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ATA DE REUNIÃO 
 
 
Data: 
 
25/03/2019 
 

Horário:  
 
14:00 – 16:00 
 

Número:  
 
CGPJe-JT 002/2019 
 

Participantes: Membros do CGRPje-JT: 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 Pedro George de Brito, 
representante da OAB-RN e os servidores Cláudio 
Delgado de Freitas, Claude Frederick Duarte Reginaldo, 
Larissa Cunha Dantas, Daniel Brandão da Cruz Lira, 
Marisa de Carvalho Brito Madruga e Thiago Henrique 
Cavalcante Uchoa. 
 
Ausentes justificadamente: O Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Bento Herculano; o Excelentíssimo 
Senhor Procurador Dário Paiva de Macedo e os servidores 
Divanda Lima de Freitas Cavalcanti e Marcelo Martins 
Pinto. 
 

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

1. Dar ciência aos membros - Respeitar a hierarquia de papéis na exclusão ou 
alteração da designação de responsabilidade - contemplado na issue PJEKZ-
9975; 
 

2. Retirar o tipo certidão o escaninho de documentos internos - pedir 
reconsideração ao comitê porque é no tipo de documento "certidão" que se 
identificam os mandados devolvidos pelo OJ; 
 

3. Filtrar, excluir da lista e retirar processos que estejam aguardando julgamento, 
no escaninho de "processos sem audiência" – já contemplado pela regra de 
negócio, serão excluídos os processos que estejam nas tarefas de minutar e 
analisar sentença; 
 

4. Dar ciência aos membros - Já em produção a conclusão para "decisão" no  
fluxo "Presidente de OJC"; 
 

5. Dar ciência aos membros - Permitir o preenchimento dos assuntos do recurso 
pelo advogado no momento do protocolo da peça - Há projeto do EGPJe de 
Classificador de Assuntos - EGPJE-74; 
 

6. Dar ciência - Os testes de cada nova versão são exaustivos, e alguns deles 
estão ultrapassados. Solicitar ao CSJT a revisão dos casos testes. - 
contemplado no projeto de automatização de testes - PJEKZ-3533; 
 

7. Dar ciência - Atualmente o PJe pede autenticação no sistema do DEJT para 
publicação do atos processuais nessa imprensa oficial. Diante disso, propõe-se 
criar mecanismos para publicação automática, sem autenticação, vinculando a 
publicação à pessoa que fizer o ato. - em implementação com o projeto - 
EGPJE-162 - Retirar do Fluxo a Publicação no DEJT; 
 

8. Aprovar a criação da MEL 948 - Colocar um ícone com a tooltip “Próximo 
horário vago”. Ao clicar o sistema procurará o primeiro horário vago a partir do 
dia seguinte àquele exibido e o exibirá em um modal que poderá permitir a 
inserção de horário na pauta; 
 

9. Funcionalidade de renumeração manual da ordem de arquivos inseridos no PJe 
. Tal ferramenta ajudava muito na ordenação da listagem de arquivos por meio 
da alteração do 'número' da ordem do arquivo.Exemplo: arquivo está na posição 
de 13 e eu quero que ele vá para a posição 4. Com a exclusão da 
funcionalidade, o arquivo deverá ser movido de posição '1 por 1' por meio das 
'setinhas', o que acarreta grande demora/frustação ao usuário e, não raro, a 
ocorrência de erros. - Pedido recebido de advogado. 
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10. Controle da distribuição de desembargadores; 

 
11. PUSH para o Ministério Público do Trabalho; 

 
12. Melhoria para magistrados permitirem ver na lista dos processos de terceiros as 

movimentações nos processos em segredo de justiça; 
 

13. Melhoria para manter a visibilidade dos usuários de outras unidades que 
atuaram nos processos em segredo de justiça; 

 
 
 
1.1. Ciência aos membros sobre implementação de regra que respeite a 

hierarquia de papéis na exclusão ou alteração da designação de 
responsabilidade. 

 
Demanda 

 
Dar ciência aos membros - Respeitar a hierarquia de papéis na 
exclusão ou alteração da designação de responsabilidade - 
contemplado na issue PJEKZ-9975. 
 
Deliberações: Cientificados que versão posterior incluirá o controle 
requerido. 
 

 
 
1.2. Retirada do tipo certidão do escaninho de documentos internos. 
 
Demanda 
 

Retirar o tipo certidão do escaninho de documentos internos - pedido 
de reconsideração ao comitê, de melhoria aprovada em 05/06/2018, 
visto que é no tipo de documento "certidão" que se identificam os 
mandados devolvidos pelos oficiais de justiça. 
 
Deliberações: Alterar o pedido para constar que a devolução de 
mandados seja em denominação própria, com a inclusão desse novo 
documento em substituição a certidão no escaninho. Comitê oficiará a 
Corregedoria sobre sugestões de procedimentos a serem adotados no 
cumprimento de decisões judiciais com força de mandado. 
 

 
  
 
1.3. Retirada de processos aguardando julgamento da lista de processos 
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sem audiência no escaninho. 
 
Demanda 
 

Filtrar, excluir da lista e retirar processos que estejam aguardando 
julgamento, no escaninho de "processos sem audiência" – já 
contemplado pela regra de negócio, serão excluídos os processos que 
estejam nas tarefas de minutar e analisar sentença. 

 
Deliberações: Cientificados que versão posterior excluirá processos 
aguardando julgamento. 
 

 
 
1.4. Ciência aos membros sobre o tipo de conclusão "decisão" no  fluxo 
"Presidente de OJC". 
 
Demanda 
 

Dar ciência aos membros - Já em produção a conclusão para "decisão" 
no  fluxo "Presidente de OJC". 

 
Deliberações: Cientificados da nova funcionalidade. CRPje dará ciência 
ao Presidente e ainda solicitará que cientifique aos presidentes de 
Turmas e aos gabinetes dos desembargadores. 
 

 
 
1.5. Ciência aos membros sobre a existência da possibilidade do 
preenchimento dos assuntos do recurso pelo advogado no momento do 
protocolo da peça. 
 
Demanda 
 

Dar ciência aos membros - Permitir o preenchimento dos assuntos do 
recurso pelo advogado no momento do protocolo da peça - Há projeto 
do EGPJe de Classificador de Assuntos - EGPJE-74. 

 
Deliberações: Cientificados que o classificador de assuntos será 
incluído em versão posterior.  
 

 
 
1.6. Ciência aos membros sobre solicitação ao CSJT da revisão dos 
casos testes. 
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Demanda 
 

Dar ciência - Os testes de cada nova versão são exaustivos, e alguns 
deles estão ultrapassados. Solicitar ao CSJT a revisão dos casos 
testes. - contemplado no projeto de automatização de testes - PJEKZ-
3533. 

 
Deliberações: Cientificados que a automação será incluída em versão  
posterior. 
 

 
 
 
1.7. Ciência aos membros sobre a exigência feita pelo PJe da 
autenticação no sistema do DEJT para publicação do atos processuais 
nessa imprensa oficial e proposta feita para automatização do 
procedimento. 
 
Demanda 
 

Dar ciência - Atualmente o PJe pede autenticação no sistema do DEJT 
para publicação do atos processuais nessa imprensa oficial. Diante 
disso, propõe-se criar mecanismos para publicação automática, sem 
autenticação, vinculando a publicação à pessoa que fizer o ato. Em 
implementação com o projeto - EGPJE-162 - Retirar do Fluxo a 
Publicação no DEJT. 

 
Deliberações: Cientificados da publicação automática na nova versão. 
 
 

 
 
 
1.8. Pedido de aprovação para a criação da MEL 948 que consiste em 
colocar um ícone com a tooltip “Próximo horário vago” na pauta de 
audiência. 
 
Demanda 
 

Aprovar a criação da MEL 948 - Colocar um ícone com a tooltip 
“Próximo horário vago”. Ao clicar o sistema procurará o primeiro horário 
vago a partir do dia seguinte àquele exibido e o exibirá em um modal 
que poderá permitir a inserção de horário na pauta. 

 
Deliberações: Aprovado o pedido. 
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1.9. Pedido do retorno da renumeração manual da ordem dos arquivos 
inseridos no PJe. Demanda recebida de advogado. 
 
Demanda 
 

Funcionalidade de renumeração manual da ordem de arquivos 
inseridos no PJe. Tal ferramenta ajudava muito na ordenação da 
listagem de arquivos por meio da alteração do 'número' da ordem do 
arquivo.Exemplo: arquivo está na posição de 13 e eu quero que ele vá 
para a posição 4. Com a exclusão da funcionalidade, o arquivo deverá 
ser movido de posição '1 por 1' por meio das 'setinhas', o que acarreta 
grande demora/frustação ao usuário e, não raro, a ocorrência de erros. 
- Pedido recebido de advogado. 

 
Deliberações: Suspender o pedido de melhoria e aguardar a versão KZ 
para advogados. CRPje dará ciência ao demandante. 
 
 

 
 
 
 
 
1.10. Controle da distribuição de desembargadores 
 
Demanda 
 

Solicitar a Coordenadoria do Tribunal Pleno maior controle sobre as 
distâncias máximas de distribuição e sobre a retirada/inclusão do 
desembargador com menor déficit da distribuição de processos. 

 
Deliberações: Presidência enviará comunicação pertinente. 

 
 
 
1.11. PUSH para MPT no PJe 
 
Demanda 
 

MPT solicitou envio dos PUSH dos processos movimentados.  
 

Deliberações: Será enviado email diário com os processos 
movimentados no dia anterior através de ferramenta a ser desenvolvida 
pela SETIC. 
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1.12. Melhoria para magistrados permitirem ver na lista dos processos de 
terceiros as movimentações nos processos em segredo de justiça; 
 
Demanda 
 

Solicitar melhoria para que magistrados possam ver na lista dos 
processos de terceiros as movimentações nos processos em segredo 
de justiça, e mediante justificativa, solicitar no pje, visibilidade. 

 
Deliberações: Aprovado o pedido de melhoria. 

 
 
 
 
1.13. Melhoria para manter a visibilidade dos usuários de outras unidades que 
atuaram nos processos em segredo de justiça; 
 
Demanda 
 

Solicitar melhoria para manter a visibilidade dos usuários de outras 
unidades que atuaram nos processos em segredo de justiça. 

 
Deliberações: Aprovado o pedido de melhoria. 
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MEMBROS DO CGRPJe-JT PRESENTES À REUNIÃO 

Nome Assinatura 

Ricardo Espíndola Borges   

Xisto Tiago de Medeiros Neto  

Simone de Medeiros Jalil   

Luciano Athayde Chaves  

Higor Marcelino Sanches  

Cláudio Delgado de Freitas   

Thiago Henrique Cavalcante Uchoa    

Claude Frederick Duarte Reginaldo   

Marisa de Carvalho Brito Madruga   

Daniel Brandão da Cruz Lira   

Larissa Cunha Dantas  

Pedro George de Brito  

 


