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ATA DE REUNIÃO 
 
Aberta a reunião do Comitê Gestor realizada em 05 de junho de 2018, antes de 
iniciar as deliberações programadas, o representante da OAB suscitou questão 
de ordem.  Na oportunidade entregou um CD contendo o vídeo do Seminário 
de Capacitação Continuada da OAB. Sobre esse material foi deliberado que 
seria entregue à Escola Judicial, para compor seu acervo e foi aprovada a 
inclusão de um link de internet apontando para o material, que se encontra 
hospedado no sítio da OAB/RN. 
 
O representante da OAB também solicitou que a Corregedoria recomende, nas 
atas de correições, que as Varas do Trabalho publiquem as decisões proferidas 
pelos juízes no DEJT.  O comitê deliberou e aprovou a expedição de ofício 
circular recomendando a medida.  
 
Data: 
 
05/06/2018 
 

Horário:   
 
10:00 - 12:00 
 

Número:   
 
CGPJe-JT 003/2018 
 

Participantes: Membros do CGRPje-JT: Excelentíssima Senhora 
Desembargadora Maria Auxiliadora Rodrigues, Presidente 
do TRT21, acompanhada do Juiz Auxiliar da Presidência, o 
Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho Magno Kleiber; o 
Excelentíssimo Senhor Advogado Hallrison Souza Dantas, 
representante da OAB-RN, acompanhado do advogado 
Ricardo Victor Pinheiro de Lucena e os servidores Divanda 
Lima de Freitas Cavalcanti, Cláudio Delgado de Freitas, 
Marcelo Martins Pinto,Thiago Henrique Cavalcante Uchoa, 
Larissa Cunha Dantas  e Kléber de Medeiros Teixeira. 
 
Ausentes justificadamente: o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Ricardo Espíndola Borges, 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; os 
servidores Marisa de Carvalho Brito Madruga e Levi Silva 
de Medeiros. 

Local: Gabinete da Presidência 
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1. Novos itens para análise e deliberação 

1. Autorizar a inclusão de assentos para a AARN (titular) e ANATRA(suplente) no 
CGRPje, sendo apresentados os nomes dos advogados RICARDO VICTOR 
PINHEIRO DE LUCENA e JANILSON BARRETO DE CARVALHO J ÚNIOR.  
(pleito dos Advogados) 

2. Autorizar a delegação de atribuições estabelecidas no art. 45, § 3º, da Res 
185/17 do CSJT à Coordenação Executiva do PJe e aprovar a nova 
constituição dessa Coordenação. (pleito CRPJe) 

3. Melhoria : Incluir os movimentos de "decisão" na árvore de movimentos de 
sessão. (pleito servidor 2º grau) 

4. Melhoria : Incluir movimentos e complementos específicos para o reexame, 
nos termos do art. 896 § 11, ii, da CLT, para os processos submetidos ao 
regime de casos repetitivos e uniformização de jurisprudência. (pleito servidor 
2º grau) 

5. Melhoria : Solicitar inclusão no PJeCalc  de planilha para apurar os honorários 
sucumbenciais devidos pela parte reclamante (pleito servidor 1º grau) 

6. Melhorias no PJEKZ:  (pleito dos usuários internos) 

a) Mostrar, na consulta pública, a data da audiência de inquirição de 
testemunha; 

b) Permitir, no 1º grau, que o responsável mantenha-se de uma tarefa 
para outra; 

c) Respeitar a hierarquia de papéis na exclusão ou alteração da 
designação de responsabilidade. 

d) Filtrar, excluir da lista e retirar processos que estejam aguardando 
julgamento, no escaninho de "processos sem audiência"; 

e) No Filtrar sentenças, no 1º grau, não vem os acórdãos do 2º grau; 
f) Incluir coluna de informação do responsável, no escaninho 
g) Incluir na designação automática de responsável por tarefa a opção de 

filtrar por fase; 
h) Incluir o sumário no download dos documentos favoritos; 
i) Retirar o tipo certidão no escaninho de documentos internos; 
j) Incluir nas notificações automáticas o envio “via sistema”; 
k) Incluir botão de petição não apreciada na lista de processos em pauta 
l) Intimar as partes automaticamente de redesignações de audiências;  
m) Colocar o nome do dia  da semana na  pauta 
n) Limitar a tabela de tarefas na designação de responsável àquelas 

inerentes ao setor (gabinete, turma, pleno, assessoria jurídica) – 2º 
grau. 

7. Melhoria:  Autorizar a implantação do SICOND no TRT21 como satélite do 
PJe – (corregedoria) 

8. Implementar o programa onde se cria o processo piloto de execução com 
arquivamento dos. (Dra Simone)  

9. Processos conexos: rever procedimento a ser disciplinado pela 
corregedoria 
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10.  Liberação da versão 2.1.5 

11. Reabrir opção de decisão e julgamento para o CEJUSC 

12. Solicitação de mais agilidade na publicação da certidão de 
indisponibilidade do PJe e liberação para teste de conexão do PJe 
(disponibilidade)  por software de monitoramento externo. 
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1.1 Autorizar a inclusão de assentos para a AARN (titular) e 
ANATRA(suplente) no CGRPje 

 
 
Situação atual:  
 

Autorizar a inclusão de assentos para a AARN (titular) e 
ANATRA(suplente) no CGRPje, sendo apresentados os nomes dos 
advogados RICARDO VICTOR PINHEIRO DE LUCENA e JANILSON 
BARRETO DE CARVALHO JÚNIOR.  (pleito dos Advogados) 

 
Deliberações:   Não aprovado. 
 
Aberta a discussão, sugeriu-se que o assento fosse concedido à 
ANATRA, por se tratar de uma associação formada por advogados 
trabalhistas. Todavia. o representante da OAB ressaltou que AARN é a 
associação que tem maior representatividade, daí porque o assento 
deveria ser a ela concedido. Submetido à votação pela presidência, o 
pedido de assento foi negado para ambas as associações, por 8 (oito) 
votos a contra e 1 (um) a favor, sob a justificativa de que causaria  
desequilíbrio em relação às outras entidades, nas deliberações do 
Comitê. 
 

 
 

1.2 Autorizar a delegação de atribuições e aprovar a nova constituição 
dessa Coordenação. 
 
Situação atual:  
 

Autorizar a delegação de atribuições estabelecidas no art. 45, § 3º, da Res 
185/17 do CSJT à Coordenação Executiva do PJe e aprovar a nova 
constituição dessa Coordenação. (pleito CRPJe) 

 
Deliberações:   Não aprovado. 
 
Embora não aprovado o pedido de autorização original, foi deliberado 
que o Juiz auxiliar da Presidência será o responsável pelas decisões 
urgentes do PJe, com a ressalva de que a Corregedoria e a 
Coordenadoria de Gestão Estratégica deve sempre ser ouvida. 
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1.3 Incluir os movimentos de "decisão" na árvore de movimentos de 
sessão. 
 

Melhoria : Incluir os movimentos de "decisão" na árvore de movimentos de 
sessão. (pleito servidor 2º grau) 

 
Deliberações:   Aprovados. 
 

 
 

1.4 Incluir movimentos e complementos específicos para o reexame em 
casos repetitivos e uniformização de jurisprudência 
 

Melhoria : Incluir movimentos e complementos específicos para o reexame, 
nos termos do art. 896 § 11, ii, da CLT, para os processos submetidos ao 
regime de casos repetitivos e uniformização de jurisprudência. (pleito 
servidor 2º grau) 

 
Deliberações:   Aprovados. 
 

 
 

1.5 Solicitar inclusão de planilha no PJeCalc  para apurar os honorários 
sucumbenciais devidos pela parte reclamante 
 

Melhoria : Solicitar inclusão no PJeCalc  de planilha para apurar os 
honorários sucumbenciais devidos pela parte reclamante (pleito servidor 1º 
grau) 

 
Deliberações:   Aprovados. 
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1.6 Solicitar implementação de melhorias no PJEKZ 
 

Melhorias no PJEKZ:  (pleito dos usuários internos) 

a) Mostrar, na consulta pública, a data da audiência de inquirição 
de testemunha; 

b) Permitir, no 1º grau, que o responsável mantenha-se de uma 
tarefa para outra; 

c) Respeitar a hierarquia de papéis na exclusão ou alteração da 
designação de responsabilidade. 

d) Filtrar, excluir da lista e retirar processos que estejam 
aguardando julgamento, no escaninho de "processos sem 
audiência"; 

e) No Filtrar sentenças, no 1º grau, não vem os acórdãos do 2º 
grau; 

f) Incluir coluna de informação do responsável, no escaninho 
g) Incluir na designação automática de responsável por tarefa a 

opção de filtrar por fase; 
h) Incluir o sumário no download dos documentos favoritos; 
i) Retirar o tipo certidão no escaninho de documentos internos; 
j) Incluir nas notificações automáticas o envio “via sistema”; 
k) Incluir botão de petição não apreciada na lista de processos em 

pauta 
l) Intimar as partes automaticamente de redesignações de 

audiências;  
m) Colocar o nome do dia  da semana na  pauta 
n) Limitar a tabela de tarefas na designação de responsável 

àquelas inerentes ao setor (gabinete, turma, pleno, assessoria 
jurídica) – 2º grau. 

 
Deliberações:   Aprovados. 
 

 
1.7 Autorizar a implantação do SICOND no TRT21 como satélite do PJe 
 
Situação atual: SICOND não é satélite autorizado no TRT21 
 

Melhoria:  Autorizar a implantação do SICOND no TRT21 como satélite do 
PJe – (corregedoria) 

 
Deliberações:  Não aprovado neste momento, tendo em vista que a 
CRPJe não tem condições estruturais de dar suporte de 1º grau a mais 
este satélite. 
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1.8 Implementar o programa para criar o processo piloto de execução 
com arquivamento dos processos. 
 
Situação atual: Recomendação da Corregedoria Geral do CSJT de que 
sejam priorizadas as execuções em processos pilotos. 
 
Implementar o programa onde se cria o processo piloto de execução 
com arquivamento dos processos. (Dra Simone) 
 
Deliberações:  Não aprovado devido a existência de projeto nacional, 
desenvolvido pelo TRT 3, 8, 15, do módulo de execução do PJe que 
contempla o processo piloto. 

 
1.9 Processos conexos: rever procedimento a ser disciplinado pela 
corregedoria 
 
Situação atual: o envio de processos conexos pelo PJe é disciplinado 
pela NIP 15. 
 
Rever procedimento, devendo a Corregedoria regulamentar novo 
procedimento de envio de processos conexos ao 2º grau. 
 
Deliberações:  Aprovado. 
 

 
1.10 Liberação da versão 2.1.5 
 
Situação atual: Restou autorizada a liberação da versão 2.1.5 do PJe 
para a produção. Dentre as correções de erro, vem a implementação da 
determinação contida no Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 1, de 
28/05/2018, que veda o peticionamento e a movimentação processual 
em um grau de jurisdição, quando o processo se encontrar em outro 
grau de jurisdição. 
 
Deliberações:  A presidente, como membro do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho irá defender a não restrição imposta pelo Ato 
Conjunto.  
 

 
 
 

1.11 Reabrir opção de decisão e julgamento para o CEJUSC 
 
Situação atual: A última versão do PJe limitou os tipos de decisão que 
podem ser efetuadas pelo Juiz do CEJUSC, ficando ativa apenas a 
opção de “despacho”. 
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Melhoria:  Reabrir a opção de “decisão” e “julgamento” para o CEJUSC, 
sob a justificativa de que os lançamentos dos acordos estão sendo 
efetuados pelos Juízes das Varas, contabilizando para sua 
produtividade e não do CEJUSC, 
 
Deliberações:   Aprovado. Ficou ressaltado pela SETIC e CRPJe que é 
as decisãos de acordo são devidamente lançadas no PJe, pelo 
CEJUSC, desde que sejam efetuadas por meio do sistema satélite AUD. 
 

 
1.12 Solicitação de mais agilidade na publicação da certidão de 
indisponibilidade do PJe e liberação para teste de conectividade por 
software monitoramento exteno 
 
Situação atual:  
 
Solicitação de mais rapidez na expedição e publicação da certidão de 
indisponibilidade do PJe no site do Tribunal, bem como o desbloqueio 
para que o software de monitoramento utilizado pelos advogados possa 
testar a comunicação com o sistema. 
 
Deliberações:   A OAB encaminhará minuta à Presidência para análise 
e atendimento da solicitação. 
 

 
MEMBROS DO CGRPJe-JT PRESENTES À REUNIÃO 

Nome Assinatura 
Maria Auxiliadora Rodrigues  
Hallrison Souza Dantas  
Divanda Lima de Freitas Cavalcanti  
Cláudio Delgado de Freitas  
Marcelo Martins Pinto  
Thiago Henrique Cavalcanti Uchoa  
Larissa Cunha Dantas    
Kléber de Medeiros Teixeira  
 
 
 
 
 
 
 


