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ATA DE REUNIÃO 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil 

e dezessete, às 14h, no Gabinete da Presidência do Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região, reuniram-se a 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, o Excelentíssimo Senhor Advogado Pedro George 

de Brito; e os servidores Cláudio Delgado de Freitas,  Divanda Lima de 

Freitas Cavalcanti, Thiago Henrique Cavalcante Uchoa e Kleber de 

Medeiros Teixeira, todos integrantes do Comitê Gestor Regional do PJe-

JT, bem como os servidores da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª 

Região Senhores Micheline Cachina Cavalcanti e Carlos Henrique da 

Cunha Melo; ausente justificadamente por estar em gozo de férias a 

servidora Larissa Cunha Dantas. Iniciados os trabalhos, foi solicitada a 

inversão de pauta face ao atraso justificado do Procurador do Trabalho, o 

que restou autorizado pela Excelentíssima Senhora Presidente. 

Primeiramente, face a inclusão de novos membros no Comitê Gestor, o 

servidor Claudio Delgado fez um resumo das atribuições do Comitê, 

inclusive, que os pedidos de melhoria deveriam ser autorizados pelo 

referido Comitê. Após, adentrou-se nos pedidos de melhorias da 1ª 

Instância onde membros do Comitê resolveram autorizar: 1) a utilização de 
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nó de desvio para mudança de fase do processo para adequar a 

tramitação processual eletrônica à realidade dos autos ressaltando que 

assim não fizer haverá comprometimento da prestação jurisdicional. O 

servidor Claudio Delgado ressaltou que o CSJT não recomenda o uso 

nesse caso, orientando que o processo seja movimentado na fase em que 

está, mesmo que na realidade o processo esteja em outra fase; 2) o pedido 

de melhoria para ordenar os agrupadores pela coluna escolhida pelo 

Usuário, além de separar os processos por fase (conhecimento, liquidação 

e execução); 3) o pedido de melhoria criar agrupador de devolução de 

Laudo Pericial; 4) o pedido de melhoria para criar variável que contenha o 

nome do Juiz da Conclusão; 5) o pedido de melhoria para confeccionar de 

vários expedientes ao mesmo tempo; 6) a habilitação de remessa de 

processo para o 2º grau pela Central Inteligência (processos de leilão), 

diante da necessidade de  remessa do processo direto para o TRT a 

exemplo dos Embargos de Terceiro de incidente ocorrido  no leilão, 

inclusive foi autorizada também a abertura de opção para encaminhamento 

de processos do 2º grau para a CEJUSC e vice-versa; 7) o pedido de 

melhoria para criação fluxo para receber Recurso Extraordinário e Agravo 

de Instrumento em Recurso Extraordinário, nos casos de Processo de 

Alçada;  8) o pedido de melhoria para criação de fluxo para receber 

Recurso Parcial e Agravo de Instrumento em Recurso Parcial. Seguindo, 

apresentaram-se os pedidos de melhorias da 2ª Instância onde membros 

do Comitê resolveram autorizar: 1) a Identificação, na pauta de julgamento, 

por cor ou legenda ou qualquer outra marcação, dos processos com voto 
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de Redator ou com vista regimental a fim de destacá-los dos demais; 2) a 

permissão de inclusão de Desembargador/Juiz Convocado de uma turma 

para atuar na outra para compor quórum ou por que mudou de turma ou 

ainda tem processos a julgar, todavia a inclusão não deve permitir que o 

incluído esse receba distribuição neste Órgão Colegiado que está atuando 

dess forma temporária; 3) a solicitação de aumento do campo do id no 

arquivo pdf de download do processo, de forma que não fique quebrado 

em duas linhas; 4) a solicitação de que haja correspondência entre o 

marcador do pdf e a página consultada para extração do id correto, 

porquanto os processos da segunda instância ficam com esses ids 

sobrepostos aos documentos cadastrados na 1ª instância; 5) a solicitação 

de criação de módulo no PJe que contemple a conexão de processos, a 

fim de evitar decisões duplicadas e conflitantes, vez que hoje os processos 

não podem tramitar juntos. Finalizados os pedidos de melhorias, passou-se 

ao item de definição de procedimentos em relação à integração com o 

Ministério Público do Trabalho no tocante aos precatórios, haja vista que 

alguns desses processos adminstrativos estão sendo devolvidos pela 

Procuradoria do Trabalho porque nos autos desse processo administrativo 

não constam documentos essenciais à sua formação. Nesse item, ficou 

esclarecido pela Coordenadora do Pje que os documentos não são 

impressos, mas estão nos autos do processo judicial podendo ser 

acessados pela PRT que tem total visibilidade sobre os feitos. O Exmo. Sr. 

Procurador do Trabalho levantou questão acerca do fato do processo 

administrativo sem a impressão das peças poder ser objeto de alegação do 
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Órgão Público para não cumprimento do Precatório por não ter acesso ao 

processo eletrônico; a Exma. Desembargadora Presidente questionou 

sobre o porquê de não se ter o controle dos precatórios de forma 

eletrônica, tendo sido esclarecido pelo servidor Delgado que está em 

desenvolvimento no CSJT o módulo de Precatórios, ficando responsável 

por verificar como está o andamento desse projeto. Ao final, o Comitê 

decidiu que a Coordenadoria do PJe, juntamente com a Coordenadoria de 

precatórios do TRT e a Procuradoria do Trabalho deverão se reunir para 

verificar quais as reais dificuldades nas consultas dos processos 

eletrônicos, buscando esclarecê-las. Noutro item da pauta, discutiu-se 

como deveria ser a forma de baixa de recursos repetidos sob a apreciação 

do 2º grau, cadastrados no PJe, se por baixa do incidente ou por 

julgamento monocrático. Nesse ponto, o Comitê Gestor decidiu levar a 

questão para discussão entre os Magistrados, na Semana Institucional. 

Seguindo a pauta, levantou- se a questão se a classe processual Agravo 

de Petição deve passar pelo controle de dependência, já que os processos 

em que houve Recurso Ordinário ou Recurso Ordinário em Procedimento 

Sumaríssimo anteriormente, estão vinculando o Gabinete para julgar o 

Agravo de Petição interposto nesses processos. O Comitê Gestor decidiu 

que devem ser retiradas as dependências do Agravo de Petição, assim 

como do todos Recursos que possam ser interpostos mais de uma vez. 

Continuando, o Exmo Procurador do Trabalho solicitou ao Comitê Gestor a 

abertura de pedido de melhoria a fim de que seja possível, ao Ministério 

Público do Trabalho, a pesquisa de processos pelo CNPJ de empresas, o 
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que foi prontamente autorizado. Na sequência, foram solicitadas as 

seguintes autorizações, que restaram deferidas pelo Comitê Gestor: 1) 

autorização para rodar script de alteração no banco de dado, já autorizados 

para outros regionais, a fim de agilizar o tempo de solução de problemas 

como por exemplo a exclusão do perfil jus postulandi dos advogados, sem 

necessidade de abertura de JIRA de correção de erro; 2) autorização para 

implementar, tão logo seja disponibilizado, o Sistema de Integração 

Financeira – SIF com o PJe, onde haverá interligação do PJe com os 

sistemas dos bancos oficiais; 3) a autorização para restringir o acesso ao 

banco de testes do PJe apenas aos membros do Comitê Gestor, da 

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e à Coordenadoria 

de Desenvolvimento de Rotinas do PJe. Continuando, foi suscitado que os 

advogados fossem orientados a utilizar a opção de “solicitar habilitação” 

para se habilitar no processo e não a opção de peticionamento avulso, já 

que na primeira opção ele já se cadastra como advogado da parte no 

processo, inclusive sugerindo a obrigatoriedade do patrono de se habilitar 

no caso de notificações exclusivas. Nesse item o Comitê Gestor decidiu 

que a CRPJe iria disponibilizar os materiais da oficinas de PJe, com as 

principais mudanças das versões, sobretudo aquelas que impactam os 

advogados. Por fim, foi trazido à discussão o impacto do uso do PJe na 

saúde do servidor, principalmente no tocante à visão. Nesse item ficou 

decidido que o Comitê Gestor irá encaminha a demanda ao Setor Médico 

deste Tribunal para que este faça um estudo do impacto do PJe na saúde 

do servidor, com especificidade na área oftalmológica. E, para constar, foi 
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lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, consigna as 

assinaturas dos membros do Comitê. 

 

 

MARIA AUXILIADORA BARROS DE MEDEIROS RODRIGUES 
Desembargadora Presidente 

 

RICARDO ESPÍNDOLA BORGES 
Desembargador do Trabalho 

 

XISTO TIAGO DE MEDEIROS NETO 
Procurador do Trabalho 

 

PEDRO GEORGE DE BRITO 
Representante da Ordem dos Advogados do Brasil 

 

CLÁUDIO DELGADO DE FREITAS 
Servidor 

 

DIVANDA LIMA DE FREITAS CAVALCANTI 
Servidora 

 

KLEBER MEDEIROS TEIXEIRA 
Servidor 

 

THIAGO HENRIQUE CAVALCANTE UCHOA 
 Servidor 

 

 


