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ATA DE REUNIÃO 
 
 
Data: 
 
04/09/2017 
 

Horário:  
 
14:00 - 16:00 
 

Número:  
 
CGPJe-JT 005/2017 
 

Participantes: Membros do CGRPje-JT: Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Bento Herculano Duarte Neto, Vice-
Presidente no exercício da presidência; o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Ricardo Espíndola Borges; o 
Excelentíssimo Senhor Xisto Tiago de Medeiros Neto, 
Procurador do Trabalho; o Excelentíssimo Senhor 
Advogado Hallrison Souza Dantas, representante da OAB-
RN e os servidores Divanda Lima de Freitas Cavalcanti,  
Marisa de Carvalho Brito Madruga, Cláudio Delgado de 
Freitas,  Thiago Henrique Cavalcanti Uchôa, Marcelo 
Martins Pinto, Larissa Cunha Dantas, Kléber de Medeiros 
Teixeira. 
 
Ausentes justificadamente: a Excelentíssima Senhora 
Juíza do Trabalho Simone Medeiros Jalil; o Excelentíssimo 
Senhor Juiz do Trabalho substituto Higor Marcelino 
Sanches; o servidor Levi Silva de Medeiros. 
 

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

* Comunicação sobre o ofício 043/2017 do CSJT que comunica o 
fechamento de desenvolvimento das MELs para a versão 1.X; 
* Comunicação sobre as novidades da versão 2.0; 
* Comunicação sobre o desenvolvimento da Pauta de Audiência para a 
versão 2.0; 

2 – Regulamentação da Equipe de Testes do PJe 1º e 2º graus. 
3 - Robô do BACENJUD – TRT18; 
4 – Melhoria: permitir a inclusão de solução de sentença sem resolução de 
mérito para a classe MONITO (monitória) ou ver fluxo para que seja 
cadastrada como conhecimento 
5 – Melhoria: criar um código (números ou QR CODE) para a visualização do 
processo inteiro, a ser utilizado nas notificações iniciais, em substituições aos 
códigos de cada documento (códigos "hash") 
6 – Melhoria: Criar mecanismos para que os atos realizados após a entrada de 
qualquer petição não apreciada ou avulsa façam baixar o respectivo 
agrupador, pois, com a assinatura do despacho ou de qualquer ato pela 
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secretaria, presume-se a ciência da petição. 
7 – Melhoria: Criar mecanismos para publicação automática, sem 
autenticação, vinculando a publicação à pessoa que fizer o ato. 
8 - Melhoria: extinguir o agrupador “Processos com Habilitações nos Autos 
Não Lidas 
9 – Melhoria: Criar mecanismo de compensação de processos judiciais 
eletrônicos entre juízes titulares e substitutos fixos para os casos de 
redistribuição, nos casos de impedimento e suspeição.  
10 - Incluir Agravo de Petição na lista dos tipos de petições a serem alterados 
no lançador de movimento 
11 – Deliberação sobre acompanhamento de indisponibilidade 
 
 
 
1.1 Informes e Comunicações gerais 
 
 
Situação atual: 
 

* Comunicação sobre o ofício 043/2017 do CSJT que comunica o 
fechamento de desenvolvimento das MELs para a versão 1.X; 
* Comunicação sobre as novidades da versão 2.0; 
* Comunicação sobre o desenvolvimento da Pauta de Audiência para a 
versão 2.0; 

 
Deliberações: dar ciência aos membros. 
 
 
 
 
1.2. Regulamentação da Equipe de Testes do PJe 1º e 2º graus. 
 
Situação atual: 
 
 Nos períodos de realização dos testes das versões do PJE enfrentamos 
problemas no cumprimento da meta estipulada em função da dificuldade das 
pessoas indicadas se desligarem de suas atividades rotineiras e se dedicarem 
à execução dos casos de testes. 
 
 Em virtude disso, sugere a regulamentação da Equipe de Testes do PJe 
1º e 2º graus. 
 
Deliberações: Levar minuta de ato para aprovação pela presidente. 
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1.3. Robô do BACENJUD – TRT18 
 
Situação atual: 
 
 O pedido reiterado de bloqueio de crédito via BACENJUD ou 
encaminhado exige diversas ações de acompanhamento em cada processo 
em que está sendo aplicado. Nosso regional não conta com uma ferramenta 
eletrônica que proceda essa ordem de forma reiterada. Tomamos 
conhecimento de uma solução de software (robô) utilizada pelo TRT da 18ª 
Região que realiza várias dessas ações para cada processo tornando o 
procedimento mais eficiente.  
 
 Dessa maneira, sugiro a adoção do software Robô do BACENJUD – 
TRT18 para uso neste Regional. 
 
Deliberações:  Aprovado – Encaminhamento. 
 
 
1.4. Melhoria: Sentença sem resolução de mérito (Classe MONITO ou 
Fluxo) 
 
Situação atual: 
 
 Atualmente a classe relativa à ação monitória está entrando diretamente 
no fluxo de execução, não constando caminhos necessários à inclusão da 
sentença requerida pela ação. 
 
 Sendo assim, solicitamos melhoria para permitir a inclusão de 
“resultado de sentença” sem resolução de mérito para a classe MONITO 
(monitória) ou rever o fluxo do PJe para que seja direcionada para o fluxo do 
conhecimento. 
 
Deliberações: Consultar CSJT e, se for o caso, proceder a correção. 
 
 
1.5. Melhoria: Uso do QR CODE nas notificações iniciais em substituição 
ao Hash. 
 
Situação atual: 
 

Atualmente as partes identificam os documentos do PJe, nas 
notificações iniciais e mandados por meio de hash. Todavia, tal identificação 
se dá documento por documento, o que, além de muito trabalhoso para parte, 
polui sobremaneira os expedientes produzidos. 

Assim, visando facilitar o acesso da parte reclamada aos processos e 
diminuir a quantidade de informações nos expedientes, propõe-se criar um 
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código (números ou QR CODE) para a visualização do processo inteiro, a ser 
utilizado nas notificações iniciais, em substituições aos códigos de cada 
documento (códigos "hash") 
 
Deliberações: Aprovado. 
. 
 
1.6. Melhoria: Criar mecanismos para baixar agrupador 
 
Situação atual: 
  

Atualmente o controle de baixa dos processos dos agrupadores de 
petição se dá de forma manual e individual. 

Diante disso, propõe-se criar mecanismos para que os atos realizados 
após a entrada de qualquer petição não apreciada ou avulsa façam baixar o 
respectivo agrupador, pois, com a assinatura do despacho ou de qualquer ato 
pela secretaria, presume-se a ciência da petição. 
  
Deliberações:  Rejeitado. 
 
 
1.7. Melhoria: Criar mecanismos para publicação automática, sem 
autenticação. 
 
Situação atual: 
 

Atualmente o PJe pede autenticação no sistema do DEJT para 
publicação dos atos processuais nessa imprensa oficial. 

Diante disso, propõe-se criar mecanismos para publicação automática, 
sem autenticação, vinculando a publicação à pessoa que fizer o ato.   
 
Deliberações: Aprovado. Iniciar as tratativas. 
 
 
 
1.8. Melhoria: Extinguir o agrupador “Processos com Habilitações nos 
Autos Não Lidas. 
 
Situação atual: 
 

Atualmente o PJe possui 03 agrupadores para indicar o peticionamento 
para determinado processo. Sendo um deles, indicadores de que o advogado 
se habilitou no feito. 

Diante disso, pede-se a extinção o agrupador “Processos com 
Habilitações nos Autos Não Lidas e a inclusão desses processos no agrupador 
de petições não lidas. 
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Deliberações:  Perdeu objeto. 
 
 
1.9. Melhoria: Criar mecanismo de compensação de processos judiciais 
eletrônicos entre juízes titulares e substitutos fixos. 
 
Situação atual: 

 
Atualmente não há compensação de processos na unidade judiciária. 
Diante disso, propõe-se a compensação de processos judiciais 

eletrônicos entre juízes titulares e substitutos fixos para os casos de 
redistribuição, nos casos de impedimento e suspeição.  
  
Deliberações: Adiado. 
 
 
1.10 Incluir Agravo de Petição na lista dos tipos de petições a serem 
alterados no lançador de movimento. 
 
Situação atual: 
 

Atualmente o PJe não possui o tipo de petição Agravo de Petição para 
fins de retificação de documentos no PJe 2º grau. 

Diante disso, propõe-se a inclusão do Agravo de Petição na lista dos 
tipos de petições a serem alterados no lançador de movimento. 
  
Deliberações: Aprovado. 
 
 
1.11  Deliberação sobre acompanhamento de indisponibilidade. 
  
Situação atual: 
 

Atualmente é fornecida certidão de indisponibilidade até as 12:00 do dia 
seguinte ao problema detectado. Todavia, os advogados solicitam melhor 
tratamento dessa informação, sobretudo em relação ao tempo de resposta do 
TRT. 

Diante disso, necessária a deliberação sobre acompanhamento de 
indisponibilidade. 
 
Deliberações: Adiado tendo em vista apresentação de solução do 
monitoramento cruzado na reunião dos diretores de TI em 23 e 24 de 
setembro. 
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MEMBROS DO CGRPJe-JT PRESENTES À REUNIÃO 
Nome Assinatura 
Bento Herculano Duarte Neto  
Ricardo Espíndola Borges  
Xisto Tiago de Medeiros Neto  
Hallrison Souza Dantas  
Divanda Lima de Freitas Cavalcanti  
Cláudio Delgado de Freitas  
Marisa de Carvalho Brito Madruga  
Marcelo Martins Pinto  
Thiago Henrique Cavalcanti Uchoa  
Larissa Cunha Dantas  
Kléber de Medeiros Teixeira  
 
 


