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ATA DE REUNIÃO 
 
 
Data: 
 
03/04/2018 
 

Horário:  
 
14:00 - 15:00 
 

Número:  
 
CGPJe-JT 002/2018 
 

Participantes: Membros do CGRPje-JT: Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Bento Herculano Duarte Neto, Vice-
Presidente do TRT21, em substituição à Presidente do 
TRT21; o Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo 
Espíndola Borges, a Excelentíssima Senhora Juíza do 
Trabalho Simone Medeiros Jalil e os servidores Divanda 
Lima de Freitas Cavalcanti, Thiago Henrique Cavalcante 
Uchôa, Levi Silva de Medeiros e Tarcíso Correia de 
Azevedo Júnior. 
 
Ausentes justificadamente: os servidores Kléber de 
Medeiros Teixeira, Cláudio Delgado de Freitas e Marcelo 
Martins Pinto. 

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

1. Acesso de estagiários ao PJe – cadastrando como “jus postulandi” 
(acesso a consultas e downloads do processo) – definir outras 
funcionalidades para solicitar autorização. 

2. Habilitar cadastro de senha no perfil do Perito 

3. Autorização para exclusão do tipo de modelo de documento, na 
respectiva tabela, pois está repetindo, além de estar trazendo os tipos 
de modelo de documento inativos, como se ativos estivessem. 

4. Melhoria: inserir crítica no sistema PJE para proibir o arquivamento em 
processos da fase de execução sem o registro da 
extinção/encerramento dessa fase por meio de sentença. Acredito que 
também seja interessante inserir um filtro na fase de liquidação para  
criticar o início da execução ou arquivamento sem que seja realizado o 
encerramento dessa fase por meio da homologação dos cálculos 
(movimento que põe termo a essa fase). 

5. Melhoria: Preenchimento dos assuntos do recurso pelo advogado. No 
momento do protocolo da peça (Dr. Higor) 

6. Melhoria: Criar opção (campo) de interstício de audiência específico 
para órgão público (Dr. Higor) 

7. Melhoria: Incluir no fluxo "Presidente de OJC" a conclusão para 
"decisão". (Larissa) 

8. Software Robô do processo piloto da execução. 

 



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 
Comitê Gestor Regional Pje-JT 

 
 
 

1.1 Acesso de estagiários ao PJe – Solução provisória 

 
 
Situação atual:  
 

Requer autorização para conceder acesso de estagiários ao PJe com o 
perfil de “jus postulandi”, o que permitirá a realização de consultas e 
downloads do processo. Paralelamente, pretende-se requerer o acesso 
a outras funcionalidades, solicitando autorização ao CSJT para tal. 

 
Deliberações:  Aprovado, inclusive autorizada abertura de perfil de 
Administrador aos diretores de vara por 8 (oito) semanas.  Solicitar as 
GNN´s a ampliação dos papeis para estagiário movimentar processos e 
minutar documentos da mesma forma realizada pelo servidor. 
 
 

 
 

1.2 Habilitar cadastro de senha no perfil do Perito 

 
Situação atual:  
 

Requer autorização para habilitar cadastro de senha no perfil do Perito. 

 
Deliberações:  Aprovado. 
 

 
 

1.3 Autorização para exclusão do tipos de modelo de documento 
inativos. 

 
Situação atual:  
 

Requer autorização para exclusão do tipo de modelo de documento, na 
respectiva tabela, pois está repetindo, além de estar trazendo os tipos 
de modelo de documento inativos, como se ativos estivessem. 

 
Deliberações: Aprovado. A CRPJe irá proceder à unificação dos 
modelos para seus respectivos tipos. 
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1.4 Melhoria: Crítica para arquivamento de processos na fase de 
execução sem sentença de extinção/encerramento. 

 
Situação atual: 
 

Requer autorização para solicitar melhoria com vistas a inserir crítica no 
sistema PJE para proibir o arquivamento em processos da fase de 
execução sem o registro da extinção/encerramento dessa fase por meio 
de sentença. Acredito que também seja interessante inserir um filtro na 
fase de liquidação para  criticar o início da execução ou arquivamento 
sem que seja realizado o encerramento dessa fase por meio da 
homologação dos cálculos (movimento que põe termo a essa fase). 

 
Deliberações: Aprovada a melhoria. 
 

 
 

1.5 Melhoria: Preenchimento dos assuntos do recurso pelo advogado 
no momento do protocolo (Dr. Higor). 

 
Situação atual: 
 

Avaliar solicitação de melhoria no sentido de permitir o preenchimento 
dos assuntos do recurso pelo advogado no momento do protocolo da 
peça (Dr. Higor). 

 
Deliberações: Aprovada como melhoria. 
 

 
 

1.6 Melhoria: Opção de interstício de audiência específico para órgão 
público (Dr. Higor) 
 
Situação atual: 
 

Avaliar solicitação de melhoria para criar opção (campo) de interstício 
de audiência específico para órgão público (Dr. Higor). 

 
Deliberações: Aprovado. 
 

 



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 
Comitê Gestor Regional Pje-JT 

 
 

1.7 Melhoria: Inclusão no fluxo "Presidente de OJC" a conclusão para 
"decisão". (Larissa) 
 
Situação atual:  
 
Requer autorização para realizar pedido melhoria com vistas a incluir no 
fluxo "Presidente de OJC" a conclusão para "decisão". (Larissa) 
 
Deliberações: Aprovado. 
 

 
1.8 Software Robô do processo piloto da execução 
 
Situação atual:  
 
Pedir para a administração priorizar a utilização do software robô no 
processo piloto de execução. 
 
Deliberações: Aprovado. 
 

 
 
 
 

MEMBROS DO CGRPJe-JT PRESENTES À REUNIÃO 
Nome Assinatura 
Bento Herculano Duarte Neto  
Ricardo Espíndola Borges  
Simone Medeiros Jalil  
Divanda Lima de Freitas Cavalcanti  
Thiago Henrique Cavalcanti Uchoa  
Levi Silva de Medeiros  
Tarcíso Correia de Azevedo Júnior  
 
 
 
 
 
 
 


