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ATA DE REUNIÃO 
 
 
Data:  

07/06/2017 

Horário:  

14:00-16:00 

Número:  

CGPJe-JT 002/2017 

Participantes: Membros do CGRPje-JT: Excelentíssima Senhora 
Desembargadora Maria Auxiliadora Barros de Medeiros 
Rodrigues, Presidente; o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Ricardo Espíndola Borges; A 
Excelentíssima Senhora Juíza do Trabalho Simone 
Medeiros Jalil;  o Excelentíssimo Senhor Advogado Público 
Dário Paiva de Macedo; o Excelentíssimo Senhor 
Advogado Hallrison Souza Dantas; e os servidores Cláudio 
Delgado de Freitas,  Divanda Lima de Freitas Cavalcanti, 
Marcelo Martins Pinto, Thiago Henrique Cavalcanti Uchôa, 
Larissa Cunha Dantas, Levi Silva de Medeiros, Marisa de 
Carvalho Brito Madruga. Não participaram, 
justificadamente, o Excelentíssimo Senhor Xisto Tiago de 
Medeiros Neto, Procurador do Trabalho; o Excelentíssimo 
Senhor Juiz do Trabalho Auxiliar Higor Marcelino Sanches; 
e o servidor do TRT da 21ª Região Kléber de Medeiros 
Teixeira. 
 
 

Local: Gabinete da Presidência 
 
1.1 Aprazamento das reuniões mensais (Comitê Gestor) 
 
Situação atual: 
 
O Comitê Gestor, tendo em vista a determinação da Res 185/17 do CSJT, 
sugeriu o aprazamento das reuniões mensais do Comitê para a 1ª segunda-
feira de cada mês. 
 
Deliberações:  Dispensar a convocação, enviar as atas e fazer calendário. 
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1.2 Necessidade de nova réplica de banco de dados (Pje Geral) 
 
Situação atual: 
 
O Secretário da SETIC apontou que as determinações da Res 185/17 do 
CSJT, quanto a proibição de acesso ao banco de dados da produção do PJe 
por sistemas satélites não homologados pelo CSJT, exige a criação de nova 
réplica do banco de dados, consumindo assim, espaço no storage. 
 
Deliberações: expandir storage, a ser adquirido com recursos próprios, já 
constante do planejamento orçamentário da SETIC. 
 
 
 
1.3 Autorização de uso do JTe e do Robô da CLe do TRT5 (Pje Geral) 
 
Situação atual: 
 
Pedido de autorização de uso do JTe (mobile do TRT5) e do Robô da CLe 
(oriundo do TRT5), em virtude de ambos acessarem a base de produção do 
PJe. 
 
 
Deliberações:  Aprovado. 
 
 
 
1.4 Disciplinamento do uso de comunicação processual via e-mail (Pje 
Geral) 
 
Situação atual: 
 
Realizada discussão sobre a necessidade de disciplinamento do uso da 
comunicação processual via e-mail, disponibilizada na versão 1.15. 
 
 
Deliberações: Desabilitar a funcionalidade. 
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1.5 Migração da Cle (Pje Geral) 
 
Situação atual: 
 
Realizada a comunicação sobre a migração da Cle. 
 
Deliberações: dada ciência aos membros. 

 
1.6 Criação de agrupador de devolução de laudo pericial (Via JIRA) 
 
Situação atual: 
 
Foi solicitada por meio de JIRA a melhoria dos agrupadores, inclusive o pedido 
de criação de agrupador de devolução de laudo pericial obtendo como 
respoasta o seguinte: 

 
RESPOSTA: não será implementado nada dessa matéria nas versões 1.X, 
haverá mudança significativa na versão 2.0. 

 
Deliberações: dada ciência aos membros. 

 
1.7 Criação de fluxo de remessa para o posto avançado (Via JIRA) 
 
Situação atual: 
 
Foi realizado pedido de melhoria tendo como objeto a criação de fluxo de 
remessa para o posto avançado e a resposta foi a seguinte: 

 
RESPOSTA: Os postos avançados são órgãos jurisdicionais, equivalentes às 
Varas do Trabalho, que não servem para as finalidades que estão sendo 
utilizadas pelo Regionais. 
A estrutura de órgãos auxiliares, assim conceituados pela Resolução 219 do 
CNJ, devem ser implementadas mediante prévia autorização do CSJT, de 
forma que não ocasione alterações em outros fluxos que estão previstos no 
sistema. 
Não há autorização para a criação de Postos Avançados com a destinação 
de realização de praças públicas ou julgamentos de incidentes processuais, 
cabendo aos Regionais, que o fazem, assumir a responsabilidade pela 
impossibilidade de tramitação correta do processo no sistema. 
Pretendendo o Regional que seja criado um órgão auxiliar para a realização 
de hastas públicas centralizadas, deverá apresentar o projeto com as suas 
especificações. 
Alciane Margarida de Carvalho 
Juíza do Trabalho 
Grupo de Negócio. 

 
Deliberações: dada ciência aos membros. 
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1.8 Melhoria da funcionalidade “Apensamento dos Processos” (Via JIRA) 
 
Situação atual: 
 
Foi solicitado pelo TRT20 implementação de melhoria para a funcionalidade 
“Apensamento de Processos”, diante disso nosso Tribunal solicitou o 
acompanhamento dessa demanda. 
 
Deliberações: dada ciência aos membros. 

 
1.9  Confecção de vários expedientes de secretaria  (Via JIRA) 
 
Situação atual: 
 
O TRT16 fará a implementação de melhoria relacionada à confecção multiplos 
expedientes de secretaria, solicitação já aprovada pelo comitê nacional. nosso 
Tribunal solicitou o acompanhamento dessa demanda. 
 
Deliberações: dada ciência aos membros. 

 
1.10 Pedidos de Melhorias para o sistema PJe (Via JIRA) 
 
Situação atual: 
 
Informado sobre pedido oriundo do TRT21, referente à melhoria da Pauta de 
Julgamento, dando destaque aos processos de Redator e da Vista 
Regimental. 
 
Deliberações: dada ciência aos membros. 

 
1.11 Pedidos de Melhorias para o sistema PJe (Via JIRA) 
 
Situação atual: 
 
Informado sobre pedido de melhoria oriundo do TRT21, referente à Pesquisa 
pelo CNPJ para o MPT - MEL – 563 – TRT21. 
 
Deliberações: dada ciência aos membros. 
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1.12 Pedidos de Melhorias para o sistema PJe (Via JIRA) 
 
Situação atual: 
 
Informado sobre pedido de melhoria aberto por usuário externo referente ao  
Recurso Parcial. O nosso Tribunal solicitou o acompanhamento dessa 
demanda. 
 
 
Deliberações: dada ciência aos membros. 

 
1.13 Pedidos de Melhorias para o sistema PJe (Via JIRA) 
 
Situação atual: 
 
Informado sobre pedido de melhoria oriundo do TRT21, referente à Remessa 
ao TST – Aberta. 
 
Deliberações: dada ciência aos membros. 

 
1.14 Pedidos de Melhorias para o sistema PJe (Via JIRA) 
 
Situação atual: 
 
Informado sobre pedido de melhoria oriundo do TRT4, referente à Variavel 
Juiz da Conclusão. O nosso Tribunal solicitou o acompanhamento dessa 
demanda. 
 
Deliberações: dada ciência aos membros. 

 
1.15 Encaminhamento dos processos de leilão (Procedimento 1º Grau) 
 
Situação atual: 
 
Apresentadas sugestões de criação de posto avançado para o leilão ou uso da 
Central de Inteligência, de modo que os processos de leilão sejam 
encaminhados as referidas unidades, saindo, dessa forma, da visibilidade da 
Vara. 
 
Deliberações: Propor rotinas. 
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1.16 Pedido de inclusão do registro do TJ no fluxo de retorno do 
TRT/TST(Procedimento 1º e 2º Grau) 
 
Situação atual: 
 
Pedido de melhoria de inclusão, no fluxo de retorno do TRT/TST, do registro 
do TJ na movimentação processual 
 
Deliberações: Verificar se já existe pedido de Melhoria formulado por outro 
Regional. 

 
1.17 Pedido de aumento de timeout (Procedimento 1º Grau) 
 
Situação atual: 
 
Foi apresentado o pleito de Dra. Simone referente ao aumento do timeout do 
Pje. 
 
Deliberações: Aumentar do timout para 30 minutos. 

 
1.18 Salvamento automático dos textos produzidos (Procedimento 1º 
Grau) 
 
Situação atual: 
 
Pleiteado por Dra. Simone a possibilidade do salvamento automático dos 
textos produzidos no “minutar”, evitando perda em caso de travamento do Pje. 
 
Deliberações: Verificar se já existe pedido de Melhoria formulado por outro 
Regional. 

 
1.19 Pedido referente à análise de dependência (Melhoria 1º Grau) 
 
Situação atual: 
 
Proposta melhoria por Dra. Isaura onde aponta que na análise de dependência 
deve ser verificado se há pelo menos uma empresa no polo passivo, para 
acusar a possibilidade de dependência. Ex: Processos: 1438-
17.2015.5.21.0005 e 1423-57.2015.5.21.0002. 
 
Deliberações: Investigar. 
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1.20 Pedido de habilitação da classe processual Reclamação 
(Procedimento 2º Grau) 
 
Situação atual: 
 
Solicitada a habilitação da classe processual Reclamação – cod 1202, prevista 
no art 54, inciso LXIV, do Regimento interno. 
 
Deliberações: Autorizada a habilitação. 

 
1.21 Pedido de autorização para configurar novas classes processuais 
(Procedimento 2º Grau) 
 
Situação atual: 
 
Solicitado autorização para configurar as novas classes processuais 
habilitadas no PJe, na versão 1.15. 
 
Deliberações: Instituir comissão para estudar a questão, sob a coordenação 
de Dr. Ricardo. 

 
1.22 Pedido de correção da restrição de visibilidade em contestação 
juntada como sigilosa (Melhoria 2º Grau) 
 
Situação atual: 
 
Verificou-se no julgamento do RO 0001281-98.2016.5.21.0008 que a 
contestação juntada como SIGILOSA em 08/10/2016, às 10:30h (ID. 
a003495), só é visível para o juiz de 1ª grau e o Desembargador Relator. A 
existência do documento é desconhecida pelas demais partes do processo e 
seus advogados, o que afronta a regra processual, que prevê como regra a 
visibilidade de todos os atos e documentos, inclusive os sigilosos, para os 
demais participantes do processo. (Pedido de Larissa); 
 
Deliberações: Estudar o problema e solicitar solução. 
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1.24 Pedido de restrição para envio do processo à pauta de julgamento 
pelo servidor (Melhoria 2º Grau) 
 
Situação atual: 

 
Solicitada por Dr. Ronaldo (Ofício TRT/GDRM 17/2017) restrição no sistema 
PJE para não permitir o envio do processo à pauta de julgamento das Turmas 
e Pleno pelo servidor, sem passar pelo Magistrado, clicando em “apto para a 
pauta” ou “apto para julgamento” e depois “encaminhar para inclusão em 
pauta ou sessão”. 
 
Deliberações: Nada a deliberar, visto que se trata de rotina interna de cada 
unidade judiciária. 

 
1.25 Pedido de campo para processo finalizado/recebido (Peritos) 
 
Situação atual: 
 
Solicitada melhoria pelos peritos para criar um campo para o perito alimentar 
como processo finalizado/recebido honorários. 
 
Deliberações: Verificar se já existe pedido de Melhoria formulado por outro 
Regional. 

 
1.26 Pedido sobre cancelamento de perícia após designação (Peritos) 
 
Situação atual: 

 
Pedido de melhoria pelos peritos quanto a possibilidade do perito cancelar sua 
perícia, vez que quando há acordo no processo, antes da perícia, mas quando 
esta já havia sido designada. 
 
Deliberações: Verificar se já existe pedido de Melhoria formulado por outro 
Regional. 

 
1.27 Pedido de verificação de perícias repetidas no processo (Peritos) 
 
Situação atual: 
 
Pedido de solução para o problema das perícias repetidas, quando a Vara 
marca mais de uma perícia para o processo. 
 
Deliberações: Verificar se já existe pedido de Melhoria formulado por outro 
Regional. 
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1.28 Dificuldades quanto à certificação das indisponibilidades 
 
Situação atual: 
 
Relatadas as dificuldades quanto à certificação das indisponibilidades do PJE. 
 
Deliberações: O Diretor da SETIC deverá consultar os demais TRTs para 
verificar como se dá a referida certificação. 

 
1.29 Remoção dos processos arquivados 
 
Situação atual: 
 
Realizada a comunicação sobe a remoção dos processos arquivados. 
 
Deliberações: Ver melhoria e se existir informar a OAB.  Em caso de não 
haver, verificar a possibilidade de usar o pingdom. 

 
1.30 Processos do RN para pauta 
 
Situação atual: 
 
Pleiteado pela Procuradoria do Estado a lista dos processos para pauta por 
data, em que o Estado do Rio Grande do Norte figura como parte. 
 
Deliberações: Informado que o Procuradoria pode usar o aplicativo JTe para 
atender a essa demanda. 

 
1.31 Curso do Shodo e PJe Office 
 
Situação atual: 
 
Pleiteada a realização de curso sobre os utilitários Shodo e PJe Office. 
 
Deliberações: A CRPJe informou que está à disposição para receber a OAB e 
orientar sobre o uso dos assinadores. 
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MEMBROS DO CGRPJe-JT 
 
 
Nome Assinatura 
Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues  
Ricardo Espíndola Borges  
Xisto Tiago de Medeiros Neto  
Simone Medeiros Jalil  
Higor Marcelino Sanches  
Dário Paiva de Macedo  
Hallrison Souza Dantas  
Cláudio Delgado de Freitas  
Divanda Lima de Freitas Cavalcanti  
Marcelo Martins Pinto  
Thiago Henrique Cavalcanti Uchoa  
Larissa Cunha Dantas  
Levi Silva de Medeiros  
Marisa de Carvalho Brito Madruga  
Kléber de Medeiros Teixeira  
 
 
 
 


