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ATA DE REUNIÃO 
 
 
Data: 
 
14/08/2017 
 

Horário:  
 
10:00 -12:00 
 

Número:  
 
CGPJe-JT 003/2017 
 

Participantes: Membros do CGRPje-JT: Excelentíssima Senhora 
Desembargadora Maria Auxiliadora Barros de Medeiros 
Rodrigues, Presidente; o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Ricardo Espíndola Borges; o 
Excelentíssimo Senhor Xisto Tiago de Medeiros Neto, 
Procurador do Trabalho; e os servidores 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 Auxiliar Higor Marcelino Sanches; 
o Excelentíssimo Senhor Advogado Hallrison Souza 
Dantas; os servidores Divanda Lima de Freitas Cavalcanti,  
Marisa de Carvalho Brito Madruga e Levi Silva de 
Medeiros,  
 

Local: Gabinete da Presidência 
 
1. Novos itens para análise e deliberação 
1 – Melhoria: permitir o aprazamento de audiência diretamente no posto 
avançado. 
2 – Melhoria: criar módulo no PJeCalc para gerenciamento do quadro de 
credores das execuções 
3 – Melhoria: inserir do motivo do bloqueio de pauta, na referida opção  
4 – Melhoria: facultar o aviso por Órgão Julgador  
5 - 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. 
6 - Melhoria: possibilitar que no momento do protocolo se possa indicar se o 
processo é do Posto Avançado. 

7 – Melhoria: reabrir as possibilidades da liquidação principalmente para 
remessa ao posto avançado. 
8 – Melhoria: possibilitar que as subcaixas criadas sejam visíveis tanto para os 
usuário do pleno/turmas quanto pelo dos gabinetes. 
9 - Autorização para uso dados pje para desenvolver sistema de busca de 
indivíduos com mandados de prisão 
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10 – Autorização para inclusão das decisões monocráticas na jurisprudência. 
 
 
11 - Incluir Agravo de Petição na lista dos tipos de petições a serem alterados 
no lançador de movimento 
12 – Deliberação sobre acompanhamento de indisponibilidade 
 
2. Assuntos tratados em reuniões anteriores: 
1 - Habilitação nos autos, de parte cadastrada como terceiro interessado 
2 - Remoção dos processos arquivados do painel do advogado 
3 - Salvamento automático de minutas 
4 – Apensamento de Processos 
5 – Banco de Executados – BANEX  
6 – Rotina de devolução do processo do 2º grau para o 1º grau, para 
realização de acordo 
7 - Parametrização por pesos em razão das classes, assuntos e partes. 
 
 
 
1.1. Melhoria: permitir o aprazamento de audiência diretamente no posto 
avançado 
 
Situação atual: 
 
Pedido de melhoria para permitir o aprazamento direto de audiência no Posto 
Avançado 
 
Deliberações: Pedir melhoria. 
 
 
 
 
1.2. Melhoria: criar módulo no PJeCalc para gerenciamento do quadro de 
credores das execuções 
 
Situação atual: 
 
Pedido de melhoria para criar módulo no PJeCalc para gerenciamento do 
quadro de credores das execuções 
 
Deliberações: Pedir melhoria. 
 
 
 
1.3. Melhoria: inserir do motivo do bloqueio de pauta, na referida opção 
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Situação atual: 
 
Pedido de melhoria para inserir do motivo do bloqueio de pauta, na referida 
opção  
 
Deliberações:  Pedir melhoria. 
 
 
1.4. Melhoria: facultar o aviso por Órgão Julgador 
 
Situação atual: 
 
Pedido de melhoria para facultar o aviso por Órgão Julgador. 
 
Deliberações: Pedir melhoria. 
 
 
1.5. 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. 
 
Situação atual: 
 
Pedido de melhoria para 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. 
 
Deliberações: CRPJe estudar alternativa e colocar em pauta para no próximo 
mês. 
 
 
1.6. Melhoria: possibilitar que no momento do protocolo se possa indicar 
se o processo é do Posto Avançado. 

 
Situação atual: 
 
Pedido de melhoria para possibilitar que no momento do protocolo se possa 
indicar se o processo é do Posto Avançado. 
  
Deliberações: Pedir melhoria. 
 
 
1.7. Melhoria: reabrir as possibilidades da liquidação principalmente para 
remessa ao posto avançado. 
 
Situação atual: 
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Pedido de melhoria para reabrir as possibilidades da liquidação, 
principalmente para remessa ao posto avançado  
   
Deliberações: Pedir melhoria. 
 
 
 
1.8. Melhoria: possibilitar que as subcaixas criadas sejam visíveis tanto 
para os usuários do pleno/turmas quanto para os dos gabinetes. 
 
Situação atual: 
 
Pedido de melhoria para possibilitar que as subcaixas criadas sejam visíveis 
tanto para os usuários do pleno/turmas quanto para os dos gabinetes 
  
Deliberações: Pedir melhoria. 
 
 
1.9. Autorização para uso dados PJE para desenvolver sistema de busca 
de indivíduos com mandados de prisão 
 
Situação atual: 
 
Não há autorização para acesso aos dados do PJe para consultas de sistemas 
não homologados 
  
Deliberações: Autorizar a SETIC. 
 
 
1.10 Autorização para inclusão das decisões monocráticas na 
jurisprudência. 
 
Situação atual: 
 
Não há consulta de decisões monocráticas na jurisprudência do TRT. 
  
Deliberações: Autorizar a SETIC. 
 
 
1.11  Incluir “Agravo de Petição” na lista dos tipos de petições a serem 
alterados no lançador de movimento 
 
Situação atual: 
 
Não há esse tipo de petição na lista tipos de petições a serem alterados no 
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lançador de movimento 
  
Deliberações: Adiar discussão para a próxima reunião. 
 
 
1.12 Deliberação sobre acompanhamento de indisponibilidade 
 
Situação atual: 
 
Aguardando parecer técnico da SETIC 
  
Deliberações: SETIC está iniciando tratativas com TRT6, TRT7 e TRT13 para 
monitoramento cruzado entre estes TRT’s, com previsão de conclusão do 
estudo até 31/8. Parecer Serpa apresentado na próxima reunião. 
 
 
 
 
 
2.1. Habilitação nos autos, de parte cadastrada como terceiro interessado 
 
Situação atual:  
 
Foi solicitada por meio do Comitê Gestor a habilitação nos autos, de parte 
cadastrada como terceiro interessado e como autor  

 
RESPOSTA: Há MEL 342 – sendo desenvolvida pelo TRT17. Estamos 
acompanhando a demanda. 

 
Deliberações: dada ciência aos membros. 
 
 
2.2. Remoção dos processos arquivados do painel do advogado 
 
Situação atual:  
 
Foi solicitada por meio do Comitê Gestor a melhoria do Remoção dos 
processos arquivados do painel do advogado. 
 

RESPOSTA: Há MEL 326 solicitada pelo TRT04, mas nenhum Regional 
assumiu o desenvolvimento . Estamos acompanhando a demanda. 
 

 
Deliberações: dada ciência aos membros. 
 
 
2.3. Salvamento automático de minutas 
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Situação atual:  
 
Foi solicitada por meio do Comitê Gestor a melhoria do Salvamento 
automático de minutas 
 

RESPOSTA: Há JIRA PJE-4747 - O CSJT questionou o TRT5, em 
07/07/2017 perguntando se eles poderiam assumir essa demanda, não 
havendo resposta ainda. 
 

 
Deliberações: dada ciência aos membros. 
 
 
2.4. Apensamento de Processos 
 
Situação atual:  
 
Foi solicitada por meio do Comitê Gestor a melhoria para módulo de 
Apensamento de Processos  
 

RESPOSTA: Há MEL 224 solicitada pelo TRT20, mas nenhum Regional 
assumiu o desenvolvimento. Estamos acompanhando a demanda. 
 

 
Deliberações: dada ciência aos membros. 
 
 
2.5. Banco de Executados – BANEX 
 
Situação atual:  
 
Foi solicitada por meio do Comitê Gestor a melhoria para módulo de Pesquisa 
Patrimonial  
 

RESPOSTA: O TRT8 irá desenvolver o satélite BANEX, mas ainda não há 
sequer o DOD (documento oficial de demanda) 
 

 
Deliberações: dada ciência aos membros. 
 
 
2.6. Rotina de devolução do processo do 2º grau para o 1º grau, para 
realização de acordo 
 
Situação atual:  
 
Necessidade de elaboração de rotina de devolução do processo do 2º grau 
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para o 1º grau, para realização de acordo  
 

RESPOSTA: Aguardar a implantação do módulo do CEJUSC na versão 
1.16 e após, se for o caso, disciplinar internamente a referida rotina  

 
Deliberações: dada ciência aos membros. 
 
 
2.7. Parametrização por pesos em razão das classes, assuntos e partes 
 
Situação atual:  
 
Foi solicitada por meio do Comitê Gestor a melhoria para parametrização por 
pesos em razão das classes, assuntos e partes  
 

RESPOSTA: Impedimento de configuração local conforme oficio circular 
CSJT GPCPJe 82/2015 Jira PJEJT-19309 
 
 

 
Deliberações: dada ciência aos membros. 
 
 
 

MEMBROS DO CGRPJe-JT PRESENTES À REUNIÃO 
Nome Assinatura 
Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues  
Ricardo Espíndola Borges  
Xisto Tiago de Medeiros Neto  
Cláudio Delgado de Freitas  
Marcelo Martins Pinto  
Thiago Henrique Cavalcanti Uchoa  
Larissa Cunha Dantas  
Kléber de Medeiros Teixeira  
 
 
 
 


