
ATA DE REUNIÃO

Data: 05/05/2021 Horário: 14:00 Número:
CGPJe-JT
002/2021

Participantes: Membros do CGRPJe-JT: Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley
de Castro; o Excelentíssimo Juiz Luciano Athayde
Chaves; e os servidores Cláudio Delgado de Freitas, Keilia
Morais, Marcelo Martins Pinto, Divanda Lima de Freitas,
Marisa de Carvalho Brito Madruga, Larissa Cunha Dantas.
Não participaram, justificadamente, 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 Advogado Pedro Brito;
o Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho Higor Marcelino
Sanches; o servidor Juliano Barros de Andrade, Daniel
Brandão

Local: Telepresencial -

1. Informes
●

2. Novos itens para análise e deliberação

1. Validar fluxo de remessa de processo do OJ de Análise de Recurso
para o GDPresidente

2. Temas disponíveis no e-rec referentes aos assuntos abordados nos
recursos de revista

3. Sugerir adiamento do desligamento do PJeOffice devido ao problema
do Mac

4. Procedimentos para reativação dos advogados inabilitados por uso de
robô e solução sa SETIC para permitir consultas em lote de processos.

5. DATAJUD - Partes sem documento
a. Retificação da autuação dos processos (MS) em que os

Magistrados e/ou Varas do Trabalho são partes - +-500
b. Retificação da autuação das Procuradoria cadastradas como

autoridade - +-800
c. Pessoas Físicas sem CPF ou Pessoas Jurídicas sem CNPJ (Ex

Fazenda Boa Vista)

1. Validar fluxo de remessa de processo do OJ de Análise de Recurso para o
GDPresidente



Demanda/demandante: Validar fluxo de remessa de processo do OJ de
Análise de Recurso para o GDPresidente

Justificativa: Há processos com AgReg que necessitam ser julgados pelo
Pleno e não há fluxo no PJe para essa remessa para julgamento.

Deliberações: Convalidar o procedimento adotado para os processos que
estão em andamento (retificar a classe processual para uma classe originária
a fim de enviar o processo para julgamento pelo Tribunal Pleno). Definir para
os casos futuros, e antes solução definitiva que está sendo desenvolvida
nacionalmente, que será habilitada a classe “Agravo Regimental (AgRe)” com
a seguinte configuração: competência originária e sem possibilidade de
protocolo para o usuário externo. Nos termos do art. 173 do RI, o instrumento
formado será distribuído ao Desembargador Relator.

2. Temas disponíveis no e-rec referentes aos assuntos abordados nos
recursos de revista
Demanda/demandante: Temas disponíveis no e-rec referentes aos assuntos
abordados nos recursos de revista - Assessoria Jurídica da Presidência

Justificativa: A lista de assuntos apresentada não é suficiente para
alimentar as decisões minutadas no eRec

Deliberações: Fazer uma checagem no PJe, verificando os assuntos
relacionados às classes processuais para as associações devidas. Com
relação à necessidade de criação de novos assuntos para inclusão de temas,
apresentar sugestão e encaminhar ao Comitê do e-Gestão, para análise e
encaminhamento, se for o caso.
Verificar a necessidade de submissão das sugestões a outros comitês.

3. Adiamento do desligamento do PJeOffice
Demanda/demandante: Adiamento do desligamento do PJeOffice

Justificativa: Não conseguimos finalizar os testes com outros sistemas
operacionais.

Deliberações: Adiar o desligamento do PjeOffice até o dia 30/05/2021,
condicionado ao sucesso dos testes. Registrar na ISSUE correspondente a
necessidade de liberação de tutoriais de instalação para outros sistemas
operacionais.



4. Procedimentos para reativação dos advogados inabilitados por uso de robô
e solução da SETIC para permitir consultas em lote de processos
Demanda/demandante: reativação dos advogados que foram inativados por
uso do CPF por robôs - DPJe

Justificativa: os advogados inativados no PJe estão solicitando a reativação e
alegando que trabalham em empresas que consultam o PJe de forma

Deliberações: Implantação de solução para bloqueio automático do CPF em
caso de acesso por robôs. Com relação ao pedido de reativação dos bloqueios
efetivados, deferir e reativar o acesso, com base nesta deliberação. Validar a
reativação do captcha e se estando conforme, habilitar em produção.

5. DATAJUD - Partes sem documento
Demanda/demandante: Definições de como fazer a retificação dos processos
em que constam partes sem documento - DPJe

Justificativa: necessidade de sanar o DATAJUD
● Retificação da autuação dos processos (MS) em que os Magistrados

e/ou Varas do Trabalho são partes - +-500
● Retificação da autuação das Procuradoria cadastradas como autoridade

- +-800
● Pessoas Físicas sem CPF ou Pessoas Jurídicas sem CNPJ (Ex

Fazenda Boa Vista)

Deliberações: Aguardar a reunião do Comitê do e-gestão e a liberação dos
requisitos para o Prêmio CNJ, e deliberar o tema em reunião extraordinária
deste Comitê para o dia 12/05.

MEMBROS DO CGRPJe-JT

Nome Validação


