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ATA DE REUNIÃO 
 
 
Data:29/07/2020 Horário: 14:00 as 16:00 Número: CGPJe-JT 

002/2020 
Participantes: Membros do CGRPje-JT: Excelentíssimo Senhor     

Desembargador Bento Herculano Duarte Neto,     
Presidente, o Excelentíssimo Senhor Desembargador     
Ricardo Espíndola Borges; o Excelentíssimo Senhor      
Xisto Tiago de Medeiros Neto, Procurador do Trabalho;        
o Excelentíssimo Senhor Advogado Público Dário Paiva       
de Macedo; o Excelentíssimo Senhor Advogado      
Hallrison Souza Dantas; A Excelentíssima Senhora      
Juíza do Trabalho Simone Medeiros Jalil; o       
Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho Higor      
Marcelino Sanches; o Excelentíssimo Senhor Juiz do       
Trabalho Auxiliar da Corregedoria Luciano Athayde; e       
os servidores Cláudio Delgado de Freitas, Divanda       
Lima de Freitas Cavalcanti, Marcelo Martins Pinto,       
Thiago Henrique Cavalcanti Uchôa, Larissa Cunha      
Dantas, Marisa de Carvalho Brito Madruga e Daniel        
Brandão.  
Não participaram, justificadamente,  ;  

Local: Telepresencial via google meet -  
sala: meet.google.com/vmb-squt-jtu 

 
Pauta 
1. Escritório DigitaI - adiamento da implantação 
2. Rotina de pedido de melhoria e criação de ISSUES em caso de aprovação pelo              

GNN 
3. Pedidos de Melhoria 
4. Ciência das deliberações do GNN sobre as melhorias propostas 
5. Outras Ciências ao Comitê 
 
 
 

1. Escritório DigitaI - adiamento da implantação 
 
Demanda:  

Proposta de  adiamento da implantação do Escritório DigitaI 
 
Justificativa: 
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Proposta de adiamento da implantação do Escritório Digital, porquanto         
não está sendo possível colocar o ambiente em homologação e diante da            
pandemia do COVID-19 implantar um sistema novo para os advogados          
não seria producente. 

 
Deliberações:  

Fica adiado por 90 (noventa) dias a discussão sobre a          
homologação/implantação do Escritório Digital pelo TRT21, oficiando o        
CSJT, justificando sobre esse adiamento. 

 
 

 
 

2.  Rotina de pedido de melhoria e criação de ISSUES  
 
Demanda:  

Deliberação sobre nova rotina de pedido de melhoria e criação de ISSUES 
em caso de aprovação pelo GNN 

 
Justificativa:  

A nova rotina de implementação de melhorias solicitadas para o PJe e            
seus satélites definidas pelo GNN (Grupo Nacional de Negócios) impõe          
que o Tribunal solicitante abra ISSUE do tipo História, especificando os           
requisitos da demanda, nos seguintes termos: 
 

Perfis de usuário 

Perfil Finalidade do acesso 

Histórias de usuário 

 Fator Descrição da História Principal 

 Como ... 

Eu quero ... 

Para que ... 

Regras de negócio 

Regra Descrição da regra negocial 
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Deliberações:  
 

Os pedidos de melhoria devem conter a justificativa e uma 
especificação detalhada do pedido. Aprovada a melhoria, deverá ser 
preenchido um formulário padrão (criado pela DPJe) que deve 
contemplar os dados necessários para abertura da ISSUE de história e 
um exemplo de preenchimento, para fins de orientação ao usuário. O 
formulário será disponibilizado na intranet e no link fácil e deverá ser 
preenchido pelo representante do Comitê que solicitou a melhoria, da 
área relacionada ao pedido.  
 
Diante da presente deliberação, os pedidos de melhorias aprovados 
nessa reunião, bem como os já autorizados pelo GNN devem ser 
encaminhados aos respectivos representantes do Comitê para fins de 
definição dos requisitos nos padrões do GNN 

 
 
 
 

3. Pedidos de Melhoria 
 
Demanda:  

Pedidos de melhoria ao PJe 1º e 2º graus 
 

1. Possibilitar a elaboração de notificação de um despacho já proferido apenas           
clicando no despacho, como acontecia nas versões anteriores. Juliano Barros(VT          
Caicó) 

a. Justificativa: agilidade e desnecessidade de copiar e colar o teor do           
documento 

b. Deliberação: Aprovado 
 

2. Alterar, no default do fluxo comunicação e expedientes, naqueles expedientes          
que são exclusivos para o juiz assinar (alvarás, por exemplo), o nome do juiz              
titular da Vara seja o primeiro da tela. Max Campos(3VT Mossoró) 

a. Justificativa: evita ter que estar sempre mudando o nome do          
magistrado sempre que for minutar um expediente, bem como         
esquecimento de alterar o respectivo nome do Juiz e assim direcionar           
o expediente para um magistrado diverso assinar. 

b. Deliberação: criar um parâmetro para conter o Juiz padrão para as           
conclusões e expedientes específicos de assinatura de magistrado.        
Caso o parâmetro não seja preenchido, mantém-se a regra atual que é            
o magistrado da última conclusão. 
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3. Inserir a informação da audiência ser telepresencial com inserção do link de            
acesso à audiência telepresencial, possibilitando que as partes acessem o link           
diretamente pelo processo e na consulta da pauta dos advogados e para os             
usuários internos, esse link deveria aparecer tb na tela de operação das            
pautas.Thiago Uchoa (6VT Natal) 

a. Justificativa: diante da nova sistemática das audiências telepresenciais,        
bem como a necessidade constante de modernização do judiciário, e          
para facilitar o acesso às salas virtuais 

b. Deliberação: Aprovado, desde que o campo não seja de         
preenchimento obrigatório. o Oficial de Justiça Daniel Brandão        
consignou sua preocupação com o jurisdicionado em relação às         
audiências telepresenciais. Os magistrados esclareceram as suas       
práticas para minimizar os problemas que se apresentam nos casos          
concretos. 
 

4. Registrar o número de parcelas e das data de vencimento na decisão de             
homologação de acordo na fase de execução, ficando essas informações          
gravadas para acompanhamento do cumprimento e registro dos pagamentos. E          
também, ao registrar pagamento em controle de acordo, as parcelas devem ser            
lançadas na aba pagamentos no menu sanduíche do processo. - Juiz Higor            
Sanches 

a. Justificativa: automatização do processo de lançamento de dados,        
evitando retrabalho e informações duplicadas 

b. Deliberação: Aprovado, desde que seja feito tal como é feito no           
conhecimento, em analogia ao sistema AUD. E que a funcionalidade          
seja estendida a todos os acordos homologados por decisão/sentença. 
 

5. Permitir a gestão e inclusão de prazos SUCESSIVOS PJe, na feitura dos            
expedientes deveria ter uma opção para cadastrar o prazo de uma parte e o              
prazo da outra iniciar com o término da 1a. Nos casos de prazos sucessivos.              
Juliano Barros (VT Caicó) 

a. Justificativa: controlar prazos sucessivos no PJe 
b. Deliberação: Aprovado 

 
6. Possibilitar a personalização do Meu painel, no item Linhas por página, de forma             

a memorizar a quantidade de linhas desejadas, passando a permitir a mudança            
do padrão de 5 (cinco) linhas por página até nova alteração pelo usuário. Tiago              
Batista (GDJB). 

a. Justificativa: dar possibilidade ao usuário de personalizar a página         
destinada às suas atividades  

b. Deliberação: Aprovado 
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7. Registrar automaticamente os valores do alvará como pagamentos efetuados,         

lançando todos os dados dos créditos - vinculando as contas e datas de             
pagamento - Juiz Higor Sanches 

a. Justificativa: automatização do processo de lançamento de dados,        
evitando retrabalho e informações duplicadas 

b. Deliberação: Aprovado 
 

8. Possibilitar o processo avance de fase processual automaticamente de acordo          
com requisitos específicos - Juiz Higor Sanches 

a. Justificativa: automatização do andamento do processo no fluxo 
b. Deliberação: Encaminhar a proposta para o Comitê do e-Gestão definir          

os requisitos dos términos e inícios das fases processuais.  
 
 
 
 
4. Ciência das deliberações do GNN sobre as melhorias propostas 
 
Demanda: 

Dar ciência das deliberações do GNN (CSJT) sobre as Melhorias 
solicitadas pelo no Comitê Gestor Regional do PJe 

 
1. MEL-560 - Remessa ao TST para processos de Alçada -          

RESPOSTA: O PJe não possui a ligação entre a duas instâncias           
(primeiro grau e TST) e o custo técnico para se promover uma mudança             
desta envergadura é alto e complexo. Diante disso, e considerando          
uma relação de custo X benefício, consideramos um esforço muito          
grande para implementar uma solução que será aplicada a         
pouquíssimos casos na prática. São raríssimos os recursos        
extraordinários interpostos em primeiro grau, mormente pela limitação        
processual aplicável. Por tudo isso, julgamos desnecessária a        
implementação da solução no momento, sem prejuízo, obviamente, de         
se repensar essa solução quando o STF adotar o PJe como sistema de             
tramitação processual ou quando as bases de dados de todos os           
Regionais for unificada. 

2. MEL-561 - Pauta de Julgamento - destaque de processos de          
Redator e com Vista Regimental.  
RESPOSTA: Prezado TRT21 Gestor Regional A melhoria sugerida é         
muito pertinente e já foi encaminhada ao projeto de Secretaria          
Eletrônica. 
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3. MEL-863 - Bloqueio de arquivamento sem registro de encerramento         

da execução  
RESPOSTA: Demanda de melhoria autorizada. Favor abrir a issue do          
tipo "história" no projeto PJEKZ fazendo referência expressa a presente          
issue para correta identificação e continuidade no desenvolvimento. 

4. MEL-868 - Permitir habilitação automática de Terceiro Interessado. 
RESPOSTA: Prezados, a habilitação de terceiro no processo depende         
da aquiescência do juiz. Assim, não tem como deixar automática. 

 
5. MEL-872 - Hint com a Data da Inclusão do Chip 

RESPOSTA: Demanda de melhoria autorizada. Favor abrir a issue do 
tipo "história" no projeto PJEKZ fazendo referência expressa a presente 
issue para correta identificação e continuidade no desenvolvimento. 
 

6. MEL-875 - Alteração controle de dependência da classe processual 
"homologação de transação extrajudicial (112)"  
RESPOSTA: Prezado TRT21 Gestor Regional, Essa melhoria está 
prevista no projeto Distribuição EGPJE-171). Fecharemos essa 
issue. - TRT21 acompanhando 
 

7. MEL-876 - Aba de dados financeiros visíveis para os usuários do 2º 
grau e para os advogados  
RESPOSTA: Demanda de melhoria autorizada. Favor abrir a issue do 
tipo "história" no projeto PJEKZ fazendo referência expressa a presente 
issue para correta identificação e continuidade no desenvolvimento. 
 

8. MEL-877 - Incluir possibilidade de depósito em continuação - 
RESPOSTA: A existência de múltiplas contas na Caixa não é um 
defeito ou uma propriedade do SIF, mas sim uma decisão 
exclusiva do banco, sobre o qual não temos ingerência. Diante 
disso, fica prejudicada a autorização de implantação da melhoria. 
 

9. MEL-879 - CHIP de existência de depósito no processo e outras 
pendências para arquivamento do processo.  
RESPOSTA: Entendemos que o sistema já informa devidamente ao 
usuário as pendências do arquivamento no nó de fluxo específico. 
Sendo assim, a criação de chips apenas traria informação redundante. 
Diante disso, o pedido de melhoria é recusado por já estar 
disponível este tipo de informação no sistema. 
 

10.MEL-936- Inclusão de sumário no download dos documentos 
favoritos 
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RESPOSTA:  Prezado TRT21 Gestor Regional, Demanda de melhoria 
autorizada. Favor abrir a issue do tipo "história" no projeto PJEKZ 
fazendo referência expressa a presente issue para correta identificação 
e continuidade no desenvolvimento. 

 
11.MEL-937- Botão de petição não apreciada na lista de processos em 

pauta -  
RESPOSTA: Prezado TRT21 Gestor Regional, Demanda de melhoria 
autorizada. Favor abrir a issue do tipo "história" no projeto PJEKZ 
fazendo referência expressa a presente issue para correta identificação 
e continuidade no desenvolvimento. 
 

12.MEL-943 - Tabela de tarefas na designação automática de 
responsável de acordo com perfil do usuário -  
RESPOSTA: Demanda de melhoria autorizada. Favor abrir a issue do 
tipo "história" no projeto PJEKZ fazendo referência expressa a presente 
issue para correta identificação e continuidade no desenvolvimento. 
 

13.MEL-945 - Mostrar, na consulta pública, a data da audiência de 
inquirição de testemunha -  
RESPOSTA: Em análise prévia, constatou-se que o pedido objeto da 
presente demanda já foi contemplado pela nova consulta pública 
processual, razão pela qual esta issue será fechada. 
 

14.MEL-947 - Implementação de rateio de custas  
RESPOSTA: Demanda de melhoria autorizada. Favor abrir a issue do 
tipo "história" no projeto PJEKZ fazendo referência expressa a presente 
issue para correta identificação e continuidade no desenvolvimento. 
 

15.MEL-986 - Alteração do chip vermelho de sobrestamento para 
incluir movimento e tema.  
RESPOSTA: Prezado TRT21 Gestor Regional, após verificação interna 
entre os colegas do GNN, nós achamos que tratar esse controle no chip 
é muito custoso, já que o chip foi criado para tratar uma informação 
simples e de fácil tratamento. O relacionamento entre os movimentos e 
os temas requer um tratamento além do PJe, por isso que estamos 
realizando através de um sistema satélite NUGEP conforme issue do 
projeto EGPJE-152. Além de trazer para a arquitetura 2.0, o GNN 
também está adicionando novas funcionalidades. O trabalho ainda é 
incipiente, mas queremos que todo o controle dos processos 
sobrestados seja realizado por ele. Para que esta melhoria não se 
perca, eu estou realizando um link entre as issues para que o 
objetivo desta melhoria que é ter um relacionado entre os 
processos e o tema seja tratado pelo satélite. 
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16.MEL-988 - Criação de chip para controle de sessão de julgamento - 
RESPOSTA: Prezado TRT21 Gestor Regional, após verificação interna 
entre os colegas do GNN de segundo grau, nós achamos que tratar 
esse controle no chip é muito custoso, já que o chip foi criado para 
tratar uma informação simples e de fácil tratamento. É importante 
abordar também que esse modelo de relator, sala e data de sessão foi 
criado no legado através das caixinhas que está para ser retirado pela 
issue PJEKZ-27454.Ademais, a secretaria eletrônica pretende melhorar 
a forma de constituição da pauta e sessão de julgamento. Enquanto 
isso, você pode criar um relatório gerencial no SAO para tratar essa 
demanda. 

 
17.MEL-989 - Existência de filtro por chip com conector lógico (AND) - 

RESPOSTA: Prezado TRT21 Gestor Regional, Demanda de melhoria 
autorizada. Favor abrir a issue do tipo "história" no projeto PJEKZ 
fazendo referência expressa a presente issue para correta identificação 
e continuidade no desenvolvimento. 
 

18.MEL-1003 - Apresentação do perfil do usuário responsável pela 
juntada dos cálculos do PJeCalc. no PJe  
RESPOSTA: Demanda de melhoria autorizada. Favor abrir a issue do 
tipo "história" no projeto PJEKZ fazendo referência expressa a presente 
issue para correta identificação e continuidade no desenvolvimento. 

 
19.MEL-1004 - Criação de parâmetro para inclusão ou não do chip 

"homologar cálculo" na juntada Planilha de Atualização de 
Cálculos -  
RESPOSTA: No caso, acredito que a ideia é utilizar um cálculo juntado 
para ser homologado e orientar a execução e as obrigações de pagar, 
fazendo um link automatizado entre os campos nos detalhes do 
processo do processo no PJe. Assim, ao homologar um cálculo, o 
sistema alimentaria automaticamente as obrigações de pagar 
economizando muito tempo de cadastros e orientaria melhor as 
execuções. Havendo caso de cálculos acostados aos autos, sem que 
nenhum tenha sido homologado, sou a favor da aposição de um chip 
"Homologar cálculo" laranja, que sairá após haver um cálculo 
homologado no processo. - PROVIDÊNCIA: Prezado TRT21 Gestor 
Regional, Demanda de melhoria autorizada. Favor abrir a issue do 
tipo "história" no projeto PJEKZ fazendo referência expressa a presente 
issue para correta identificação e continuidade no desenvolvimento. 

 
20.MEL-1006 - Lançar chip “Dependência” a partir da leitura dos 

pedidos da peça inicial (pdf e html) como fins de filtrar mais ainda 
a dependência.  
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RESPOSTA: Prezado TRT21 Gestor Regional, A inclusão de tal chip 
causaria um consumo muito grande de recursos do sistema e poderia 
no caso de tribunais grandes gerar lentidão no sistema. Assim, não 
será possível o atendimento da demanda no presente momento, 
considerando que o binômio custo-benefício não foi atendido. 
 

21.MEL-1007 - Excluir automaticamente audiência designada quando 
do arquivamento ou redistribuição do processo -  
RESPOSTA: Prezado TRT21 Gestor Regional, Demanda de melhoria 
autorizada. Favor abrir a issue do tipo "história" no projeto PJEKZ 
fazendo referência expressa a presente issue para correta identificação 
e continuidade no desenvolvimento. 

 
22.MEL-1008 - Inserir o campo de motivo do bloqueio de pauta - 

RESPOSTA: Prezado TRT21 Gestor Regional, Demanda de melhoria 
autorizada. Favor abrir a issue do tipo "história" no projeto PJEKZ 
fazendo referência expressa a presente issue para correta identificação 
e continuidade no desenvolvimento. 
 

23.MEL-1475 - Permitir consulta de mandados distribuídos para 
usuários que não são distribuidores -  
RESPOSTA: Prezado TRT21 Gestor Regional, Demanda de melhoria 
autorizada. Favor abrir a issue do tipo "história" no projeto PJEKZ 
fazendo referência expressa a presente issue para correta identificação 
e continuidade no desenvolvimento. 

 
24.MEL-1476 - Permissão de acesso à funcionalidade de dados 

financeiros para o 2º grau -  
RESPOSTA: Prezado TRT21 Gestor Regional, Demanda de melhoria 
autorizada. Favor abrir a issue do tipo "história" no projeto PJEKZ 
fazendo referência expressa a presente issue para correta identificação 
e continuidade no desenvolvimento. 
 

25.MEL-1477 - Inclusão de ícone de visualização da minuta de Alvará 
no painel do GIM -  
RESPOSTA: Prezado TRT21 Gestor Regional, Demanda de melhoria 
autorizada. Favor abrir a issue do tipo "história" no projeto PJEKZ 
fazendo referência expressa a presente issue para correta identificação 
e continuidade no desenvolvimento. 
 

26.MEL-1478- Inclusão de coluna "Desde" no Meu painel -  
RESPOSTA: Prezado TRT21 Gestor Regional, Demanda de melhoria 
autorizada. Favor abrir a issue do tipo "história" no projeto PJEKZ 
fazendo referência expressa a presente issue para correta identificação 
e continuidade no desenvolvimento. 
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27.MEL-1479 - Opção de maximizar a página de elaboração dos 
expedientes do PEC-  
RESPOSTA: Prezado TRT21 Gestor Regional, o pedido de melhoria 
foi resolvido através da issue PJEKZ-27347 e será liberado na 
versão 2.5.5. 

 
28.MEL-1480 - Não elencar, no "Meu Painel", os processos 

encaminhados para julgamento colegiado -  
RESPOSTA: Prezado TRT21 Gestor Regional, Demanda de melhoria 
autorizada. Favor abrir a issue do tipo "história" no projeto PJEKZ 
fazendo referência expressa a presente issue para correta identificação 
e continuidade no desenvolvimento. 
 

29.MEL-1482 - Visibilidade para o perfil de magistrado acessar 
processo em segredo de justiça pela consulta de terceiros - 
RESPOSTA: Demanda de melhoria autorizada. Favor abrir a issue do 
tipo "história" no projeto PJEKZ fazendo referência expressa a presente 
issue para correta identificação e continuidade no desenvolvimento. 

 
30.MEL-1483 - Apagar automaticamente o chip da "audiência não 

designada" quando audiência for marcada -  
RESPOSTA: O sistema já contempla a melhoria proposta. Um 
processo com chip "Audiência - não designada", após ser incluído em 
pauta, deixa de ter o chip "Audiência - não designada" e passa a ter o 
chip Audiência - designada. Na versão 2.5.4, funciona perfeitamente. 
 

 
Deliberações: Membros do Comitê cientes 
 
 
4. Outras ciências ao Comitê 
 
Demanda: 

Dar ciência ao Comitê Gestor Regional do PJe das seguintes ações 
 

1. O TRT21 está enviando mensalmente os dados do PJe ao CNJ em            
cumprimento ao Ofício Circular CSJT 04/2020 

2. O uso obrigatório do PJeCalc foi adiado para 1/01/2021, devido à           
pandemia do COVID-19 

3. O Projeto da Pauta de Audiência foi encerrado com a aprovação do            
TEP da Pauta - EGPJE-2447  
 

Deliberações: Membros do Comitê cientes 
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MEMBROS DO CGRPJe-JT 
 
Nome Validação 
  
 


