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PAUTA DE REUNIÃO 
 
 
Data: 
 
13/12/2017 
 

Horário:  
 
10:00 - 12:00 
 

Número:  
 
CGPJe-JT 008/2017 
 

Participantes: Membros do CGRPje-JT: Excelentíssima Senhora 
Desembargadora Auxiliadora Rodrigues, Presidente do 
TRT21; o Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo 
Espíndola Borges, e os servidores Cláudio Delgado de 
Freitas,  Thiago Henrique Cavalcanti Uchôa, Marcelo 
Martins Pinto, Kléber de Medeiros Teixeira e Levi Silva de 
Medeiros e as servidoras Divanda Lima de Freitas 
Cavalcanti e Larissa Cunha Dantas. 
 
Ausentes justificadamente: a Excelentíssima Senhora 
Juíza do Trabalho Simone Medeiros Jalil; o Excelentíssimo 
Senhor Advogado Hallrison Souza Dantas, representante 
da OAB-RN; o Excelentíssimo Senhor Xisto Tiago de 
Medeiros Neto, Procurador do Trabalho; o Excelentíssimo 
Senhor Juiz do Trabalho Auxiliar Higor Marcelino Sanches;  
o Excelentíssimo Senhor Advogado Público Dário Paiva de 
Macedo, representante da Procuradoria do Estado do RN a 
a servidora Marisa de Carvalho Brito Madruga. 

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

1. Melhoria: Criar nó específico para o PJe 1º grau, para receber os 
processos do 2º Grau para cumprir diligência. 

2. Solicitação de criação de comissão para fomentar e disciplinar a 
comunicação processual “via sistema” para empresas com várias 
demandas trabalhistas 

3. Melhoria: alimentação automática do GIGS 

4. Análise de dependência dos processos de 1º Grau 

5. Informação sobre implantação da versão 2.0 do PJe em homologação e 
produção 

6. Definição acerca dos usuários com perfil de super administrador e 
administrador do PJe  
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1.1 Melhoria: Tarefa: recebimento do 2º grau para cumprir diligência  
 
 
Situação atual: 
 
Os processos que retornam da 2ª instância para o 1º grau, tanto para 
prosseguimento como para cumprir diligências caem na mesma tarefa 
“Recebidos da instância superior”, sem que se possa identificar o motivo da 
devolução. Isso faz com que processos para diligência possam demorar a 
serem cumpridos 
 
Melhoria: Criar nó específico para o PJe 1º grau, para receber os processos do 
2º Grau para cumprir diligência. 
 
Isso com fins de agilizar o cumprimento da determinação do 2º grau e 
devolução mais rápida à instância superior. 
 
Deliberações: Aprovado, por enquanto, relatório no SAGE para suprir 
momentaneamente. Já foi solicitado anteriormente. 
 
 
1.2 Criação de comissão para regulamentar a comunicação processual “via 
sistema” para empresas 
 
Situação atual:  
 
As grandes empresas continuam a ser notificadas pelo diário oficial. A 
regulamentação da comunicação processual “via sistema” visa agilizar tal 
comunicação, tornando-a mais célere e econômica 
 
 Deliberações: Lançamento de apresentação, aprovação do projeto para essa 
finalidade. 
 
 
 
 
1.3 Melhoria: alimentação automática do GIGS 
 
Situação atual:  
 
As unidades judiciárias alegam que não utilizam o GIGS porque sua 
alimentação é manual, gerando duplo trabalho, daí o pedido de alimentação 
automática de dados no GIGS. 
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Deliberações: Retirado da pauta. Aguardar versão 2.0. 
 
 
1.4 Análise de dependência dos processos de 1º Grau 
 
Situação atual:  
 
O PJe 2º grau está configurado para ignorar dependência em todas as classes 
processuais. Já o PJe 1º grau está configurada para ignorar dependência 
apenas das seguintes classes: Execução Fiscal, Ação Civil Pública, Ação Civil 
Coletiva e Execução de Termo de Ajuste de Conduta 
 
Justificativa: Impugnação de Advogado por meio da Ouvidoria do TRT21, 
abaixo descrita: 
 

 

Que o representante do sindicato contesta e impuna 

a distribuição por prevenção por dependência, 

automática, vez que tem causado enormes prejuízos 

processuais e econômicos para a categoria 

profissional. Basta dizer, neste particular, que os 

processos 1445-29 da 8a Vara, 1675-89, da 2a 

Vara e 1674-07, da 2a Vara, contêm pedido de 

liminar, porém sequer a dependência foi apreciada 

até o presente momento, muito menos os pedidos de 

liminares. Serve a presente para requerer ao Exmo. 

Des. responsavel pela Ouvidoria que adote 

providencias junto ao PJe para eliminar 

deifinitavamente a distribuição automática dos 

feitos; e, adote medidas junto aos Juízos dos feitos 

elencados para despacharem e determinar a 

distribuição por sorteio. 
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Processos: 0001365-65.2017.5.21.0008; 0001628-

18.2017.5.21.0008; 1627-33.2017.5.21.0003; 626-

48.2017.5.21.0002; 1625-63.2017.5.21.0002; 1624-

78.22017.5.21.0002; 626-93.2017.5.21.0002; 

0001445-

29.2017.5.21.0008;167589.2017.5.21.0002 e 674-

07.22017.5.21.0002 

 
 
Deliberações: Manter a dependência. Solicitada a implementação de relatório 
no SAGE para mostrar processos de dependência com liminar. 
 
 
1.5 Informação sobre implantação da versão 2.0 do PJe em homologação 
e produção 
 
Situação atual:  
 
Versão 1.16 
 
Deliberações: Implantar a versão 1.17 e posteriormente a versão 2.0 será 
definida em reunião subsequente.  
 
 
 
1.6 Definição acerca dos usuários com perfil de super administrador e 
administrador do PJe 
 
Situação atual:  
 
Ato TRT 99/2015 disciplina Administrador na área de negócios e na área de TI 
no 1º e 2º graus. 
 
Deliberações: Revogação do Ato em vigor e publicação de novo Ato com 
definição dos novos administradores do sistema e retirada dos que não 
constarem no ato revogador. 
 
 
 


