
ATA DE REUNIÃO

Data: 24/03/2021 Horário: 14:30 as
16:00

Número:
CGPJe-JT
001/2021

Participantes: Membros do CGRPje-JT: Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley
de Castro; o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Ricardo Espíndola Borges; o Excelentíssimo Senhor Xisto
Tiago de Medeiros Neto; o Excelentíssimo Senhor
Advogado Público Dário Paiva de Macedo; o
Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho Higor Marcelino
Sanches; o Excelentíssimo Senhor Advogado Pedro Brito;
e os servidores Cláudio Delgado de Freitas, Keilia Morais,
Divanda Lima de Freitas Cavalcanti, Larissa Cunha
Dantas, Daniel Brandão, Marisa de Carvalho Brito
Madruga e Tarcísio Pinto Câmara. Não participaram,
justificadamente, o servidor Juliano Barros de Andrade

Local: Telepresencial - meet.google.com/uxm-eqtv-ggt

1. Informes
● Sistemas e satélites implantados

○ eCarta
○ Assinatura com Token via dispositivo móvel
○ GPrec em Vara piloto
○ AUD4
○ eRec

● Ciência das melhorias aprovadas
○ Campo no Órgão Julgador para informar o magistrado padrão

para as conclusões
○ Automatização do processo de lançamento de dados

2. Novos itens para análise e deliberação
1. Aprazamento das reuniões mensais
2. Carga no SIF dos depósitos antigos
3. Referendar o preenchimento do parâmetro esperaMaximaSemPrazo
4. Pedidos de Melhoria para o PJe
5. Pedidos de Melhoria para o PJeCalc
6. Pedidos de Melhoria para o AUD4l
7. Exposição sobre a infraestrutura do PJe
8. Incompatibilidade do PJeOffice com o PJe da Justiça do Trabalho
9. Validar fluxo de remessa de processo do OJ de Análise de Recurso

para o GDPresidente
10.Temas disponíveis no e-rec referentes aos assuntos abordados nos

recursos de revista
11. Sugerir adiamento do desligamento do PJeOffice devido ao problema

do Mac

http://meet.google.com/uxm-eqtv-ggt


1. Aprazamento das reuniões mensais

Demanda/demandante: Marcação de Reunião mensal do CGRPJe/Divisão
de Apoio ao PJe

Justificativa: Determinação da Res 185/17 do CSJT

Deliberações: Aprazamento das reuniões mensais do Comitê para a 1ª
quarta-feira, de cada mês, às 14h, sendo a próxima reunião 05/05/2021.
Conforme deliberado anteriormente, sem a necessidade convocação por
ofício, apenas envio de email para confirmação da reunião.

2. Carga no SIF dos depósitos antigos

Demanda/demandante: Carga no SIF dos depósitos antigos / Juiz Higor
Sanches Marcelino

Justificativa: - Necessidade de trazer para a base do PJe os depósitos
anteriores a implantação do SIF para fins, tanto de expedição eletrônica de
Alvará quanto para a consultas de contas com depósitos antes do
arquivamento.

Fato novo: Em 17/03/2021 foi anunciado que o SIF virá com funcionalidade
nova de carga por Processo, dos depósitos antigos.

Deliberações: A funcionalidade de carga por Processo atende às
necessidades do TRT, razão pela qual não necessita de continuidade da
demanda. Oficiar o CSJT para dar continuidade do projeto de integração do
SISCONJD com o PJe ou pelos menos desenvolver solução paliativa para a
juntada dos comprovantes de Alvarás automaticamente nos processos do PJe.
Também, à DPJe para comentar na ISSUE de liberação dos dados financeiros
para o 2º grau e para os advogados sobre o andamento da demanda.

3. Referendar o preenchimento do parâmetro esperaMaximaSemPrazo

Demanda/demandante: Referendar o preenchimento do parâmetro
esperaMaximaSemPrazo / Divisão de Apoio ao PJe

Justificativa: - Parâmetro do PJe que precisava ser incluído. O parâmetro diz
que o tempo máximo, desde a data da ciência, para o expediente sem prazo
ser considerado fechado. Valor em dias. Caso não especificado, será
considerado o valor padrão: 30. Parametrização feita pela DPJe: Prazo 0



Deliberações: Referendado

4. Pedidos de Melhoria no PJe

4.1 - Controle automático de se há saldo em conta do SIF no momento do
arquivamento - Bloqueio de arquivamento

● Demandante: Juiz Higor Marcelino Sanches

● Justificativa: Evitar arquivamento de processo com numerário.
○ Aprovada a melhoria, além do reforço no pedido de integração

do SISCONDJ ao PJe, para que seja feito o mesmo controle.
Pedido também de solução paliativa de leitura dos depósitos por
meio de MNI com o Banco do Brasil.

4.2 - Flexibilização do gênero quanto aos usuários do sistema PJe

● Demandante: Comitê Gestor da Equidade

● Justificativa: Flexibilização do gênero quanto aos usuários do sistema
PJe, tanto para os internos (servidores e servidoras, assessor e
assessora, magistrados e magistradas), quanto para os externos,
(autor e autora, reclamado e reclamada, por exemplo), com a
finalidade de promoção afirmativa da linguagem quanto à equidade de
gênero no âmbito da Justiça do Trabalho e deste Regional

○ Aprovada a melhoria

4.3 - Mudança da Fonte do PJe

● Demandante: Magistrados do 1º Grau

● Justificativa: A nova fonte do PJe está sendo considerada muito
pequena e isso prejudica a acessibilidade para quem tem a capacidade
de visão reduzida e prejudica a visão dos Magistrados e Servidores que
atuam no processo.

○ Aprovação da melhoria

4.4 - Bloqueio da visualização do(s) voto(s) para os Magistrados no qual
foi declarada impedimento/suspeição no módulo sessão/votação no
âmbito do 2º grau

● Demandante: Desembargador Ricardo Luís Espíndola

● Justificativa: Evitar que o membro do Colegiado tenha acesso
ao(s) voto(s) no módulo da sessão naqueles feitos em que anotado
seu impedimento e sua suspeição, tendo em vista que o sistema
atual não bloqueia a visibilidade nessas hipóteses.



○ Aprovada

4.5 - Bloqueio do voto para os membros do MPT na sessão, antes do
apregoamento

● Demandante: Desembargador Ricardo Luís Espíndola

● Justificativa: Quando parte, o Ministério Público não deve ter
acesso privilegiado à minuta de voto do relator e a indicação de
voto feito no módulo sessão do PJe 2º Grau, em razão de violação
ao princípio da isonomia entre as partes e que deve ser aplicada
nestes casos.

○ Aprovada

4.6 - Compensação de processos distribuídos, por grupo de classe
● Demandante: Desembargador Ricardo Luís Espíndola

● Justificativa: Equacionar o problema da redistribuição de
processos com complexidades diferentes. Os processos deveriam
ter compensação por Classe Processual, inclusive observando a
classe processual de origem (1º Grau) para fins de compensação
quando da distribuição do Recurso no 2º Grau.

○ Aprovada a melhoria e determinada a criação de grupo para
estudo para avaliar e discutir a implementação a partir do
que já permite o PJe 1.X em relação aos pesos das classes
processuais.

4.7 - Adaptabilidade do Editor de Textos do PJe em “importar” textos e
configurações de outros editores

● Demandante: Magistrados do 1º Grau

● Justificativa: O trabalho de magistrados e servidores realizado
essencialmente na produção de textos, de forma que desconfigurar os
textos produzidos ao importá-los causa desperdício de tempo e
retrabalho.

○ Aprovação da melhoria para que o editor de textos do PJe
consiga importar sem perda de configuração textos a partir de
Google Documentos, Microsoft Office Word

○
4.8 - Consulta de Sessões e Audiências por advogado

● Demandante: OAB

● Justificativa: Facilitar a identificação das sessões e audiências de um
advogado

○ Aprovação da melhoria

5. Pedidos de Melhoria no PJeCalc



5.1 - Somatório de coluna, cálculo mês a mês,  antes da atualização.
● Demandante: Calculistas do TRT21

● Justificativa: Coluna de somatório para possível limitação de valores
determinada pelo Magistrado, para comparação com o valor do pedido
na petição inicial. Essa melhoria tanto facilita para o calculista como
para as partes na visualização do cálculo, podendo ser o total em
coluna simples sem maiores  destaques.

5.2 - Apresentar informações no Resumo do Cálculo, na opção de
Cálculo Externo.

● Demandante: Calculistas do TRT21

● Justificativa: Para facilitar a visualização de valores, apresentar no
resumo de cálculos os seguintes dados: registro separado das
contribuições a recolher; descontos ocorridos (Valor Bruto; (-)INSS;
(-)IRPF; Valor líquido);

5.3 - Aumento do campo Comentários,  na opção de Cálculo Externo.

● Demandante: Calculistas do TRT21

● Justificativa: O campo Comentários tem se mostrado pequeno para as
anotações necessárias às explicações do cálculo efetuado no processo.
Aumentar para:

5.4 - Cálculo do Imposto de Renda,  na opção de  Cálculo Externo.

● Demandante: Calculistas do TRT21

● Justificativa: Com fins de facilitar a identificação, que no resumo do
cálculo do imposto de renda apareça apenas o valor referente ao
liberado naquela data e não o imposto global considerando valores já
pagos; Que se permita colocar algum campo com a opção “Valor
disponível para pagamento” e o imposto de renda seja calculado
proporcionalmente a esse valor e ao nº de meses.

5.5 - Apresentação da Verba Deduzida em campo, na opção de Cálculo
Externo.

● Demandante: Calculistas do TRT21

● Justificativa: Que apareça o nome da verba deduzida no campo
“Descontar dos créditos do reclamante”

5.6 - Exibição de Operação,  na opção de  Cálculo Externo.



● Demandante: Calculistas do TRT21

● Justificativa: Exibir operação quando se faz só a dedução do INSS
referente à cota parte do autor. Atualmente essa dedução aparece
apenas na base para gerar os juros de mora.

5.7 - Verbas Tributáveis e não Tributáveis,  na opção de  Cálculo Externo.

● Demandante: Calculistas do TRT21

● Justificativa: Espaço para detalhar os tipos de verbas tributáveis e
não tributáveis.

5.8 - Planilha de Juros Decrescente,  na opção de Cálculo Externo.

● Demandante: Calculistas do TRT21

● Justificativa: Tendo em vista a existência de cálculos com juros
decrescentes, criar planilha para atualizar esses cálculos.

5.9 - Dedução de Valores Previdenciários pagos, na opção de Cálculos
de Liquidação.

● Demandante: Calculistas do TRT21

● Justificativa: Criar opção para deduzir os valores previdenciários
pagos, tal como o sistema legado SAP1.

5.10 - Zerar crédito do Autor na Aba de Atualização, na opção de
Cálculos de Liquidação.

● Demandante: Calculistas do TRT21

● Justificativa: Criar opção para, na atualização em “dados do
pagamento”, zerar o crédito do autor na aba de atualização. Quando se
faz uma atualização em que há o pagamento integral de uma das
verbas, mas restam outras, por mais que se coloque que o pagamento
foi efetuado no mês:verba que foi paga integralmente.

5.11 - Não vinculação obrigatória do resumo consolidado aos CPFs dos
autores

● Demandante: Calculistas do TRT21

● Justificativa: Opção da não vinculação obrigatória do resumo
consolidado aos CPFs dos autores, pois há situações de não se obter o
CPF do reclamante.

5.12 - Correção de erro - impressão dos cálculos



● Demandante: Calculistas do TRT21

● Justificativa: A impressão dos cálculos feitos gera uma folha em
branco no final dos cálculos, somente com o RODAPÉ. Corrigir a
formatação do arquivo.

5.13 - Histórico Salarial,  na opção de Cálculos de Liquidação.

● Demandante: Calculistas do TRT21

● Justificativa: Criar opção que possibilite a construção de histórico
salarial a partir de outro histórico salário já salvo. Exemplo: construir o
histórico salarial de periculosidade e/ou anuênios a partir da aplicação
de um percentual sobre o histórico do salário base já salvo. Assim se
ganha muito em produtividade pois não é necessária a digitação de
dados no histórico salarial.

5.14 - Verificação prévia do regime tributário da empresa para fins
cálculos

● Demandante: Juiz Higor

● Justificativa: Evitar cálculos com base tributária diversa da informada
na Receita Federal

Aprovados em bloco

6. Pedidos de Melhoria no AUD4

6.1 - Alteração da Fonte

● Demandante: 1º Grau

● Justificativa: Alteração de fonte e também do tamanho da fonte do
AUD4. Realizando audiência telepresencial, percebe-se que o tamanho
da fonte é pequeno, para o servidor que está conduzindo a audiência
bem como para as partes e advogados.

○ Deliberação: Aprovado

7. Problemas de infraestrutura do PJe

Demanda/demandante: Problemas de infraestrutura do PJe / Secretaria de
Tecnologia da Informação

Justificativa: Necessidade de esclarecer aos membros do Comitê Gestor o
porquê dos problemas que vêm ocorrendo com frequência após a implantação
da versão 2.6 do PJe



Discussão e deliberação protegidos por sigilo, devido aos critérios de
segurança da informação.

8. Incompatibilidade do PJeOffice com o PJe da Justiça do Trabalho

Demanda/demandante: Informar aos membros deste Comitê o teor do Ofício
OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.CNPJe.SETIC Nº 22/2021, que noticia
descontinuidade do uso do PJeOffice na Justiça do Trabalho.

Justificativa: Informação do CSJT sobre a incompatibilidade do PJeOffice
com o PJe da Justiça do Trabalho

Deliberações: Aprovada, por maioria, a descontinuidade do PJeOffice,
até 30/04/2021, a fim de possibilitar a sensibilização dos usuários
externos.
O representante da OAB votou contra a descontinuidade do PJeOffice,
diante de todos os recursos despendidos na sensibilização e treinamento
dos advogados no uso do assinador.
Tendo em vista que o TRT21 utiliza o PJeCor a Secretaria da
Corregedoria deste Regional continuará a utilizar o PJeOffice por ser a
única opção disponível.
A DPJe se encarregará de comunicar a descontinuidade do assinador
PJeOffice e providenciar um vídeo institucional para orientar acerca da
instalação e uso do SHODO.



MEMBROS DO CGRPJe-JT

Nome Validação


