desemprego, 

retificação da CTPS quanto à data de admissão e data de baixa a ser lançada 

na Carteira Profissional do trabalhador.
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Já no subitem “Obrigações de Pagar” ,  as  opções  são  “Aviso  Prévio” 

(com possibilidade  de ser  admitido  período maior  do que 30 dias),  “Multa 

sobre  o  saldo  do  FGTS”  (que  pode  ser  alterada  manualmente  para,  por 

exemplo, 20 % em caso de “Culpa Recíproca”), “Multa do art. 477, § 8º da 

CLT” e “Multa do art. 467 da CLT.

No  sub-menu  “Prescrição”,  o  juiz  poderá  assinalar  as  opções  de 

prescrição aplicáveis: bienal, qüinqüenal ou trintenária, fixando as datas.

Por  fim,  no  subitem  “Outros”,  poderá  informar  o  resultado  do 

julgamento (Extinto sem resolução do mérito, Improcedente, Procedente ou 

Procedente em Parte).

Há, ainda, o subitem “Var.Usuário”, onde o usuário poderá alimentar o 

aplicativo com as variáveis próprias às sentenças que costuma redigir.

Chamamos “variáveis” no Jus-Redator os elementos padrões que serão 

utilizados  na  elaboração  da  sentença.  Todas  as  informações  lançadas  no 

CADASTRO  PROCESSUAL  são,  de  certa  forma,  variáveis  do  sistema  que 

poderão ser, a qualquer tempo, utilizadas enquanto elaboramos a sentença.

Assim, a data de ajuizamento da petição inicial alimentará o aplicativo e 

será adotado como “variável” no cálculo da prescrição. Os nomes das partes 

também são “variáveis” que poderão ser lançadas na sentença de modo mais 

simples, sem necessidade de ficar digitando estes dados outra vez.

Mas, por que o nome “variável” se estes dados não se alterarão durante 

a sentença? São variáveis porque estes elementos mudarão a cada sentença 

nova que for elaborada com o uso do Jus-Redator.

Veremos mais adiante como funcionam as variáveis, como alimentar o 

Jus-Redator com elas e, o mais importante, como utilizá-las adequadamente.

Não se esqueça de alimentar os dados e, ao fim, clicar no botão 

“Gravar”.
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Feito  isto,  é  só  clicar  no  botão  “Prosseguir”  e  o  próximo  passo  do 

aplicativo será “REDIGIR SENTENÇA”.

1.2 Redigindo uma sentença

Pois bem. É hora de desvendar o funcionamento do Jus-Redator.

Como elaborar uma sentença contando com este assistente?

Já vimos que o aplicativo é alimentado com informações básicas sobre o 

usuário, o tribunal a que está vinculado, a unidade da Federação, qual o editor 

de textos preferido para associar-se ao assistente de edição de sentenças, o 

formato do arquivo e o diretório onde salvaremos os documentos.

Num segundo passo – e já em um caso concreto – alimentamos o Jus-

Redator  com  os  dados  específicos  de  determinado  processo:  número  dos 

autos, dados da inicial,  dados da contestação,  nomes das partes,  valor da 

causa, datas, valores, número de páginas de determinadas peças processuais 

e os elementos conclusivos do julgamento.

E  agora?  Agora  vamos  entender  a  segunda  etapa  na  confecção  da 

sentença.  Vamos ensinar o Jus-Redator de que modo o juiz elabora a sua 

sentença.  É  aqui  que  o  usuário  notará  que  o  sistema  segue  padrões 

personalizados por cada julgador.

Quando clicamos no botão “Prosseguir”,  em “Cadastro Processual”,  o 

aplicativo  nos  remeteu  para  o  tópico  “Redigir  Sentença”,  onde  vamos 

encontrar duas abas: “Textos do Juiz” e “Estrutura”.
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Imagem 14

Quando o Jus-Redator já estiver devidamente alimentado com os textos 

padrões do usuário, bastará que o juiz selecione nesta “árvore” os elementos 

que comporão a estrutura de sua sentença. Um duplo clique sobre o elemento 

e ele passará a ser acrescentado na “Estrutura” da sentença como veremos 

mais adiante.

Portanto, o tópico “Textos do Juiz” constitui, na verdade, uma “árvore” 

de dados, uma biblioteca de elementos padrões utilizados pelo julgador.

O Jus-Redator  oferece  cinco  repositórios  padrões  para a  inserção de 

seus modelos: Cabeçalho, Relatório, Fundamentos, Conclusão e Modelos. Você 

poderá inserir  seus  modelos  padrões  de decisão  distribuídos  dentro destes 

cinco “galhos principais”. Por exemplo, ao clicar em “Fundamentos”, a “árvore” 

exibe os  “galhos Preliminares,  Prejudiciais  e  Mérito”,  mas você poderá ser 

ainda mais específico, acrescentando em “Preliminares” outras opções como 

“Carência  de  Ação”,  “Inépcia”,  “Incompetência  absoluta”  etc.  No  “galho 

Mérito”,  você  poderá  acrescentar  modelos  de  decisões  padrões  como 

“Responsabilidade  Subsidiária  –  Enunciado  331/TST”,  “Regime  12x36  – 

Intervalo”, “Aposentadoria voluntária. Não extinção do contrato de trabalho”. 
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O usuário notará que o Jus-Redator já oferece, dentro de “Mérito”, as opções 

de “Gratuidade de Justiça”, “Parâmetro de Liquidação” e “Verbas Rescisórias”. 

Dentro de “Gratuidade de Justiça” já está inserida a possibilidade de utilização 

do modelo que defere o benefício, mas o usuário poderá acrescentar outros 

como “Assistência Judiciária para o Empregador”, “Honorários advocatícios e 

assistência judiciária” etc.

Todos estes “modelos”, no entanto, são meramente exemplificativos. O 

Jus-Redator  não  traz  nenhuma  redação  padronizada,  cabendo  ao  usuário 

alimentar os dados conforme os seus próprios padrões.

Por isso, vamos dar uma pausa na  elaboração da sentença e vamos 

aprender  como alimentar  a  nossa  biblioteca com os  modelos  padrões  que 

utilizamos em nossas decisões.

Para fazer isto, na coluna à esquerda, clique em FERRAMENTAS e depois 

em “Editar Textos”. Você notará que o arquivo em que estávamos trabalhando 

desaparecerá da tela. Quando clicarmos no botão “Votar a Redigir” (ou na aba 

“Sentenças” e “Redigir”), o arquivo será outra vez exibido.

1.3 Editando Textos do Aplicativo

Clicando sobre a opção “Ferramentas” e depois em “Editar Textos”, o 

painel do Jus-Redator nos remeterá para a já conhecida “árvore” que contém 

a estrutura padrão de uma sentença: Cabeçalho, Relatório, Fundamentos e 

Conclusão.  Esta  “árvore”  ainda  nos  oferece  o  “galho  Modelos”,  onde 

poderemos  acrescentar  decisões  padronizadas  sobre,  por  exemplo,  alguma 

questão que verse sobre matéria de direito (uma ação postulando diferenças 

salariais decorrentes do Plano Verão, por exemplo; ou modelo de sentença 

para hipótese de revelia; ou sentenças idênticas para caso de dispensa em 

massa de trabalhadores; ou sentenças que tratam do imposto sindical etc.).

Veja a seguir as imagens do painel e da “árvore de textos e subtextos”, com 

seus galhos abertos, inclusive:
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Imagem 15

Imagem 16

1.3.1.  Aprendendo  a  criar  um  modelo  padrão  para  suas 

sentenças.

Quando o aplicativo é iniciado, uma caixa com  dicas é aberta para o 

usuário, oferecendo pequenas lições que ajudam a otimizar a sua utilização. 

Dentre estas dicas, destacamos uma:
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“Para  personalizar  sua  sentença  (tabulações,  fontes,  cabeçalhos, 

rodapés): vá ao menu FERRAMENTAS/EDITAR TEXTOS e clique sobre 

MODELOS, depois em PADRÃO PARA NOVAS SENTENÇAS e no botão 

EDITAR.  No  documento  aberto,  faça  todas  as  alterações  que  quiser  

neste  documento  e,  quando  terminar,  clique  o  botão  GRAVAR  E 

FECHAR.

Pronto!  Todas  as  suas  novas  sentenças  obedecerão  doravante  aos 

ajustes feitos"

A primeira coisa que o usuário precisa atentar é que não poderá criar 

variações de modelo, mas efetuar apenas uma forma de padronização. 

Por isso, não se deve criar outros  “galhos” dentro desta árvore. O aplicativo 

irá recorrer ao “Padrão para novas sentenças [21]” e o documento novo será 

aberto seguindo os parâmetros alimentados neste rótulo.

Outro ponto que precisa ser destacado é que o padrão recém-criado 

valerá  apenas  para  os  novos  arquivos,  não  afetando  a  estrutura  dos 

documentos  já  gravados  anteriormente,  mesmo que iniciados  e  ainda não 

concluídos.

O texto da dica é instrutivo. Basta seguir estes passos e formatar o seu 

documento na forma standard, que passará a ser adotado em todos os novos 

documentos, assim que o usuário alimentar os dados de autuação da decisão 

que irá proferir e clicar no botão “CRIAR/EDITAR NOVA SENTENÇA”.

1.3.2 Aprendendo a editar um modelo de Cabeçalho de Ata de 

Julgamento.

Vamos aprender a elaborar um modelo de “Cabeçalho” para uma “Ata 

de julgamento”, conforme tópico que já se encontra previamente inserido no 

Jus-Redator mas que ainda não dispõe de nenhum conteúdo.

Imaginemos  que  seja  uma  ata  de  audiência  na  qual  publicamos  a 

sentença e que desejamos que fosse exibida da seguinte forma:
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Imagem 17

Para  obtermos  este  resultado  sempre,  modificando-se  apenas  os 

elementos  variáveis  (número  do  processo,  data  e  horário  do  julgamento, 

nome do juiz prolator da sentença, nomes das partes e de seus advogados), 

vamos construir  o  modelo  padrão denominado “Ata  de Julgamento”.  Eis  o 

texto padrão, já com as variáveis:

Imagem 18

Para chegar a este modelo, siga estes passos:

1. clique sobre “Cabeçalho” e depois em “Ata de Julgamento”. Esta 

expressão ficará destacada (selecionada). Note que no campo “Alterar 

rótulo  do  quesito”  aparecerá  a  expressão  “Ata  de  Julgamento”.  Isto 
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confirma o objeto que iremos editar. Se você quiser alterar este título, 

mudando o nome do rótulo (que é “Ata de Julgamento”) para “Ata de 

Audiência – Julgamento”, por exemplo, basta clicar dentro do campo, 

modificar o nome e em seguida clicar no botão “Alterar”;

2. como vamos editar  o  conteúdo do rótulo  “Ata  de Julgamento” 

para criarmos o nosso modelo, clique no botão “Editar”. Ao fazer isto, o 

Jus-Redator irá abrir uma página em branco, onde poderemos inserir o 

nosso modelo;

3. digite, então, o seu modelo. No nosso caso, utilizamos o seguinte 

texto:

“ATA DE AUDIÊNCIA

Autos nº [<processo>]

Ao(s)  [<dt_julgamento_extenso>],  reuniu-se  a  MM.  10ª  VARA  DO 

TRABALHO  DE  GOIÂNIA/GO,  sob  a  presidência  do  Exmo.  Juiz  do  Trabalho 

[<nome_juiz>], para a audiência relativa ao processo supracitado, entre as partes:

RECLAMANTE(S): [<nm_autores>]

RECLAMADO(S): [<nm_reus>]

Às [<Hr_Julgamento>], aberta a audiência, foram por ordem do MM. 

Juiz do Trabalho, apregoadas as partes: presente o(a) Reclamante [<nm_autores>], 

devidamente  acompanhado  (s)  de  seu(s)  advogado  (s),  [<nm_adv_autores>]; 

presente  o(s)/a(s)  Reclamado(s)/(as)  [<nm_reus>],  também  acompanhada  de 

seu(s)/sua(s) Advogado(s)/a(s) [<nm_adv_reus>].

4. Todas as expressões que estão entre colchetes são variáveis do próprio 

Jus-Redator.  Você  não  precisará  digitá-las.  Assim,  após  a  expressão 

digitada “Autos n.º” o usuário deve retornar ao painel do Jus-Redator e 

no  campo  “Inserir  Variável  no  Texto”,  escolher  a  variável  mais 

apropriada.  No caso,  deverá selecionar  “Identificação do Processo”  e 

depois clicar no botão “Inserir”.
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Imagem 19

5. Faça  o  mesmo  com  todos  os  demais  elementos  variáveis:  data  do 

julgamento, hora do julgamento, nome do juiz prolator da sentença, 

nomes das  partes,  nomes  dos  advogados  dos  autores  e  nomes  dos 

advogados dos réus.

6. Pronto! Você acabou de criar um modelo padrão de cabeçalho para as 

sentenças que resolver publicar em audiência.

1.3.3 Aprendendo a elaborar um modelo de Relatório

Podemos  criar  dois  modelos  distintos  de  relatórios  adotados  em 

sentença.  Por  exemplo:  1)  referência  a  um  relatório  (dispensável)  em 

processos  que  tramitam  sob  o  rito  sumaríssimo;  2)  relatório  para  ações 

trabalhistas que tramitam sob o rito comum.

Observe que o Jus-Redator apenas oferece o tópico “Relatório”. Não há 

nenhum subitem ali inserido para que ofereçamos apenas o conteúdo. Vamos 

então criar o modelo de relatório para o rito sumaríssimo. Siga estes passos 

abaixo8:

1. Clique sobre a expressão “Relatório” e depois no botão “Incluir”. Uma 

caixa de diálogo se abrirá chamada “Novo Quesito”, pedindo para você 

informar o nome do subitem do tópico “Relatório”. No nosso exemplo, 

vamos chamar de “Rito Sumaríssimo”. Clique em OK.

8 Não se esqueça que estamos na opção FERRAMENTAS – Editar Textos.
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Imagem 20

2. Volte  para a  árvore de textos e clique novamente sobre “Relatório”. 

Você verá agora o subitem “Rito Sumaríssimo” que foi acrescentado ali. 

Clique sobre este novo  ramo da árvore, confira no painel se o título 

“Rito  Sumaríssimo”  se  encontra  dentro  do  campo “Alterar  Rótulo  do 

quesito”,  como fizemos no exemplo anterior e então clique no botão 

“Editar”.  Na  página  que  o  Editor  de  Textos (Writer/BrOffice ou  MS 

WORD) irá abrir, digite o texto padrão (inserindo neles as variáveis que 

entender necessárias) e depois clique no botão “Gravar & Fechar”. No 

nosso modelo, acrescentamos apenas uma variável, a de “identificação 

de processo”.  Veja como ficou abaixo:

Imagem 21

Os passos  serão  os  mesmos para  a criação  de um novo modelo  de 

Relatório. Clique sobre “Relatório” e depois no botão “Incluir”.  Na caixa de 

diálogo que se abrir, de o nome ao seu novo modelo (por exemplo: Relatório – 
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RT Rito Comum – verbas contratuais).  Depois,  clique em OK. Volte para a 

árvore, selecione o subitem recém-criado e clique no botão Editar. Redija o 

seu modelo, acrescente as variáveis  que entender necessárias e depois de 

concluído, clique em GRAVAR E FECHAR.

Imagem 22

Outro ponto merece ser destacado aqui. Vamos supor que no modelo 

que  criamos  exista  uma variável  inserida  como,  por  exemplo,  o  nome do 

cargo/função. E vamos supor que tenhamos nos esquecido de preencher este 

dado quando estávamos em SENTENÇA – Cadastro – Dados da Inicial (veja 

item 1.1 – Cadastramento Processual, da Parte II – Criando uma Sentença, 

neste Manual).

Quando for determinado ao aplicativo que monte a sentença segundo o 

modelo selecionado, o Jus-Redator irá indagar sobre as variáveis para as quais 

não tenha os dados. Veja na imagem abaixo a geração da sentença segundo o 

modelo de Relatório que criamos, com a hipótese de esquecimento na hora de 

indicar o cargo do reclamante:
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Imagem 23

Preencha o cargo do reclamante e depois clique em OK. O Jus-Redator 

irá  gerar  a  sentença  segundo  o  modelo,  acrescentando  o  conteúdo  das 

respectivas variáveis, conforme alimentação prévia.

Imagem 24

O usuário notará que toda vez que passar o mouse sobre o modelo que 

acrescentou à árvore de textos do Jus-Redator, verá surgir uma caixa com o 

texto inserido. Isto facilitará a escolha do modelo que será adicionado quando 

estivermos montando a estrutura da sentença.

Se  você  criou  um  subitem  e  se  arrependeu,  basta  clicar  sobre  o 

subtópico, destacando-o e, em seguida, clicar no botão “Excluir”.
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Enfim, estes são  os  passos  básicos  para  alimentar  a  árvore com os 

textos do aplicativo. Quanto maior a variação de “galhos” (ou seja, modelos 

de textos), maior a funcionalidade do Jus-Redator que, como já dito antes, 

aprenderá com o usuário e funcionará de modo absolutamente personalizado, 

adaptando-se ao estilo do julgador.

Antes de retornarmos à redação da sentença, vamos aprender ainda um 

pouco mais  sobre  as  variáveis:  como alimentar  o  Jus-Redator  com outras 

variáveis além daquelas que já acompanham o aplicativo.

1.3.4.  Aprendendo  a  usar  a  ferramenta  de  elaboração  do 

Dispositivo  da  sentença.  Custas  processuais  e  Fechamento. 

Dispositivo da sentença.

Vamos  agora  aprender  como  elaborar  o  modelo  de  um  dispositivo. 

Seguindo os passos que já vimos, você perceberá que poderá criar diversas 

espécies de dispositivos, conforme a sua necessidade.

Em FERRAMENTAS>Editar Textos, selecione na coluna “Editando Textos 

do Aplicativo” a opção “04 – Conclusão”>”01 – Dispositivos [020].

Os números que aparecem entre colchetes são os mesmos atribuídos 

aos  arquivos  que  você  encontrará  na  sua  pasta  “Meus  Documentos>Jus-

Redator>'suas iniciais'”.

Bem, vamos criar aqui um modelo de dispositivo simples: clicando sobre 

Dispositivos, vá para o botão na parte inferior do painel e clique em “Incluir”. 

Uma  caixa  de  diálogo  irá  surgir  com o  título  “Novo  Quesito  –  Informe  a 

descrição do quesito para '01 – Dispositivos'. Dê um nome a este novo “ramo” 

da árvore de texto como, por exemplo, “Reclamação trabalhista” e clique em 

OK.  Volte para a árvore de textos, clique sobre o novo rótulo que você acabou 

de  criar  e  depois  no  botão  “Editar”.  Eis  um  modelo,  devendo  o  usuário 

observar que, ao criá-lo, deve buscar em “Inserir Variável no Texto” todos os 
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elementos abaixo que se encontram entre colchetes. Então, é só começar a 

digitar e, ao se deparar com o colchete, ir para o painel do Jus-Redator, clicar 

em “Inserir Variável no Texto” e escolher a variável mais adequada ao modelo 

que deseja criar. Veja:

“DISPOSITIVO

POSTO ISTO, julgo [<decisao>] os pedidos da 
presente  reclamação  trabalhista  aforada  por 
[<nm_autores>] em face de [<nm_reus>], para condená-la 
no cumprimento das seguintes obrigações trabalhistas: 
[<texto_condenacao_linear>];  tudo  de  acordo  com  os 
fundamentos  supra  e  como  se  apurar  em  liquidação  de 
sentença por simples cálculos.”

Importante fazer uma observação aqui quanto às variáveis  “decisão” e 

“texto_condenação_linear”. A primeira expressará aquilo que for determinado 

pelo julgador no caminho SENTENÇA>DISPOSITIVO. Observe no painel central 

as opções: “Extinto – Improcedente – Procedente – Procedente em Parte”.

Imagem 25

Quanto às variáveis “texto_condenação_linear” ou mesmo a outra opção 

denominada “texto_condenação_itens” (no rol de variáveis aparece “texto da 
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condenação – itens” e “texto da condenação – linear”, convém observar que 

elas, em si, não acrescentam o texto da condenação, mas apenas ditam a 

forma como esta condenação será exibida: quer em sentido linear, ou seja, os 

pedidos acolhidos seguem um ao lado do outro, separados por ponto e vírgula, 

linearmente ou serão expostos um abaixo do outro, item por item.

E como acrescentar, então, os pedidos?

Se o usuário já chegou ao dispositivo, certamente já lançou em sua 

decisão os pleitos acolhidos (e rejeitados). O que o julgador deve fazer, agora, 

caso queira um dispositivo detalhado (ao invés daquele que apenas remete 

aos pedidos acolhidos na forma da fundamentação), é se dirigir aos pontos da 

sentença  onde  estão  lançados  e  selecioná-los  com o  mouse.  Em seguida, 

clique no botão “+Disp”, quantas vezes for necessário.

Vamos passo a passo.

O usuário  está  concluindo  na  fundamentação  a  exposição  do  rol  de 

pedidos acolhidos. Por exemplo:

“Destarte,  acolho  os  pedidos  da  inicial  e  condeno  a 
reclamada nas seguintes obrigações:”

O cursor deve ficar posicionado após os dois pontos. O julgador vai até 

SENTENÇAS>V. Rescisórias e seleciona as opções das “obrigações” que deseja 

ver inserida na sua decisão.  Em seguida, deve clicar no botão “Inserir”. Veja 

como o sistema completará a sua decisão:

“Destarte, acolho os pedidos da inicial e condeno a 

reclamada nas seguintes obrigações:
1) Obrigações de Fazer: proceder ao registro de entrada 

na CTPS obreira com data de 01/06/2007; proceder ao 

registro  de  saída  na  CTPS  obreira  com  data  de 

31/10/2007;  proceder  à  entrega  da  TRCT;  entregar  a 
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chave  de  conectividade  própria  à  movimentação 

fundiária; entregar as guias do seguro desemprego;

2) Obrigações de Pagar: multa fundiária de 40%; multa 

do artigo 477, § 8º, da CLT; acréscimos do artigo 467 

da CLT;”

Pois bem. Voltemos ao estágio em que havíamos parado.

Estávamos  no  DISPOSITIVO.  Então,  o  caminho  é 

SENTENÇAS>REDIGIR.  Marcamos  na  árvore  de  textos  a  opção  “04  – 

Conclusão>01 – Dispositivos> Reclamação trabalhista” e já havíamos clicado 

no botão “Inserir”. Para concluirmos este dispositivo, nós retornamos ao ponto 

da  decisão  onde  lançamos  o  rol  de  pedidos  acolhidos  e  vamos  selecionar 

(destacar o texto) com o mouse, por exemplo, o item 1 (Obrigações de Fazer) 

e clicamos em “+Disp”. Depois fazemos o mesmo com o item 2 (Obrigações 

de Pagar) e novamente clicamos em “+Disp”.

Imagem 26

Agora,  vá  até  SENTENÇAS>DISPOSITIVO.  Observe  que  as  duas 

seleções  acima,  que  foram  reservadas  separadamente,  agora  constam  no 

painel “Ordem Decisão”. Utilizando os botões “Acima” ou “Abaixo”, na parte 

inferior  do painel,  você conseguirá mudar a ordem de posicionamento dos 

textos selecionados.

Observe,  também,  que  neste  painel  há  uma  “Árvore  de 

Dispositivos”.
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Imagem 27

Quando  nós  tivermos  uma  árvore  de  textos  bastante  frondosa,  a 

inserção  do  DISPOSITIVO  da  sentença  será  feita  nesta  parte  do  painel 

(SENTENÇAS>DISPOSITIVO). Feita a seleção dos pedidos acolhidos, bastará o 

usuário selecionar na “Árvore de Dispositivos” o modelo mais apropriado e, em 

seguida, clicar no botão “Inserir”. Note como ficará o dispositivo no modelo 

que criamos:

“DISPOSITIVO

POSTO ISTO, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos 
da presente reclamação trabalhista aforada por JOÃO DA SILVA 
em face de AÇOUGUE DO JOSÉ, para condená-la no cumprimento 
das  seguintes  obrigações  trabalhistas:  1)  Obrigações  de 
Fazer: proceder ao registro de entrada na CTPS obreira com 
data de 01/06/2007; proceder ao registro de saída na CTPS 
obreira com data de 31/10/2007; proceder à entrega da TRCT; 
entregar  a  chave  de  conectividade  própria  à  movimentação 
fundiária;  entregar  as  guias  do  seguro  desemprego;  2) 
Obrigações de Pagar: multa fundiária de 40%; multa do artigo 
477, § 8º, da CLT; acréscimos do artigo 467 da CLT; tudo de 
acordo  com  os  fundamentos  supra  e  como  se  apurar  em 
liquidação de sentença por simples cálculos.”

Para concluir o dispositivo, vamos inserir as custas e fazer o fechamento 

da sentença.
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Antes de inserir os modelos,  não se esqueça de que é necessário 

criá-los.  Em  FERRAMENTAS>EDITAR  TEXTOS,  vá  até  “ 

Dispositivos[020]>Custas[008] e clique no botão EDITAR. Eis um modelo:

“Custas,  pelo  reclamante,  no  importe  de  [<Vlr_Custas>] 
[<Vlr_Custas_Extenso>], calculadas sobre o valor dado à causa 
([<Vlr_Causa>]), de cujo recolhimento está isento, uma vez 
que  lhe  foram  deferidos  os  benefícios  da  assistência 
judiciária.”

Com  este  modelo  alimentado,  quando  estiver  em 

SENTENÇAS>DISPOSITIVO, bastará selecionar na “Árvore de Dispositivos” o 

texto apropriado e clicar em “Inserir”. Veja o resultado (supondo que a ação 

tenha os pedidos julgados improcedentes):

“Custas,  pelo  reclamante,  no  importe  de  R$  40,00 
quarenta reais, calculadas sobre o valor dado à causa 
(R$ 5.000,00), de cujo recolhimento está isento, uma vez 
que lhe foram deferidos os benefícios da assistência 
judiciária.”

Faça o mesmo com o “Fechamento”. Crie o modelo e depois selecione-o 

na “Árvore de Dispositivos”, clicando no botão “Inserir”.

1.4 Alimentando o Jus-Redator com as variáveis do usuário.

O usuário pode constatar que a biblioteca de variáveis que acompanha o 

aplicativo,  apesar  de  extensa,  não  é  suficiente  para  atender  os  casos 

peculiares encontrados comumente em seu ofício de julgar.

Como alimentar o Jus-Redator com outras variáveis?

Simples. Vá até FERRAMENTAS e clique em “Tabelas do Sistema” (já 

analisamos esta parte do painel do aplicativo no item 3.2.2, supra). Selecione 
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a  aba  “Variáveis”  e  clique  no  botão  “Incluir”.  Ao  fazer  isto,  o  cursor  se 

posicionará  na  parte  principal  do  painel,  abaixo  do  tópico  “Descrição  da 

Variável”.  Dê  o  nome  à  sua  variável  (por  exemplo:  data  do  registro  de 

admissão na CTPS) e clique em “Gravar”. Feito isto, você encontrará a variável 

criada no rol de variáveis quando estiver “Editando Textos do Aplicativo” 9.

1.5 Gerando uma sentença com apoio nos modelos criados.

Agora que já contamos com um banco de dados personalizado, tendo 

alimentado a árvore de textos do aplicativo com os modelos que costumamos 

adotar em nossas sentenças, vamos gerar a sentença.

Clique sobre o ícone , no canto inferior esquerdo do painel ou vá até 

“SENTENÇAS” – “Redigir”. Selecione a aba “Estrutura”. Na Árvore do Sistema 

selecione os modelos que você quer inserir na sua decisão e dê dois cliques 

sobre o rótulo ou mantenha-o selecionado e clique no botão “Incluir”. Note 

que cada texto padrão acolhido será exibido na coluna “Corpo da Sentença”. 

Confira a estrutura criada e, se estiver satisfeito, clique em “Gerar”.  Se quiser 

apagar  apenas  a  estrutura  criada,  clique  no  botão  “Zerar”,  mas  tenha 

certeza de que este é o seu desejo, pois o programa irá apagar toda a 

estrutura criada até este momento. 

PARTE III – UTILITÁRIOS

9  Por ora, você não encontrará esta variável disponível no banco de variáveis colocado à disposição do 
usuário quando estiver no painel REDIGIR SENTENÇA.
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3.1 Calculadora.  Cálculo de Jornada. Biblioteca de documentos. Valor 

extenso.  Exportar. Importar.

O sistema oferece ainda uma série de ferramentas que poderão atuar 

em auxílio durante a elaboração de uma decisão: a) uma calculadora; b) uma 

rotina para o cálculo da jornada de trabalho, inclusive com observância de 

hora noturna, permitindo apurar e copiar os dados para posterior inserção na 

decisão; c) uma biblioteca de documentos, para armazenamento de páginas 

em HTML (ou seja, páginas encontradas na internet), mesmo que o usuário 

não esteja conectado à rede; d) ferramenta de transformação de números em 

suas expressões por extenso; e) ferramentas de exportação e importação dos 

arquivos que compõem uma árvore de textos padrões.

Quer  saber  como  alimentar  a  biblioteca  de  documentos  e  como  ela 

funciona?

Vamos supor que o usuário deseje acessar a CLT ou o CPC, enquanto 

estiver redigindo uma decisão. Basta acessar UTILITÁRIOS>BIBLIOTECA DE 

DOCUMENTOS e selecionar na barra superior o código desejado.

Antes, é claro, precisamos alimentar esta biblioteca. Siga estes passos:

Clique em “Cadastro de Documentos” e uma nova caixa de diálogo irá 

surgir  (imagem  28).  Clique  no  botão  “Incluir”  e  digite  “CLT”  no  campo 

“Títulos”.  Abra  o  seu  navegador  (browser)  e  vá  até 

www.presidencia.gov.br/legislacao. Escolha “Códigos” e no quadro selecione 

CLT.  Copie  o  endereço  desta  página  e  depois  cole  no  campo  “URL  para 

Atualizações” (que está no novo box ao lado de Títulos, onde você acabou de 

inserir a expressão “CLT”). Depois, clique em “GRAVAR”. O resultado deverá 

ser como se vê na imagem 29.
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Imagem 28

 

Imagem 29

Siga este procedimento sempre que quiser alimentar sua biblioteca com 

outros dados: dê o nome ao título do documento armazenado e copie em “URL 

para Atualizações” o endereço onde ele é localizado na internet. É preciso que 

haja  pelo  menos  uma  atualização  do  documento  com  o  seu  computador 
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conectado à rede mundial de computadores, para que o sistema possa salvar 

o documento. Para encerrar, clique em “Fechar”.

PARTE IV – OUTRAS INFORMAÇÕES

4.1  CONHEÇA  AS  DICAS  DO  JUS-REDATOR  DISPONÍVEIS  NA 

PÁGINA DO PROJETO (www.jusredator.org) E NO APLICATIVO:

1. Inserir valores de variáveis

dom, 04/10/2009 - 10:48 — admin

Na tela de redigir sentença (menu SENTENÇAS/REDIGIR) você encontra 

um  campo  denominado  INSERIR  DADOS  DO  PROCESSO.  Aqui  você 

poderá  inserir  os  valores  das  variáveis  do  sistema,  como nome das 

partes, folhas dos autos onde se encontra alguma peça (contestação, 

réplica  etc),  por  exemplo,  fazendo  com  que  não  seja  necessária  a 

constante digitação da informação já presente no sistema.

Os dados fornecidos na tela SENTENÇAS/CADASTRO, acaso fornecidos 

pelo usuário, são utilizados para preenchimento das variáveis sem que 

seja  necessário  qualquer  outra  digitação  posterior.  Agora,  se  não 

fornecido e a variável seja utilizada, o usuário deverá digitar o valor 

apenas uma única vez (o sistema perguntará o valor com uma pequena 

tela aberta), pois o sistema não mais perguntará se a mesma variável 

for utilizada novamente no decorrer da sentença.

2. Configurando o Word 2007

dom, 04/10/2009 - 10:47 — admin

Que  tal  configurar  a  página  padrão  do  WORD  2007  (software  que 

integra o Office  2007) para que o Jus-Redator  sempre formate suas 

sentenças corretamente?
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1) Abra o Word;

2) Use o atalho Ctrl+A ou clique sobre o "Botão Office" (aquele botão 

redondo  presente  no  lado  esquerdo  e  superior  da  tela)  e  escolha  a 

opção abrir arquivos; Aparecerá uma janela;

3) Clique sobre Modelos (normalmente posicionado no lado esquerdo da 

janela que apareceu);

4) Escolha o arquivo NORMAL.DOTM

5)  Agora  faça  todas  as  alterações  que  julgar  necessárias  em  seu 

documento padrão: margens, tamanho de fonte, tipo de fonte, tamanho 

e formas do rodapé, alinhamento etc.

6) Salve este arquivo, sem renomeá-lo.

7) Pronto, doravante suas sentenças obedecerão a todos os padrões por 

você estabelecidos.

É isso! Depois posto o caminho de como fazer o mesmo com o BrOffice.

3. Criando um documento padrão para sentenças

dom, 04/10/2009 - 10:50 — admin

Quer ajustar a tabulação, escolher uma fonte e seu tamanho, inserir um 

cabeçalho  diferenciado  nas  suas  sentenças/acórdãos,  inclusive  com 

imagem (brasão da república, por exemplo), para que todo documento 

criado por intermédio do Jus-Redator já obedeça a tais critérios?

Então vamos à dica: independente se usa o WORD ou o BrOffice, vá ao 

menu  FERRAMENTAS/EDITAR  TEXTOS  e  clique  sobre  o  item  05  da 

árvore  de  assuntos,  chamado MODELOS.  Agora,  clique  sobre  o  item 

PADRÃO PARA NOVAS SENTENÇAS e no botão EDITAR. Seu editor de 

textos  que já  está  aberto  desde  que iniciou  o  Jus-Redator  mostrará 

então um documento em branco. Faça todas as alterações que quiser 

neste documento e, quando terminar, clique sobre o botão GRAVAR E 

FECHAR. Pronto!
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Todas suas novas sentenças obedecerão doravante aos ajustes feitos.

4. Formato do Arquivo

dom, 04/10/2009 - 10:44 — admin

Você sabia que é possível gravar suas sentenças em qualquer formato 

disponível no Word ou no BrOffice quando se usa o Jus-Redator?

Para tanto, vá ao menu FERRAMENTAS/OPÇÕES e desmarque a opção 

SALVAR COMO RTF.

Assim sua sentença será salva no padrão que está configurado em seu 

editor de texto.

5. Windows no Mac

qua, 21/10/2009 - 05:04 — admin

Aos colegas que utilizam Mac, é possível utilizar o Jus-Redator mediante 

a instalação de um programa dentro do qual se instalará o Windows.

Utilizo o Virtual Box, gratuito, disponível em http://www.virtualbox.org/

Instalado o Virtual Box em seu Mac, instale o Windows dentro dele e, 

após o Jus-Redator.

6. Variáveis.

Na  tela  de  redigir  sentença  você  encontra  um  campo  denominado 

INSERIR DADOS DO PROCESSO.

Aqui  você  poderá  inserir  os  valores  das  variáveis  do  sistema (como 

nome das partes, fls., contestação e réplica) fazendo com que não seja 

necessária a constante digitação da informação já presente no sistema.
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Os dados fornecidos na tela SENTENÇAS/CADASTRO, acaso fornecidos 

pelo usuário, são utilizados para preenchimento das variáveis sem que 

seja necessária qualquer outra digitação posterior.

7. Ativando ou desativando a exibição de dicas

Em  “Opções”,  você  pode  definir  se  deseja  que  estas  dicas  sejam 

exibidas ou não ao iniciar o aplicativo.

Basta marcar ou desmarcar em Ferramentas>Opções a opção “Exibir 

dicas ao iniciar aplicativo”.

8. Atualizando o Jus-Redator

Foi disponibilizada uma nova versão do Jus-Redator. Posso instalá-la? E 

meus textos e configurações atuais? Serão perdidos?

Antes  de  disponibilizar  uma  nova  versão  procuramos  testá-la  ao 

máximo com a ajuda de vários integrantes desta lista.

Geralmente  –  até  hoje  (24/08/2009)  têm  sido  sempre  –  é  um 

procedimento tranqüilo e recomendável: melhorias, novas implantações 

e correções é o que se tem nas novas versões.

Então, recomendamos que se mantenha o aplicativo sempre na última 

versão disponível.

Mas, em caso de dúvidas, faça um backup antes.

09.  Utilizando o mesmo banco de dados do jus-redator em mais 

de uma estação de trabalho.

Deseja  manter  as  configurações  do  Jus-Redator  em  mais  de  uma 

máquina – por exemplo: o notebook e o desktop ou mesmo a estação 

de seu assistente?

Fácil!

Basta  exportar  a  base  de  dados  –  UTILITÁRIOS>EXPORTAR  –  da 

estação que deseja que sirva de padrão e importá-la nas demais.

Pronto!
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Lembre-se  que  sempre  que  alterar  a  matriz  deverá  repetir  este 

procedimento.

10. Padronizando o formato de gravação dos arquivos

Você sabia que é possível gravar suas sentenças em qualquer formato 

disponível no Word ou no BrOffice?

Para tanto, vá ao menu FERRAMENTAS>OPÇÕES e desmarque a opção 

SALVAR COMO RTF.

Assim, sua sentença será salva no padrão que está configurado em seu 

editor de texto.

11. Ordenando a árvore de textos de modo personalizado.

Queria criar minha árvore de textos ordenada segundo minha forma de 

decidir, mas o aplicativo sempre a exibe em ordem alfabética. Como 

alterar isto?

Fácil!

Nos descritivos de seus itens – ex. “Vínculo Empregatício”  – coloque 

antes  um número  que  represente  a  ordem desejada  –  ex.:  “001  – 

Revelia”, “010 – Vínculo Empregatício”, “020 – Salários”, etc.

Pronto!  Agora  sua  árvore  será  exibida  conforme  sua  vontade, 

observando a escalada numérica.

12. Numeração padrão da justiça do trabalho.

Legal este sistema!

Pena que o número do processo segue a Justiça do Trabalho e meu 

órgão segue outro padrão.

Sem problemas: vá até FERRAMENTAS>OPÇÕES e desmarque a opção 

“Usar numeração padrão da JT”.

Pronto.  Doravante  você  poderá  informar  o  identificador  do  processo 

livremente.
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13. Verbas rescisórias. cálculo.

Você  sabia  que  o  Jus-Redator  possui  uma  rotina  chamada  VERBAS 

RESCISÓRIAS que calcula todas as parcelas correlatas ao acerto final do 

contrato  de  trabalho,  inserindo  na  fundamentação  de  sua  sentença 

aquelas deferidas pelo usuário?

Vá ao menu SENTENÇAS e inicie a edição de um documento. Depois, 

clique sobre V. RESCISÓRIAS e entre com a data de início e término do 

contrato  –  se  já  não  o  tiver  feito.  Em  seguida,  clique  no  botão 

CALCULAR.

Agora é só marcar a(s) parcela(s) deferida(s).

Posicione o cursor do editor no local em que pretende inserir o texto e 

clique sobre o botão INSERIR. Pronto!

14. Personalizando o jus-redator quanto ao órgão judicial

Trabalho em outro órgão que não o TRT-10ª Região. O que faço?

Vá a FERRAMENTAS>TABELAS DO SISTEMA, selecione a aba ‘Órgãos’. 

Veja se o seu Tribunal se encontra na lista de “órgãos julgadores”. Se o 

encontrar, selecione-o. Pronto. A lista estará completa e você só terá 

que  informar  a  Vara  do  Trabalho  ou  Código  do  órgão  quando  da 

abertura de um processo.

Se não o encontrar, selecione a opção “Outro” e cadastre o seu.

Lembre-se de tentar seguir a mesma codificação usada no seu tribunal. 

Se  necessário,  solicite  ajuda  ao  setor  de  TI  do  seu  Tribunal.  Após 

cadastrar seu órgão, envie-nos os dados para que possamos incluí-lo 

numa próxima compilação. Assim, você estará ajudando outros.

Pronto!  O  aplicativo  ficará  parecendo  que  foi  desenvolvido 

especialmente para você! E, de fato, o foi.

15.  Cadastrando advogados no Jus-Redator

A grande  maioria  dos  advogados  que  militam no  seu  órgão  são  da 

mesma unidade federativa e você está cansado de informar sempre a 

mesma UF das suas OAB’s?

Vá a FERRAMENTAS>OPÇÕES e cadastre esta como “UF PADRÃO”.
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Pronto! Da próxima vez o sistema já proporá esta como a Seccional da 

OAB.

4.2 ASSISTA TAMBÉM AOS TUTORIAIS EM VÍDEO

Os tutoriais em vídeo podem ser encontrados na página do Jus-Redator na 

internet (www.jusredator.org). 

Para acessá-los por ali, é necessário que o usuário esteja cadastrado junto ao 

Grupo de Discussão do Jus-Redator.

Os vídeos estão disponíveis na aba Documentação e divididos em cinco partes:

I – Configuração

II – Criação da Decisão (1)

III – Criação da Decisão (2)

IV – Criação da Decisão (3)

V – Verbas Rescisórias (1)

VI – Verbas Rescisórias (2)

VII - Dispositivo

O usuário também poderá acessá-los diretamente na página do You Tube, nos 

seguintes links: 

I – Configuração:

http://www.youtube.com/watch?v=Ajt_NUTu_Bg

II – Criação da Decisão (1):

 http://www.youtube.com/watch?v=xHWBsjaQyWQ 

III – Criação da Decisão (2):

http://www.youtube.com/watch?v=tX1Y4ALeBnc 

IV – Criação da Decisão (3):

http://www.youtube.com/watch?v=BFzYYSbmFCY 

V – Verbas Rescisórias (1):

http://www.youtube.com/watch?v=4j2ec0AX7Ec 

VI – Verbas Rescisórias (2):

http://www.youtube.com/watch?v=U-araMS-X78 

VII – Dispositivo:

http://www.youtube.com/watch?v=lfQxq3rZkYk 
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