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ATA DE REUNIÃO 

 
 
Data: 
 
11/02/2019 
 

Horário:  
 
10:00 – 11:30 
 

Número:  
 
CGPJe-JT 001/2019 
 

Participantes: Membros do CGRPje-JT: o Excelentíssimo Senhor       
Desembargador Ricardo Espíndola Borges; , a      
Excelentíssima Senhora Juíza do Trabalho Simone de       
Medeiros Jalil, o Excelentíssimo Senhor Advogado      
Hallrison Souza Dantas, representante da OAB-RN, nesta       
reunião representado pelo Pedro George de Brito e os         
servidores Divanda Lima de Freitas Cavalcanti, Cláudio       
Delgado de Freitas, Marcelo Martins Pinto, Claude       
Frederick Duarte Reginaldo, Larissa Cunha Dantas, Levi       
Silva de Medeiros, Marisa de Carvalho Brito Madruga e         
Thiago Henrique Cavalcante Uchoa. 
 
Ausentes justificadamente: O Excelentíssimo Senhor     
Desembargador Bento Herculano, o Excelentíssimo     
Senhor Xisto Tiago de Medeiros Neto, Procurador do        
Trabalho, o Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho       
Auxiliar Higor Marcelino Sanches 

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

 
1. Informar à próxima gestão acerca do Sistema de Precatório do TRT11. 
 
2. Cadastro de Jus Postulandi sem certificado digital pelas VTs - Vistas da             

OAB 
 
3. Dar ciência aos membros do Comitê - MEL solicitada na Reunião de 10/17 -               

IMPLEMENTADO - "preparar ato de comunicação" não conta com a opção           
de cumprimento "urgente", dessa forma é necessária a inclusão dessa          
opção nos mesmos moldes que atualmente existe no "dar ciência às           
partes". Ressalta-se que na versão 1.16 esta opção também não mais           
existirá no "dar ciência às partes" - 

 
4. Dar ciência aos membros do Comitê - MEL para permitir a inclusão de              

"resultado de sentença" sem resolução de mérito para a classe MONITO           
(monitória) ou rever o fluxo do PJe para que seja direcionada para o fluxo              
do conhecimento. - IMPLEMENTADA - Monitória direcionada para o fluxo          
do conhecimento 

 
5. Dar ciência aos membros do Comitê - Incluir Agravo de Petição na lista dos               

tipos de petições a serem alterados no lançador de movimento no 2º grau -              
PREJUDICADO PELA REGRA DE NEGÓCIO 

 
6. Dar ciência aos membros do Comitê - permitir habilitação nos autos do             

Autor - IMPLEMENTADO 
 
7. Dar ciência aos membros do Comitê que o chip de "Devolvidos do TRT para               

diligência" está previsto para ser criado. 
 
8. Dar ciência aos membros do Comitê que o permissão, no 1º grau, que o               

responsável mantenha-se de uma tarefa para outra - Já contemplando na           
versão 2.3 

 
9. Dar ciência aos membros do Comitê que no Filtrar do 1º grau é possível               

consultar os acórdãos do 2º grau - Já contemplado na versão 2.3 
 
10. Dar ciência aos membros do Comitê que a coluna de informação do             

responsável, no escaninho já foi incluída. 
 
11. Pedir melhoria no GIGS para chamar a pauta de audiência nova 
 
12. Autorizar solicitação de Cadastro do PF no JTe via email e pelo site do               

TRT 
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1.1 Informar à próxima gestão acerca do Sistema de Precatório do TRT11. 
 
Situação atual:  
 

Informar à próxima gestão acerca do Sistema de Precatório do          
TRT11. 

 
 
Deliberações: Após considerações da Diretora da Divisão de Precatórios e          

discussão dos membros do Comitê deliberou-se que a SETIC , DPrec e            
DPJe verificarão a possibilidade junto ao TRT8 da migração dos          
precatórios para o PJe, nos moldes da Central de Inteligência, ou seja,            
por meio da criação de Posto Avançado.  

 
 
 
1.2 Cadastro de Jus Postulandi sem certificado digital pelas VTs - Vistas da             

OAB 
 
Situação atual:  
 

Cadastro de Jus Postulandi sem certificado digital pelas VTs -          
Vistas da OAB 
 
Deliberações: Tendo em vista a possibilidade de novas tecnologias que          

modificariam a forma de acesso ao PJe, o representante da OAB/RN           
solicitou o adiamento da deliberação para a próxima reunião do Comitê. 

 
 
 
1.3 Dar ciência aos membros do Comitê sobre solicitação de melhoria relativa            

opção de cumprimento "urgente" 
 
Situação atual:  
 

Dar ciência aos membros do Comitê - MEL solicitada na          
Reunião de 10/17 - IMPLEMENTADO - "preparar ato de comunicação"          
não conta com a opção de cumprimento "urgente", dessa forma é           
necessária a inclusão dessa opção nos mesmos moldes que atualmente          
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existe no "dar ciência às partes". Ressalta-se que na versão 1.16 esta            
opção também não mais existirá no "dar ciência às partes" - 
  
Deliberações: Dado ciência 
 
 
 
 
1.4 Dar ciência aos membros do Comitê sobre melhoria relativa a inclusão            

de "resultado de sentença" sem resolução de mérito para a classe           
MONITO (monitória) 

 
Situação atual:  
 

Dar ciência aos membros do Comitê - MEL para permitir a           
inclusão de "resultado de sentença" sem resolução de mérito para a classe            
MONITO (monitória) ou rever o fluxo do PJe para que seja direcionada para             
o fluxo do conhecimento. - IMPLEMENTADA - Monitória direcionada para o           
fluxo do conhecimento 
 
Deliberações: Dado ciência 
 
 
 
1.5 Dar ciência aos membros do Comitê sobre a inclusão da classe Agravo              

de Petição na lista dos tipos de petições a serem alterados no lançador             
de movimento no 2º grau 

 
Situação atual:  
 

Dar ciência aos membros do Comitê - Incluir Agravo de          
Petição na lista dos tipos de petições a serem alterados no lançador de             
movimento no 2º grau - PREJUDICADO PELA REGRA DE NEGÓCIO 

 
Deliberações: Dado ciência 
 
 
1.6 Dar ciência aos membros do Comitê sobre a implementação da           

possibilidade de habilitação do Autor nos autos 
 
Situação atual:  
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Dar ciência aos membros do Comitê - permitir habilitação         
nos autos do Autor - IMPLEMENTADO 

 
Deliberações: Dado ciência e reiterar pedido de melhoria em relação aos           

outros participantes que necessitem de representação por advogado        
(ex. terceiro interessado) 

 
 
 
 
 
1.7 Dar ciência aos membros do Comitê sobre a previsão de           

implementação do chip "Devolvidos do TRT para diligência". 
 
 
Situação atual:  
 

Dar ciência aos membros do Comitê que o chip de          
"Devolvidos do TRT para diligência" está previsto para ser criado. 
 
Deliberações: Dado ciência 
 
 
 
1.8 Dar ciência aos membros do Comitê que o permissão implementação           

feita no 1º grau para permitir que o responsável mantenha-se de uma            
tarefa para outra 

 
Situação atual:  
 

Dar ciência aos membros do Comitê que a permissão, no          
1º grau, que o responsável mantenha-se de uma tarefa para outra - Já             
contemplando na versão 2.3. 
 
Deliberações: Dado ciência 
 
 
1.9 Dar ciência aos membros do Comitê sobre a possibilidade de consultar            

os acórdãos do 2º grau na funcionalidade Filtrar do 1º grau 
 
Situação atual: 
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Dar ciência aos membros do Comitê que no Filtrar do 1º            
grau é possível consultar os acórdãos do 2º grau - Já contemplado na             
versão 2.3 
 
 
Deliberações: Dado ciência 
 
 
 
 
 
 
1.10 Dar ciência aos membros do Comitê sobre a inclusão da coluna de             

informação do responsável no escaninho. 
 
Situação atual:  
 

Dar ciência aos membros do Comitê que a coluna de          
informação do responsável, no escaninho já foi incluída. 
 
Deliberações: Dado ciência 
 
 
 
1.11 Pedir melhoria no GIGS para chamar a pauta de audiência nova 
 
Situação atual:  
 

Pedir melhoria no GIGS para chamar a pauta de audiência          
nova 
 
Deliberações: Aprovado. 
 
 
 
1.12 Autorizar solicitação de Cadastro do PF no JTe via email e pelo site do               

TRT 
 
Situação atual:  
 

Autorizar solicitação de Cadastro do PF no JTe via email e           
pelo site do TRT 
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Deliberações: Aprovado mediante apresentação de autorização      
devidamente assinada, seguindo os mesmos moldes do pedido de PJ.          
Os pedidos provenientes do formulário da internet ou de email serão           
processados pela DPJe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMBROS DO CGRPJe-JT PRESENTES À REUNIÃO 

Nome Assinatura 

Ricardo Espíndola Borges   

Simone de Medeiros Jalil   

Divanda Lima de Freitas Cavalcanti   

Cláudio Delgado de Freitas   

Marcelo Martins Pinto   

Thiago Henrique Cavalcante Uchoa    

Claude Frederick Duarte Reginaldo   

Marisa de Carvalho Brito Madruga   

Levi Silva de Medeiros   

Larissa Cunha Dantas  

  

 
 
 
 
 


