
                                         ATA DE REUNIÃO

Data: 02/06/2021 Horário: 14:00 Número: CGPJe-
JT 003/2021

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

Local: Telepresencial - https://meet.google.com/qyo-rjma-
cwg

1. Informes

● Todas as Histórias decorrentes das melhorias autorizadas pelo GNN 
foram criadas.

2. Novos itens para análise e deliberação
1. Ampliação do tamanho do arquivo de 3Mb a ser anexado 
2. Priorização de correção dos defeitos no PJe
3. Apresentar o somatório de todos os pagamentos lançados no sistema 

no detalhe do processo.
4. Desligamento do PJeOffice 
5. Inclusão da Classe -  Recurso Administrativo no PJe

1. Pedido de ampliação do tamanho do arquivo de 3Mb a ser anexado

Demanda/demandante:  Ampliação  do  tamanho  do  arquivo  de  3Mb  a  ser
anexado/Calculista da 1VT de Mossoró 

Justificativa:  Pedido de ampliação do tamanho do arquivo de 3Mb a ser
anexado porque há  planilhas de cálculos  grandes para serem anexadas
quando o cálculo não pode ser enviado direto ao Pje.

Deliberações: Aprovado para aumentar para até 10Mb, inclusive, quanto às
juntadas  de  documentos  solicita-se  fazer  um  tutorial  de  como  diminuir  o
tamanho dos pdfs criados.



2. Priorização de correção dos defeitos no PJe
Demanda/demandante: Priorização de correção dos defeitos no PJe/CSJT

Justificativa:  Ofício  Circular  CSJT.CPJe.SETIC  nº  3  -  Diante  do  imenso
volume  de  informações  e  considerando  que  muitas  demandas  já  estão
obsoletas ou foram corrigidas em outras issues e, ainda, no intuito de atender
às necessidades prementes dos usuários, venho, perante Vossa Excelência,
solicitar que este Comitê indique quais issues de defeito considera a correção
urgente e fundamental.

Deliberações: Aprovado o relatório anexo à esta Ata

3. Apresentar o somatório de todos os pagamentos lançados no sistema 
no detalhe do processo
Demanda/demandante:  Apresentar  nos detalhes do processo o  valor  total
pago/arrecadado. Apresentar o somatório de todos os pagamentos lançados
no sistema/1º grau

Justificativa:  Agilidade na verificação dos valores arrecadados no processo,
inclusive alerta quando não houve lançamentos de pagamento.

Deliberações: Melhoria aprovada

4. Desligamento do PJeOffice 
Demanda/demandante: Desligamento do PJeOffice

Justificativa: OFÍCIO Nº 5 - CPTII, do CNJ recebido de forma extraoficial, em
anexo, e adiamento da versão 2.7 do PJe para novembro/2021

Deliberações: Tendo em vista o pedido da OAB/PE, relatado no Ofício citado
e  o  adiamento  da  versão  2.7  do  PJe  para  novembro/2021 adiamos  o
desligamento do PJeOffice para agosto/2021.

5. Inclusão da Classe -  Recurso Administrativo no PJe
Demanda/demandante: Inclusão da Classe -  Recurso Administrativo no PJe

Justificativa:  Necessidade de descontinuidade do SAP2 e da compensação
de distribuição dos Recursos Administrativos ao Tribunal Pleno

Deliberações: A Divisão de Apoio ao PJe para elaborar estudo sobre os impactos
no PJe da inclusão da Classe -  Recurso Administrativo, bem  como apresentar
sugestão de configuração da referida classe processual.



                              MEMBROS DO CGRPJe-JT

Nome Validação


