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ATA DE REUNIÃO 
 
 
Data: 
 
16/07/2018 
 

Horário:  
 
14:00 – 16:00 
 

Número:  
 
CGPJe-JT 004/2018 
 

Participantes: Membros do CGRPje-JT: O Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Ricardo Espíndola Borges; e os servidores 
Divanda Lima de Freitas Cavalcanti, Cláudio Delgado de 
Freitas, Marcelo Martins Pinto,Thiago Henrique Cavalcante 
Uchoa, Larissa Cunha Dantas, Kléber de Medeiros 
Teixeira, Marisa de Carvalho Brito Madruga. 
 
 
Ausentes justificadamente: a Excelentíssima Senhora 
Desembargadora Auxiliadora Rodrigues, a Excelentíssima 
Senhora Juíza do Trabalho Simone de Medeiros Jalil, o 
Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho Auxiliar Higor 
Marcelino Sanches; o Excelentíssimo Senhor Xisto Tiago 
de Medeiros Neto, Procurador do Trabalho; o 
Excelentíssimo Senhor Advogado Hallrison Souza Dantas, 
representante da OAB-RN e o servidor Levi Silva de 
Medeiros. 
 
 
 
 
 
 
 

Local: Gabinete da Presidência 
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1. Novos itens para análise e deliberação 
 
1.  Aprovação do novo PGP da Pauta e do issue EGPJE-204 - CSJT 
 
2. Melhoria - No histórico de tarefas do processo, seja inserida uma coluna 

com o nome do operador que encerrou a tarefa. Essa informação nos 
permitirá identificar o usuário que executou a ação. Facilitará o 
acompanhamento do trabalho realizado pelos servidores nos processos. – 
THIAGO – Representante dos Servidores do 1º Grau 

 
3.  Melhoria - Quando da triagem inicial de processo protocolado por autor que 

já tenha demanda anterior arquivado por sua ausência e que tenha 
condenação em custas, o PJe deve alertar sobre isso na segunda 
demanda. – SEMANA INSTITUCIONAL 2017. 

 
4.  Deliberação acerca das hipóteses da emissão certidão de indisponibilidade 

do PJe – CRPJe e SETIC e do registro no PJe. 
 
5.  Versão 2.1.5 ou 2.2 – autorização de implantação  
 
6. Bloqueio de peticionamento pelo Advogado quando o processo está em 

outra instância – estratégia de comunicação para os advogados. 
 
7. Ofício do CSJT – descentralização do atendimento ao público externo do 

PJe. Res. 185/17 – arts 32 e 44. – Aprovação do DOD do Projeto. 
 
8.  Notificação inicial dos advogados das empresas de grande e médio porte, 

nos    termos do art. 246, do CPC 
 
9.  Revogação do Ato 634/13. 
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1.1 Aprovação do novo PGP da Pauta e do issue EGPJE-204 - CSJT 

 
 
Situação atual:  
 
Aprovação do novo PGP da Pauta e do issue EGPJE-204 - CSJT 
 
Deliberações:  Aprovado 
 
 

 
1.2 Melhoria - Autorizar pedido de melhoria para incluir no histórico de tarefas do 
processo coluna contendo o nome do operador que encerrou a tarefa. 

 
Situação atual:  
 
Melhoria - No histórico de tarefas do processo, seja inserida uma coluna com o 
nome do operador que encerrou a tarefa. Essa informação nos permitirá 
identificar o usuário que executou a ação. Facilitará o acompanhamento do 
trabalho realizado pelos servidores nos processos. – THIAGO – Representante 
dos Servidores do 1º Grau 
 
Deliberações: Pedido de melhoria aprovado e, como solução de 
contingência, deverá ser criado relatório no SAGE – Sistema de Apoio 
Gerencial, para contemplar o pedido, devendo poder ser solicitado o 
relatório por tarefa, por processo ou por período. 
 

 
 
1.3  Melhoria – Autorizar pedido de melhoria para a implementação de alerta no 
PJe quando no momento da triagem inicial de processo protocolado for constatado 
que autor já tenha demanda anterior arquivada por sua ausência e com 
condenação em custas. 

 
Situação atual:  
 
Melhoria - Quando da triagem inicial de processo protocolado por autor que já 
tenha demanda anterior arquivado por sua ausência e que tenha condenação 
em custas, o PJe deve alertar sobre isso na segunda demanda. – SEMANA 
INSTITUCIONAL 2017. 
 
Deliberações: Pedido de melhoria aprovado, devendo ser solicitada a 
autorização do Grupo Nacional de Negócio – GNN para fazer a inclusão 
de alerta automático para avisar que houve processo protocolado pelo 
autor anteriormente e há condenação em custas pendentes de pagamento. 
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1.4  Deliberação acerca das hipóteses da emissão certidão de indisponibilidade do 
PJe – CRPJe e SETIC e do registro no PJe. 

 
Situação atual:  
 
Deliberação acerca das hipóteses da emissão certidão de indisponibilidade do 
PJe – CRPJe e SETIC e do registro no PJe. 
 
Deliberações:  O Comitê Gestor deliberou que todas as indisponibilidade do 
PJe deverão ser registradas na página do TRT, incluindo link com certidão 
apenas nos casos que ensejam prorrogação de prazo. Ficou também 
deliberado que a SETIC atualizará a página do PJe alimentando com todas as 
indisponibilidades desde janeiro/2017. 
Também foi discutido acerca da impossibilidade técnica do PJe de registrar 
prorrogação de prazo, ficando deliberado que, nesses casos, que incluem as 
indisponibilidades do sistema, nada será lançado no PJe, para não ensejar 
alteração dos prazos em curso. Ficou ainda deliberado que, caso a 
prorrogação de prazo seja gerada pela indisponibilidade do PJe, a SETIC 
comunicará aos usuários internos, via malote digital, para que as unidades 
judiciárias saibam que precisam contar o fim dos prazos de forma manual. Do 
mesmo modo procederá a Corregedoria, quando a prorrogação for 
determinada pela Administração.  
Por fim, ficou deliberado que o Comitê Gestor Regional do PJe oficie à 
Presidência sobre essa decisão para ciência e solicitação para que se registre 
expressamente nos atos editados, que repercutam em prazos, qual o seu 
impacto: de suspensão, interrupção ou prorrogação. 
Quanto à comunicação ao  
disponibilizar   

 
 
1.5 Versão 2.1.5 ou 2.2 – autorização de implantação 

 
Situação atual:  
 
Versão 2.1.5 ou 2.2 – autorização de implantação  
 
Deliberações:  Fica autorizada a implantação direta da versão 2.2 nos 
dias 27 e 28 de julho de 2018. 
 

 
 
1.6 Bloqueio de peticionamento pelo Advogado quando o processo está em outra 
instância – estratégia de comunicação para os advogados. 

 
Situação atual:  
 
Bloqueio de peticionamento pelo Advogado quando o processo está em outra 
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instância – estratégia de comunicação para os advogados. 
 
Deliberações:  A comunicação da alteração no PJe será efetuada por 
meio de vídeo institucional, ofício à Presidência da OAB/RN e com aviso 
no próprio PJe. 
 

 
 
1.7 Ofício do CSJT – descentralização do atendimento ao público externo do PJe. 
Res. 185/17 – arts 32 e 44. – Aprovação do DOD do Projeto. 

 
Situação atual:  
 
Ofício do CSJT – descentralização do atendimento ao público externo do PJe. 
Res. 185/17 – arts 32 e 44. – Aprovação do DOD do Projeto. 
 
Deliberações:  Aprovado o DOD. Todavia, em relação à viabilização do 
objeto do projeto, por se tratar de matéria eminentemente 
administrativa, deve ser definida pela Administração do Tribunal, a partir 
das informações prestadas pela CRPJe e pela SETIC. 
 

 
 
1.8 Notificação inicial dos advogados das empresas de grande e médio porte, nos    
termos do art. 246, do CPC 

 
Situação atual:  
 
Notificação inicial dos advogados das empresas de grande e médio porte, nos    
termos do art. 246, do CPC. 
 
Deliberações: Aprovada com a seguinte ressalva: só deve ser 
implementada se tiver a observância por parte de todos os Magistrados. 
Para tanto, sugere-se à Corregedoria do TRT que elabore provimento 
para regulamentar e este deverá passar pela aprovação do Tribunal 
Pleno do Regional. 
 

 
1.9 Revogação do Ato 634/13. 

 
Situação atual:  
 
Revogação do Ato 634/13. 
 
Deliberações: O Comitê Gestor determinou a formação de comissão 
para estudo acerca da necessidade de revogação total, parcial ou 
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apenas atualização do Ato em tela. 
 

 
1.10 Uso de ferramenta para acesso virtual às mídias do PJe 

 
Situação atual:  
 
PJe não contempla funcionalidade que permita a inclusão de mídias no 
processo judicial 
 
Deliberações: O Comitê Gestor solicitou ao membro do Comitê de 
Segurança para que deliberem acerca de uma solução de 
compartilhamento das mídias entregues nos processos, no ambiente de 
“nuvem”, ficando o CGRPJe ciente que deve aguardar reunião do 
Comitê de Segurança. 
 
 

 
1.11 Fluxo de Vista Regimental - como identificar ou movimentar os processos 
com pedidos de vista. 

 
Situação atual:  
 
O Fluxo de Vista Regimental do PJe não permite a identificação ou 
movimentação dos processos que estão com vistas regimentais. 
 
Deliberações: Será feito estudo pela CRPJe juntamente com a 
representante dos servidores do 2º grau no Comitê acerca da matéria. 
O assunto será incluído na pauta da próxima reunião do CGRPJe. 
 
 

 
 
 

MEMBROS DO CGRPJe-JT PRESENTES À REUNIÃO 
Nome Assinatura 
Ricardo Espíndola Borges  
Divanda Lima de Freitas Cavalcanti  
Cláudio Delgado de Freitas  
Marcelo Martins Pinto  
Thiago Henrique Cavalcanti Uchoa  
Larissa Cunha Dantas    
Kléber de Medeiros Teixeira  
Marisa de Carvalho Brito Madruga  
 
 


