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ATA DE REUNIÃO 
 
 
Data: 
 
10/06/2019 
 

Horário:  
 
15:00 – 17:00 
 

Número:  
 
CGPJe-JT 003/2019 
 

Participantes: Membros do CGRPje-JT: O Excelentíssimo Senhor      
Desembargador Bento Herculano, o Excelentíssimo     
Senhor Desembargador Ricardo Espíndola Borges, o      
Excelentíssimo Senhor Procurador do Trabalho Xisto Tiago       
de Medeiros Neto, a Excelentíssima Senhora Juíza do        
Trabalho Simone de Medeiros Jalil, o Excelentíssimo       
Senhor Juiz do Trabalho Luciano Athaide Chaves, o        
Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho Higor Marcelino       
Sanches, o Excelentíssimo Senhor Procurador Dário Paiva       
de Mâcedo, o Excelentíssimo Senhor Pedro George de        
Brito, representante da OAB-RN e os servidores Divanda        
Lima de Freitas Cavalcanti, Cláudio Delgado de Freitas,        
Marcelo Martins Pinto, Claude Frederick Duarte Reginaldo,       
Larissa Cunha Dantas, Daniel Brandão da Cruz Lira,        
Marisa de Carvalho Brito Madruga e Thiago Henrique        
Cavalcante Uchoa. 
 
Ausentes justificadamente:  
 

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

1. Definir configuração e processo de implantação do Escritório Digital; 
 

2. Melhoria: Incluir o motivo do arquivamento; 
 

3. Melhoria: Confecção de Certidão em lote; 
 

4. Melhoria: Encerramento parcial da sessão; 
 

5. Melhoria: Criação de chip vermelho (com cadastramento e remoção         
automáticos pelo sistema) para sobrestamento de processos com a         
movimentação processual e recurso que originaram a ordem de         
sobrestamento); 
 

6. Melhoria: Criação de chip vermelho (com cadastramento e remoção         
automáticos pelo sistema) para controle de sessão, com a consignação da data            
da sessão, da sala e do relator; 
 

7. Autorização para implantação Módulo adv-dados-bancários; 
 

8. Melhoria: Existência de filtro por chip com "inclusão" (e). Ex: filtro chip "bacen" E              
"cálculo da secretaria"; 
 

9. Melhoria: Possibilidade de filtrar processos "sem chip"; 
 

10.Confirmar a autorização dos servidores da equipe de Sustentação do PJe como            
Super-Administrador; 

 
11.Resoluções 241 e 242 do CSJT para ciência e deliberação 

 
12.Aprovar o replanejamento do Projeto da Pauta de Audiência incluindo os novos            

pedidos do CSJT. 
 

13.Outros assuntos 
 
 
 
 
 
  



 
 PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 
Comitê Gestor Regional Pje-JT 

 
 
1.1. Definir configuração e processo de implantação do Escritório Digital 
 
Demanda 

 
Definir configuração e processo de implantação do Escritório Digital 

 
 
Deliberações: Responder ao CSJT a respeito do cronograma de         

implantação, informando o que já foi executado em homologação.         
Quanto às ações junto aos advogados deve ser tratada na próxima           
reunião face a ausência, até o momento, do membro da OAB. Serão            
retomadas as ações de implantação pós implantação da versão 2.4          
do PJe, prevista para meados de agosto/2019. 

 
 
1.2. Melhoria: Incluir o motivo do arquivamento  
 
Demanda 

 
Incluir o motivo do arquivamento. 

 
Deliberações: Não aprovada a melhoria, tendo em vista que o motivo           

de arquivamento pode ser coletado por análise dos movimentos e          
complementos já registrados no processo. 

 
 
 
1.3. Melhoria: Confecção de Certidão em lote 
 
Demanda 

 
Confecção de Certidão em lote 

 
Deliberações: Aprovado.  
 
 
 
1.4. Melhoria: Encerramento parcial da sessão. 
 
Demanda 

 
Encerramento parcial da sessão. 

 
Deliberações: Aguardar o plenário virtual para analisar a necessidade. 
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1.5. Melhoria: Criação de chip vermelho (com cadastramento e remoção          

automáticos pelo sistema) para sobrestamento de processos com a         
movimentação processual e recurso que originaram a ordem de         
sobrestamento) 

 
Demanda 

 
Melhoria - criação de chip vermelho (com cadastramento e remoção          
automáticos pelo sistema) para duas situações que exigem o controle          
de grande volume de processos pelo 2o Grau: sobrestamento de          
processos com a movimentação processual (indicação do tema e         
recurso que originaram a ordem de sobrestamento) 

 
 
Deliberações: Aprovado 
 
 
 
1.6. Melhoria: Criação de chip vermelho (com cadastramento e remoção          

automáticos pelo sistema) para controle de sessão, com a         
consignação da data da sessão, da sala e do relator. 

 
Demanda 
 

Melhoria - criação de chip vermelho (com cadastramento e remoção          
automáticos pelo sistema) para duas situações que exigem o controle          
de grande volume de processos pelo 2o Grau: controle de sessão, com            
a consignação da data da sessão, da sala e do relator. 

 
Deliberações: Aprovado 
 
 
 
  
1.7. Autorização para implantação Módulo adv-dados-bancarios 
 
Demanda 
 

Autorização para implantação Módulo adv-dados-bancários 
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Deliberações:  
  

Designar Thiago Uchoa para verificar a existência de normativo e           
trazer sugestões na próxima reunião do Comitê. 

 
 
 
1.8. Melhoria: Existência de filtro por chip com "inclusão" (e). Ex: filtro            

chip "bacen" E "cálculo da secretaria".  
 
Demanda 
 

Existência de filtro por chip com "inclusão" (e). Ex: filtro chip "bacen" E             
"cálculo da secretaria". (atualmente quando selecionamos mais de um         
chip ele busca todos os processos, ou seja, mesmo os que possuem            
apenas um dos chips). - 9 VT 

 
Deliberações: Aprovado. 
 
 
 
 
1.9. Melhoria: Possibilidade de filtrar processos "sem chip" 
 
Demanda 
 

Possibilidade de filtrar processos "sem chip" (facilita a busca de          
processos que estão no cumprimento de providência que não estejam          
aguardando alguma das tarefas relativas aos chips existentes) - 9VT 

 
Deliberações: Designar a DPJe para verificar se esta opção se          

encontra contemplada na versão 2.4. Caso não esteja, solicitar a          
melhoria. 

 
 
 
 
1.10. Confirmar a autorização dos servidores da equipe de Sustentação          

do PJe como Super-Administrador. 
 
Demanda 
 

Confirmar a autorização dos servidores da equipe de Sustentação do          
PJe como Super-Administrador. RAPHAEL FARIAS MONTEIRO      
PEREIRA GOMES - 053.042.874-10, RUBENS MOREIRA DA GAMA -         
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619.839.183-34, LIRISNEI GOMES DE SOUSA - 009.999.774-66,       
MARCELO HEIDER BARROS FEIJO - 035.755.414-00  

 
Deliberações: Referendado. 
 
 
 
 
1.11. Resoluções 241 e 242 do CSJT para ciência e deliberação. 
 
Demanda 
 

Ciência das Resoluções 241 e 242 do CSJT. 
 
Deliberações: Encaminhar sugestão à Presidência do TRT21 para que         

avalie a possibilidade de consulta ao CSJT sobre como proceder          
em relação aos sistemas não nacionalizados que estão em         
funcionamento e auxiliando as atividades administrativas e       
judiciais afetados pela resolução 242 do CSJT, inclusive da         
necessidade ou não da desinstalação imediata dos referidos        
sistemas.  
À SETIC para informar acerca de quais os sistemas desenvolvidos           
foram informados ao CSJT anteriormente para compor o portifólio         
de projetos do CSJT. 

 
 
 
1.12. Aprovar o replanejamento da Pauta de Audiência incluindo os          

novos pedidos. 
 
Demanda 
 

Aprovar o replanejamento incluindo os novos pedidos: Além das issues          
PJEKZ-10433, PJEKZ-1035, PJEKZ-1224, que já estavam aprovadas       
para 2.5, o CSJT requereu a pauta de audiência no segundo grau para             
contemplar o CEJUSC 2º grau.  
Essa funcionalidade da pauta deve possuir comportamento semelhante        
ao primeiro grau com os mesmos ícones, além das operações de           
designação, redesignação, cancelamento de audiências, download dos       
processos e a impressão da pauta do dia. Em lote também. Possibilitar            
a consulta das audiências de acordo com o mesmo filtros do primeiro            
grau: tipo e situação de audiência, classe, assunto, nome do advogado,           
nome da parte e datas.  

 
Deliberações: Aprovado 
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1.13. Outros assuntos. 
 
Demanda 

Verificar a necessidade da elaboração da Ata de Sessão de           
Julgamento 
 
Deliberações: A SETIC vai provocar a Administração para verificar a          

necessidade ante a nova situação de gravação das sessões 
 
Demanda 

Sugestão para as próximas atas do comitê vir com as justificativas de             
cada item da pauta escritas pelos solicitantes, e ser enviada com 48h de             
antecedência 
 
Deliberações: Aprovada. 
 
Demanda 
     Versão 2.4 
 
Deliberações:  

Considerando que as funcionalidades que virão e as que foram            
suprimidas na versão 2.4 só foram conhecidas com a versão de           
homologação e diante do exíguo tempo para o treinamento dos          
magistrados e servidores, o TRT21 irá implementar ações de         
capacitação de forma a minimizar os impactos causados pela         
implantação da referida versão. 

 
 

MEMBROS DO CGRPJe-JT PRESENTES À REUNIÃO 
Nome Assinatura 

Ricardo Espíndola Borges   

Simone de Medeiros Jalil   

Luciano Athayde Chaves  

Divanda Lima de Freitas Cavalcanti   

Cláudio Delgado de Freitas   

Marcelo Martins Pinto   

Thiago Henrique Cavalcante Uchoa    
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Marisa de Carvalho Brito Madruga   

Daniel Brandão da Cruz Lira   

Larissa Cunha Dantas  

Pedro George de Brito  
 


