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ATA DE REUNIÃO 
 
 
Data: 
 
02/07/2019 
 

Horário:  
 
09:00 – 10:30 
 

Número:  
 
CGPJe-JT 004/2019 
 

Participantes: Membros do CGRPje-JT: A Excelentíssima Senhora      
Juíza do Trabalho Simone de Medeiros Jalil, o        
Excelentíssimo Senhor Pedro George de Brito,      
representante da OAB-RN e os servidores Divanda Lima        
de Freitas Cavalcanti, Cláudio Delgado de Freitas, Claude        
Frederick Duarte Reginaldo, Thiago Pagels Costa, Larissa       
Cunha Dantas, Daniel Brandão da Cruz Lira e Thiago         
Henrique Cavalcante Uchoa. 
 
 

Local: Gabinete da Presidência 
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1. Novos itens para análise e deliberaçã o 
 

1. Autorizar a resposta da SETIC ao CSJT sobre a linha de base dos sistemas              
desenvolvidos pelo TRT21 que acessam o PJe. 
 

2. Central de Mandados da 2.0  
 

3. Secretaria e Plenário Eletrônicos  
 

4. Módulo de Peritos - como serão capacitados os peritos regionalmente? As           
notificações serão pelo sistema. 

5. Capacitação dos usuários internos na versão 2.4 
 

6. Regulamentação para uso do retificador de movimentos, ver com a          
corregedoria. 
 

7. Uso obrigatório do PJeCalc a partir de 01/01/2020 
 

8. Vídeoaula sobre a pauta de audiência 
 

9. Outros assuntos 
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1.1. Autorizar a resposta da SETIC ao CSJT sobre a linha de base dos              

sistemas desenvolvidos pelo TRT21 que acessam o PJe. 
 
 
Demanda 

Análise para fins de aprovação do Comitê Gestor da resposta do           
TRT21 ao CSJT, na qual são informados os sistemas de informática           
que utilizam a base de dados do PJe 

       link para o ofício: 
https://drive.google.com/file/d/1kq1zoGWja-VJFgolcNiPWRl8VCHG_Bca/view?
ts=5d14c79a&pli=1 
 
 
Justificativa: 

Ofício Circular CSJT.CPJe.SETIC n 33-2019 solicitando a relação de         
sistemas do Regional que utilizam a base do PJe para fins de criar linha              
de base para análise do Conselho. 

 
Deliberações:  

 
Aprovado, ressaltando que os sistemas homologados pelo CSJT (robô         
do BACEN e Garimpo) devem ser informados no ofício. Porém, em item            
específico. 

 
 
1.2. Central de Mandados 2.0  
 
Demanda 

 
Definição sobre questões acerca da implantação da Central de         
Mandados 2.0 

 
Justificativa: 

Disponibilização de Central de Mandados junto com a versão 2.4 do           
PJe. Todavia, diante da possibilidade de implantação em momento         
posterior, necessário a definição da data de habilitação dessa         
funcionalidade. 

  
Deliberações:  
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- Implantar entre as versões 2.4 e 2.5, com previsão para meados de            

outubro/2019. 
- Na oportunidade, o representante dos Oficiais de Justiça reiterou a          

importância de conferir o endereço associado à diligência,        
principalmente após a implantação da nova central, que possui         
funcionalidade de localização por satélite. 

 
 
1.3. Secretaria e Plenário Virtual 
 
Demanda 

 
Secretaria e Plenário Eletrônicos - obrigatório na 2.5 - ver possibilidade           
com a SetIc de se preparar para implantar antes da 2.5. 
 

Justificativa: 

Disponibilização de Secretaria e Plenário Virtual juntos versão 2.4 do          
PJe. Todavia, diante da possibilidade de implantação em momento         
posterior necessária a definição do período de implantação e como          
será a capacitação. 

 
Deliberações: 

- Sugerir a implantação entre as versões 2.4 e 2.5 ao Tribunal Pleno. 
- À SETIC para fazer um expediente para a Presidência informando os           

motivos técnicos impeditivos do cumprimento temporário da       
Resolução TRT21 22/2019. 

- Capacitação do Pleno e Turmas com os magistrados, assessores e          
servidores nos moldes do feito pelo TST, ver com a Escola Judicial a             
capacitação no Tribunal Pleno em forma de simulação. 

 
 
 
 
1.4. Módulo de Peritos 
 
Demanda 

 
Capacitação dos peritos no Módulo de Peritos - obrigatório na versão           
2.4 
 

Justificativa: 
 

Disponibilização do Módulo de Peritos na versão 2.4 do PJe, com a            
desativação da designação de perícia pela versão 1.X, necessária a          
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definição de como serão capacitados os peritos regionalmente, inclusive         
porque as notificações passarão a ser pelo sistema e não mais por email             
ou correios. 
 

Deliberações: 
 

Confecção de video autoinstrucional com autorização de GECC para         
conteudista. 
DPJe munir a corregedoria de subsidíos comunicar os peritos por email           
sobre as mudanças 
Contactar o TRT2 para verificar se haverá confecção de vídeo          
autoinstrucional para os peritos. 
 

 
 
 
1.5.  Capacitação dos usuários internos na versão 2.4 
Demanda 
 

Capacitação para os magistrados e servidores das unidades judiciária. 
 

Justificativa: 
 

Haverá capacitação para os magistrados e servidores das unidades         
judiciárias ministrada por servidores do CSJT, em nosso Regional         
(PROAD 3597), nos dias 07/08/2019 (para o 1º grau) e 09/08/2019           
(para o 2º grau). 
A Escola Judicial juntamente com a Secretaria de Tecnologia da          
Informação e Comunicação estão viabilizando, além da aula presencial         
no laboratório de informática, a transmissão online e gravação das          
aulas em canal do Youtube.  
Já havia previsão de capacitação de 2 turmas para o 1º grau e 1 turma               
para o 2º grau. Todavia, com a capacitação do CSJT necessário um            
replanejamento. 
 

 
Deliberações:  

Contactar o instrutor do CSJT para concentrar as funcionalidades         
afetas aos magistrados no horário a partir das 13h (dia 07) e            
desembargadores a partir das 11h (dia 09), deixando esse horário          
reservado apenas para os magistrados. Os diretores e assessores         
assistiriam a aula no auditório. 
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O servidor Thiago discordou dessa deliberação, sugerindo que a         
capacitação dos magistrados seja realizado em momento próprio pelos         
instrutores do TRT21. 
 
Presidência autorizar o funcionamento da Escola Judicial até as 18h          
nos dias da capacitação, inclusive com o uso dos ar condicionados . 
 
O representante da OAB sugeriu a suspensão de prazos processuais          
nas Unidades Judiciárias, nos respectivos dias de capacitação do         
CSJT, para que todos os servidores possam assistir a aula, no seu            
ambiente de trabalho. 
 
O Comitê deliberou que a capacitação será transmitida e gravada. 
 
O advogado sugeriu o uso do google forms ou moodle para avaliar a             
reação dos usuários. 
 
Remanejar as horas/aula para uma oficina no 2º grau, 1 oficina no 1º             
grau e 8h/a para o conteudista da vídeo autoinstrucional da Pauta de            
Audiência. 
 
Após a realização da capacitação deverá ser dado um feedback ao           
Comitê Gestor.  

 
 
 
1.6. Regulamentação para uso do retificador de movimentos 
 
Demanda 
 

Regulamentação da opção de exclusão e alteração de movimentos         
disponibilizada na versão 2.4  
 

Justificativa: 
 

A nova funcionalidade de retificador de movimentos disponível na versão          
2.4 do PJe permitirá a exclusão e alteração de movimento processual, que            
terá impacto direto nos números do e-gestão. Diante disso, necessário          
regulamentação acerca de como poderão ser feitas tais  

 
Deliberações:  
 

Limitar os usuários que podem realizar a ação: Diretores, Assessores,          
Magistrados e demais gestores de unidades judiciárias e seus         
substitutos legais. 
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1.7. Uso obrigatório do PJeCalc a partir de 01/01/2020 
 
Demanda 
 

Ações para cumprir a determinação da Resolução 241 do CSJT que           
obriga o uso do PJeCalc a partir de 01/01/2020 

 
Justificativa: 

 
Resolução 241 do CSJT determina que a partir de 01/01/2020 qualquer           
cálculo deverão ser juntados no PJe por meio do PJeCalc, fazendo-se           
necessária a definição de ações para implementação dessa determinação. 

 
Deliberações:  
  

Comunicação oficial à OAB. 
Comunicação aos Peritos Contábeis por meio do site do TRT21 
Comunicação interna para os usuários internos 
Ações da corregedoria para dar publicidade da Resolução 241 do          
CSJT. 

 
 
 
1.8. Vídeo-aula sobre a pauta de audiência 
 
Demanda 

 
Criação de vídeo autoinstrucional para a Pauta de Audiência 

 
Justificativa: 

 
O Grupo Nacional de Negócio do CSJT recomendou na I Reunião do            
Gestores Regionais do PJe a confecção de vídeo autoinstrucionall aos          
Regionais que desenvolveram módulos para a versão 2.4. Tendo em vista           
que o TRT21 é responsável pela Pauta de Audiência necessária          
deliberações acerca dos seguintes aspectos: 
- Autorização para a confecção 
- Autorização de GECC para conteudista (8h/a) 

 
Deliberações:  
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Aprovado 
 

 
 
 
1.9. Outros assuntos 
 
Demanda 
 

Classes processuais específicas para a corregedoria e processos        
administrativos. 

 
Justificativa: 
 

Diante da liberação das classes processuais específicas para a         
corregedoria, descontinuidade do SAP em 31/12/2019 e considerando        
as solicitações dos desembargadores, a Juíza Auxiliar da Presidência         
questiona a possibilidade de incluir esses procedimentos no JTe 

 
Deliberações:  
 

Com relação às classes processuais próprias da corregedoria,        
delibera-se que a Secretaria da Corregedoria deverá envidar esforços         
para implantar os procedimentos administrativos afetos à sua        
competência no PJe, observando a descontinuidade do SAP em         
31/12/2019 e a existência das classes no PJe, restando apenas          
configurá-las. 
 
Com relação aos processos administrativos estudar viabilidade de        
implantação das classes processuais correspondentes, cujo julgamento       
seja de competência do Tribunal Pleno. Verificar junto aos outros          
Regionais como viabilizaram essa prática. 
 
 

Demanda 
 

Implantação do Escritório Digital  
 
Justificativa: 
 

Disponibilização do Escritório Digital para os advogados 
 
Deliberações:  
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Diante da infraestrutura da OAB/RN em relação à capacitação dos          
advogados, o advogado solicita o prazo de 6 meses para a implantação            
em produção do Escritório Digital (janeiro/2020). 

 
Demanda 
 

Implantação do Cadastro de Contas Bancárias de Advogados e         
Sociedades já existentes no TRT2. 

 
Justificativa: 
 

Disponibilização do Cadastro de Contas Bancárias de Advogados e         
Sociedades pelo TRT2 

 
Deliberações:  
 

O advogado representante da OAB solicita a disponibilização pelo         
TRT21 da ferramenta. 

 
 
 

MEMBROS DO CGRPJe-JT PRESENTES À REUNIÃO 
Nome Assinatura 

Simone de Medeiros Jalil   

Claude Frederick Duarte Reginaldo  

Pedro George de Brito  

Divanda Lima de Freitas Cavalcanti   

Cláudio Delgado de Freitas   

Thiago Pagels Costa   

Thiago Henrique Cavalcante Uchoa    

Daniel Brandão da Cruz Lira   

Larissa Cunha Dantas  

Pedro George de Brito  
 


