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PAUTA DE REUNIÃO 
 
 
Data: 
 
13/11/2017 
 

Horário:  
 
14:00 - 16:00 
 

Número:  
 
CGPJe-JT 007/2017 
 

Participantes: Membros do CGRPje-JT: o Excelentíssimo Senhor Juiz 
do Trabalho Auxiliar Higor Marcelino Sanches; e os 
servidores Adilson Gurgel, Marisa de Carvalho Brito 
Madruga,  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. 

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

1 – Informes: 

• Informar ao Comitê Gestor de que a deliberação para expedição de NIP 
que autorizou inclusão do perfil de Central de atendimento aos 
servidores restou prejudicada, vez que a versão 1.16 do PJe limitou o 
peticionamento avulso aos advogados e jus postulandi. 

2 – Discutir rotina para alteração do nome da parte nos casos como: 

“Massa falida”, “Em recuperação judicial” e “Espólio”; 

E, em caso de definição deve ser expedido NIP para padronização do 
procedimento? – Demanda do Dês. Ronaldo Medeiros. 

3– CEJUSC – procedimento de implantação 

4 – Acrescentar na consulta de processos de terceiros a opção de consulta por 
"processo de referência". 

5 – Inclusão da complementação "geral" para "decisão" no 2º grau. 

6 – Retorno de prazo aberto (sem limitação de tempo) para consulta de 
processo de terceiros 

7 – Rotina de arquivamento no PJe como pedido de melhoria. Sugestão de 
definição de rotina de trabalho no processo de arquivamento. 

8 – Melhoria no registro do BNDT (incluir direto o registro no BNDT quando da 
assinatura da decisão) 

9 – Pedir autorização para uso do sistema satélite no NUGEP 

10 – Decidir sobre continuação do assinador Applet Java 

11 – Pedir autorização para uso do sistema satélite – GIGS 2 
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12 – Autorização para implementação da migração do processo de 
conhecimento (CCLE) 

13 – Criação de agrupador para Exceção de Incompetência 

 
 
 
1.1 Informes e Comunicações gerais 
 
 
Situação atual: 
 
Informar ao Comitê Gestor de que a deliberação para expedição de NIP que 
autorizou inclusão do perfil de Central de atendimento aos servidores restou 
prejudicada, vez que a versão 1.16 do PJe limitou o peticionamento avulso aos 
advogados e jus postulandi. 
 
Deliberações: Corregedoria incluirá o diretor de plantão como administrador. 
Nessa pauta, o servidor Kleber alertou o risco de atribuir perfil de 
administrador a servidores. 
 
 
1.2 Discutir rotina para alteração do nome da parte 
 
 
Situação atual: 
 
Discutir rotina para alteração do nome da parte nos casos como: 

• Massa falida; 
• Em recuperação judicial; 
• Espólio; 
• E, em caso de definição, deve ser expedido NIP para padronização do 

procedimento? – Demanda do Dês. Ronaldo Medeiros 
 
Deliberações: Consultar base da Receita Federal e se constatado mudança 
fica autorizado a alteração da base via script. 
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1.3 CEJUSC – Analisar opções para procedimento de implantação 
 
Situação atual: 
 
CEJUSC – procedimento de implantação 
 
 Criar novo OJ e Desabilitar Varas atendidas do Posto Avançado  
 
Deliberações:  Aprovada. 
 
 
1.4 Acrescentar na consulta de processos de terceiros a opção de 
consulta por "processo de referência". 
 
Situação atual: 
 
Acrescentar na consulta de processos de terceiros a opção de consulta por 
"processo de referência". 
 
Deliberações: Implementar relatório do SAGE. 
 
 
1.5 Inclusão da complementação "geral" para "decisão" no 2º grau 
 
Situação atual: 
 
Inclusão da complementação "geral" para "decisão" no 2º grau. 
Justificativa: 
Considerando que todas as complementações apresentadas hoje pelo PJe 
abrangem apenas situações específicas (relatar, embargos de declaração, 
agravo regimental, antecipação de tutela, agravo e da Presidência), as quais 
não atendem amplamente a gama de situações resolvidas por decisões 
monocráticas no Tribunal, faz-se necessária a inclusão da opção "geral" como 
complementação da conclusão "decisão". – LARISSA 
 
Deliberações:  Pedir alteração de configuração do fluxo.  Aprovado o pedido. 
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1.6 Requerer o retorno de prazo aberto (sem limitação de tempo) para 
consulta de processo de terceiros. 
 
Situação atual: 
 
Retorno de prazo aberto (sem limitação de tempo) para consulta de processo 
de terceiros. 
 
Deliberações: Aprovado. 
 
1.7 Definir rotina de arquivamento no PJe 
 
Situação atual: 
 
Rotina de arquivamento no PJe. Melhoria. Solução imediata: definição de 
rotina de trabalho para o processo de arquivamento. NIP? 
 
Deliberações: Não há possibilidade de implementação do PJe.  Já há 
disciplinamento sobre os cuidados no arquivamento (ofício da Corregedoria). 
 
 
1.8 Solcitar melhoria no registro do BNDT 
 
Situação atual: 
 
Incluir direto o registro no BNDT quando da assinatura da decisão.  
 
Deliberações: Aprovado.  Autorização para pedido de melhoria. 
 
 
1.9 Pedir autorização para uso do sistema satélite no NUGEP. 
 
Situação atual: 
 
Autorização para usar o sistema satélite NUGEP (Solicitação de Delgado).  
 
Deliberações:  Autorizado. 
 
 
1.10 Decidir sobre continuação do assinador Applet Java 
 
Situação atual: 
 
Ver a questão da continuação do assinador Applet Java na versão 1.16. 
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Deliberações: Negada a continuação do assinador Applet Java. 
 
 
1.11 Pedir autorização para uso do sistema satélite – GIGS 2 
 
Situação atual: 
 
Pedir autorização para uso do sistema satélite – GIGS 2. 
 
Deliberações: Autorizado.  
 
 

1.12 Autorização para implementação da migração do processo de 
conhecimento (CCLE) 

 
Situação atual: 
 
Pedir autorização para utilização da CCLE. 
 
Deliberações: Aprovado.  
 
 
1.13 Criação de agrupador para Exceção de Incompetência 
 
Situação atual: 
 
Criar indicador com criação de agrupador para Exceção de Incompetência. 
 
Deliberações: Aprovado.  
 
 
 

MEMBROS DO CGRPJe-JT PRESENTES À REUNIÃO 
Nome Assinatura 
Adilson Gurgel  
Higor Marcelino Sanches  
Cláudio Delgado de Freitas  
Marisa de Carvalho Brito Madruga  
Marcelo Martins Pinto  
Thiago Henrique Cavalcanti Uchoa  
Levi Silva de Medeiros  
Kléber de Medeiros Teixeira  
Divanda Lima de Freitas Cavalcanti  
Larissa Cunha Dantas.  
 


