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ATA DE REUNIÃO 
 
 
Data: 
 
05/09/2018 
 

Horário:  
 
14:00 – 16:00 
 

Número:  
 
CGPJe-JT 005/2018 
 

Participantes: Membros do CGRPje-JT: A Excelentíssima Senhora 
Desembargadora Auxiliadora Rodrigues, o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Ricardo Espíndola Borges; e os 
servidores Divanda Lima de Freitas Cavalcanti, Cláudio 
Delgado de Freitas, Marcelo Martins Pinto, Larissa Cunha 
Dantas, Kléber de Medeiros Teixeira, Marisa de Carvalho 
Brito Madruga.  
 
Participante: Pedro Brito, representando a OAB/RN 
 
Ausentes justificadamente: a Excelentíssima Senhora 
Juíza do Trabalho Simone de Medeiros Jalil, o 
Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho Auxiliar Higor 
Marcelino Sanches; o Excelentíssimo Senhor Xisto Tiago 
de Medeiros Neto, Procurador do Trabalho; o 
Excelentíssimo Senhor Advogado Hallrison Souza Dantas, 
representante da OAB-RN e os servidores Levi Silva de 
Medeiros eThiago Henrique Cavalcante Uchoa. 
 

Local: Gabinete da Presidência 
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1. Novos itens para análise e deliberação 
 
1.  Resposta à deliberação do Comitê Gestor na Ata da 4ª Reunião quanto a 

consulta com o nome do operador que encerrou a tarefa 
 
2. Autorização para os diretores dos CEJUSCs terem perfis de Administrador 

para habilitar as varas atendidas. 
 
3. Resposta sobre o aviso das custas pelo GNN 
 
4. Alterações para o KZ 
 

• Alerta inativo – não mostrar quando estiver ativo 
• Dados do advogado – voltar CPF e OAB 
• Permitir impressão na tela de documento 
• Criar filtro padrão ou filtro com audiências designadas para análise de 

petições 
 

5. Projeto de Absorção do Atendimento ao Público Externo – Definições: 
 
6. Pedido de Melhoria: Inclusão da opção de depósito em continuação no SIF 
(Caixa) 
 
7. Autorização para implantação da versão 2.2.1 – de correção de erros da 2.2 
– nos dias 15 a 16/09/2018 
 
8. Autorização para implantação do Sistema de Alvarás (SISCONDJ) junto ao 
Banco do Brasil. 
 
9. Projeto Garimpo. – Chips para incluir alerta da existência de depósito no ato 
do arquivamento. 
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1.1 Resposta à deliberação do Comitê Gestor na Ata da 4ª Reunião quanto a 

consulta com o nome do operador que encerrou a tarefa 
 
 
Situação atual:  
 

1.  Responder à deliberação do Comitê Gestor na Ata da 4ª Reunião 
       

Descrição Chamado aberto pela CRPJe: Conforme deliberação do 
Comitê Gestor do PJE, solicito a criação de consulta com o nome do 
operador que encerrou a tarefa. Essa informação nos permitirá identificar o 
usuário que executou a ação. Facilitará o acompanhamento do trabalho 
realizado pelos servidores nos processos. 
 
Resposta da SETIC 
 

Não é possível obter essas informações com uma simples consulta do 
Sage pelos seguintes motivos: 
 
1.Não é armazenado no banco de dados, o usuário que finalizou uma 
tarefa. 
 
2.Na prática, para verificarmos quem executou uma tarefa, analisamos 
caso a caso, baseado num eventual documento, movimento, expediente 
ou outro dado gerado quando da execução da     tarefa. 
 
3.O banco de dados de Log é diferente do banco normal, não sendo 
possível com uma consulta juntar dados dos  dois bancos (Exceto com 
uso de dblinks, mas não sei se é permitido no banco do PJe). 

 
Diante da resposta da SETIC, o membro do Comitê representante do 
1º grau reitera o pedido inicial de Melhoria no PJe para que seja 
incluída coluna na consulta do fluxo das tarefas, o nome do usuário 
que tramitou a tarefa no fluxo. 

 
 
Deliberações: Não aprovado. E quando for necessário será 
efetuada a pesquisa por meio de auditoria demandada por 
solicitação   
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1.2 Perfis de Administrador para diretores dos CEJUSCs poderem habilitar as 

varas atendidas 
 
 
Situação atual:  
 

Autorização para os diretores dos CEJUSCs terem perfis de 
Administrador para habilitar as varas atendidas. 

 
Deliberações:  Aprovado 
 
 

 
 
1.3 Resposta do GNN sobre alerta relativo protocolo pretérito e existência de 

condenação de custas pendentes de pagamento 
 
Situação atual:  
 
Resposta sobre o aviso das custas pelo GNN 
 

Registro que, conforme orientado pelo Coordenador Nacional do PJe, 
fomos sugerido ao TRT21 a proceder a abertura de issue de melhoria 
(MEL) com a finalidade de acrescentar alerta automático para indicar 
que houve processo protocolado pelo autor anteriormente e há 
condenação de custas pendente de pagamento. 
Conforme apresentação realizada pelo TRT01/RJ, responsável pelas 
TAGS/CHIPS no PJe KZ, o módulo aparenta ser bem adequado para 
atendimento da demanda, pelo que o Coordenador Nacional do PJe 
concordou, reportando que seria incluída como mais uma estória a ser 
implementada na funcionalidade. 
Encaminho para ciência e posterior encaminhamento ao 1º nível, para 
fechamento do chamado. 

 
Criada MEL 819 – chips para alertar acerca da existência de condenação 
em custas pelo Reclamante que deu causa ao arquivamento da ação. 
 
 
Deliberações:  Cientes 
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1.4 Criação de alertas e filtros no PJe-KZ 

 
 
Situação atual:  
 

Alterações para o KZ 
 

• Alerta inativo – não mostrar quando estiver ativo 
• Dados do advogado – voltar CPF e OAB 
• Permitir impressão na tela de documento 
• Necessidade de controle do pedido de vistas. 

 
 
Deliberações: Aprovados 
 
 

 
 
1.5 Definições sobre o Projeto de Absorção do Atendimento ao Público 

Externo 
 
 
Situação atual:  
 
• Qual o horário de atendimento? 08:00 às 16:00? 
• O escopo de atendimento a ser absorvido? O do CNA (Central Nacional 

de Atendimento) atualmente é feito apenas por telefone, sem acesso 
remoto aos equipamentos dos usuários. Todavia, conforme scripts de 
atendimento enviados, há orientações a respeito de configuração que 
são passadas pela CNA. – TRT21 pode ser por telefone, por e-mail e 
presencial, mas sem trazer equipamento ou certificado digital? 
 

 
Deliberações:   
• Atendimento: 8h as 14h 
• TRT21 pode ser por telefone e por e-mail e sem trazer equipamento ou 

certificado digital 
• Inclusive foi destacado pelo representante da OAB/RN que quando se 

tratar de certificado digital seja direcionado à OAB/RN para 
atendimento. 

• Disponibilizar as wikis de atendimento para o público externo (internet) 
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1.6 Pedido de Melhoria: Inclusão da opção de depósito em continuação no SIF 

(Caixa) 
 
 
Situação atual:  
 

Pedido de Melhoria: Inclusão da de depósito em continuação no SIF 
(Caixa). 

 
Deliberações:  Aprovado. 
 
 

 
 
1.7 Autorização para implantação da versão 2.2.1 – de correção de erros da 

2.2 – nos dias 15 a 16/09/2018 
 
 
Situação atual:  
 

Autorização para implantação da versão 2.2.1 – de correção de erros 
da 2.2 – nos dias 15 a 16/09/2018. 

 
Deliberações:  Aprovado 
 
 

 
 
1.8 Autorização para implantação do sistema de alvarás junto Banco do Brasil. 

 
 
Situação atual:  
 

Requer autorização para implantação do Sistema de Alvarás 
(SISCONDJ) junto ao Banco do Brasil. 

 
Deliberações: Autorizado 
 
 

 
1.9 Projeto Garimpo. – Chips para incluir alerta da existência de depósito no 

ato do arquivamento. 
 
 
Situação atual:  
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Criar trigger para que o PJe alerte a existência de depósito judicial no 
momento do arquivamento do processo. 
 
Deliberações: Aprovada e deliberado para pedir autorização do GNN 
para incluir no legado. Além de encaminhar pedido de melhoria para o 
Chips dos controles do arquivamento (BNDT, depósito judicial, baixa de 
gravames) 
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MEMBROS DO CGRPJe-JT PRESENTES À REUNIÃO 
Nome Assinatura 
Maria Auxiliadora Rodrigues  
Ricardo Espíndola Borges  
Divanda Lima de Freitas Cavalcanti  
Cláudio Delgado de Freitas  
Marcelo Martins Pinto  
Larissa Cunha Dantas    
Kléber de Medeiros Teixeira  
Marisa de Carvalho Brito Madruga  
 
 


