
ATA DE REUNIÃO

Data: 06/10/2021 Horário: 14:00 Número:
CGPJe-JT
006/2021

Participantes: Membros do CGRPJe-JT: o Senhor Desembargador
Ricardo Espíndola Borges; o Excelentíssimo Juiz Luciano
Athayde Chaves e os servidores Cláudio Delgado de
Freitas, Keilia Melo de Morais, Marcelo Martins Pinto,
Divanda Lima de Freitas Cavalcanti, Daniel Brandão da
Cruz Lira, Mariza de Carvalho Brito Madruga, Larissa
Cunha Dantas e Juliano Barros de Andrade.

Local: meet.google.com/bhc-esbs-dic

1. Itens para análise e deliberação
1. Filtro de busca por processos "pares" e "ímpares" no PJE
2. Celebração de Acordo com Órgão Públicos e OAB
3. Incluir liminares do 1º grau no coletor jurisprudência
4. Extensões PJe Mais e AV-JT
5. Inclusão de Mídias no PJe
6. Autorizar a carga das contas judiciais da Caixa no PJe - SIF
7. Melhorias no GPREC

a. Permitir a atualização dos cálculos e registro da data de última
atualização por beneficiário e não por RP;

b. Permitir consultas na lista pública de precatórios nos mesmos
moldes da lista de RPVs ou precatórios quitados (Nº RP /
Devedor / Esfera / VT de Origem / Ano atuação ;

c. Opção para marcar o beneficiário que faleceu, de forma que
deixe a lista de prioridades;

d. 4- Retirar (ou marcar) da lista de prioridades os beneficiários tão
logo gerada a autorização de pagamento (ainda antes de
encaminhar para pagamento nas VTs);

e. Fazer constar no histórico das RPs todos os movimentos feitos
no Gprec (EX: Remessa de ofício ao BB);

f. Permitir nova autorização de pagamento ao Banco antes do
envio da anterior às Varas;

g. Permitir que no email que chega sobre as novas prioridades
apareça o ente devedor;

h. Alterar a pesquisa da lista pública para permitir que a consulta
seja feita por número de requisição, vara de origem, como já
acontece com a pesquisa pública das Requisições de Pequeno
Valor;

i. Que o Sistema, na consulta pública, permitisse gerar uma
certidão de inexistência de dívida. Facilitaria o trabalho da
Divisão de Precatórios ao permitir que o próprio ente público



imprimisse a certidão, evitando pedidos de certidão à Divisão de
Precatórios;

j. Permitir que o Sistema GPrec permaneça logado por mais tempo
quando não utilizado (desconecta muito rápido).

8. Autorizar a SETIC a baixar no BNDT do TST todas as partes positivas
de processos arquivados com pendências (PJe e Legado).

9. Autorizar a SETIC incluir no PJe a positivação das partes de  processos
com CLe ainda em tramitação no PJe.

10.Pedido de melhoria: Por padrão, lançar prazo de 8 (oito) dias nas
decisões monocráticas

1. Filtro de busca por processos "pares" e "ímpares" no PJE

Demanda/demandante: Filtro de busca por processos "pares" e "ímpares" no
PJE/Servidor Gustavo da 4ª Vara do Trabalho de Mossoró.

Justificativa: Filtro de busca por processos "pares" e "ímpares" no PJE, uma
vez que desperdiçamos muita atenção caçando os processos em que temos
de trabalhar quando estão embaralhados.

Deliberações: Aprovado

2. Celebração de Acordo com Órgão Públicos e OAB

Demanda/demandante: Celebração de Acordo com Órgão Públicos e
OAB/Divisão de Apoio ao PJe.

Justificativa: Ofício recebido do CNJ como ação para Implantação da Justiça
4.0, no tocante a estabelecer meio de contato rápido com os órgão públicos:

● emails
● Celular
● SMS
● Whatsapp
● PJeDireto (comunicações processuais via sistema)

Hoje temos os seguintes convênios:

● MPT - MNI e PJeDireto
● AGU e PGF - MNI e PJeDireto
● PGFN - PJeDireto
● Estado do RN
● Município de Natal
● Vários Municípios do Interior



● OAB/RN - Comitê Gestor e Whatsapp direto com o membro do Comitê

Deliberações: A fim de viabilizar a resposta da Presidência deste Regional ao
CSJT, informando as ações do TRT21 em relação à Justiça 4.0, a seguir
elencados, além de comunicar a viabilidade técnica de realização de MNI
desde que atendidos os requisitos e, ainda, alertar para a necessidade de
novo encaminhamento para formalização de convênio com os Municípios
deste Estado que ainda não atuam por procuradoria no PJe.

● Juízo 100% digital implantado em 2 Varas piloto - Assu e Caicó
● Balcão Virtual
● Convênios via MNI com Ministério Público do Trabalho e União via PJe
● Convênio por meio de Termo de Adesão para fins de comunicação

processual via SISTEMA, com órgãos públicos e empresas - PJeDireto

3. Incluir liminares do 1º grau no coletor jurisprudência

Demanda/demandante: Incluir as decisões que apreciam tutelas de
urgência/liminares do 1º grau no coletor jurisprudência coletor
jurisprudência/Dr. Ricardo Espíndola.

Justificativa: Incluir as decisões que apreciam tutelas de urgência/ liminares
do 1º grau no coletor jurisprudência.

Deliberações: Na oportunidade, o Juiz Luciano Athayde fez ponderações em
relação à ferramenta de consulta de jurisprudência no sentido de que há
soluções melhores em outros Regionais, com destaque à solução do TRT3. O
Des. Ricardo enfatizou que a questão é também de segurança jurídica, na
medida em que se ressentem os órgãos judicantes deste Regional, de 1º e 2º
Graus, de uma ferramenta de busca eficiente para manter a integridade e a
coerência de sua jurisprudência, aspecto determinado pelos arts. 926 e 927 do
Código de Processo Civil. Durante a reunião também foi mencionada a
ferramenta do TRT18, havendo convergência no sentido de que a ferramenta
atual do TRT21 precisa ser modernizada. Discutiu-se uma proposta de
encaminhamento do Comitê para que a Presidência seja demandada para a
uma nova ferramenta de jurisprudência.

4. Extensões PJe Mais e AV-JT

Demanda/demandante: Extensões +PJe  e AV-JT/M. Pinto.

Justificativa: Extensões que podem ser instaladas no PJe que automatizam
muitas rotinas das Varas do Trabalho e também melhoram a acessibilidade ao
PJe.



Deliberações: Aprovado, por maioria, em relação ao +PJe somente nas
unidades escolhidas para o projeto “UBUNTU-JUS”, e a depender da
deliberação prévia do comitê de Segurança da Informação-CGSI. Aguardar
a liberação do CSJT em relação ao AV-JT. Vencida a servidora Larissa, que
não aprovava a proposta, vez que as extensões ainda não estão
homologadas; e vencidos parcialmente o servidor Daniel, que não limita a
determinadas unidades-piloto e o servidor Juliano, quanto ao exame prévio da
CGSI. Agendar uma apresentação com o TRT12, inclusive trazendo
informações técnicas sobre a implantação.

5. Inclusão de Mídias no PJe

Demanda/demandante: Inclusão de Mídias no PJe/Divisão de Apoio ao PJe.

Justificativa: Inclusão de Mídias no PJe a partir da versão 2.7 do PJe.

Deliberações: Aprovado, com encaminhamento à Presidência de proposta de
revisão, e não revogação, da regulamentação interna (Prov 006/19),
mantendo-se a possibilidade já prevista no referido provimento em situações
excepcionais, deixando a entrega via PJe como preferencial.

6. Autorizar a SETIC a solicitar a carga das contas judiciais da Caixa no
PJe - SIF

Demanda/demandante: Autorizar a SETIC a solicitar a carga das contas
judiciais da Caixa no PJe/Divisão de Apoio ao PJe.

Justificativa: Autorizar a solicitação de carga de em torno de 8150 contas
judiciais da Caixa no PJe - SIF visando melhorar o controle e a liberação dos
valores retidos, inclusive quanto ao sistema de depósitos judiciais (Garimpo).

Deliberações: Aprovado.

7. Melhorias no GPREC - NÃO TRATADO

7.1 Demanda/demandante: Data de atualização dos cálculos por beneficiário
e não por RP/Divisão de Precatórios.

Justificativa: Permitir a atualização dos cálculos e registro da data de última
atualização por beneficiário e não por RP.

Deliberações:



7.2 Demanda/demandante: Possibilidade de consultar a lista pública pelo
número da RP.

Justificativa: Permitir consultas na lista pública de precatórios nos mesmos
moldes da lista de RPVs ou precatórios quitados (Nº RP / Devedor / Esfera /
VT de Origem / Ano atuação.

Deliberações:

7.3 Demanda/demandante: Opção para marcar o beneficiário que faleceu.

Justificativa: Opção para marcar o beneficiário que faleceu, de forma que
deixe a lista de prioridades.

Deliberações:

7.4 Demanda/demandante: Retirar (ou marcar) da lista de prioridades os
beneficiários tão logo gerada a autorização de pagamento (ainda antes de
encaminhar para pagamento nas VTs)

Justificativa: Retirar (ou marcar) da lista de prioridades os beneficiários tão
logo gerada a autorização de pagamento (ainda antes de encaminhar para
pagamento nas VTs)

Deliberações:

7.5 Demanda/demandante: Fazer constar no histórico das RPs todos os
movimentos feitos no Gprec (EX: Remessa de ofício ao BB).

Justificativa: Fazer constar no histórico das RPs todos os movimentos feitos
no Gprec (EX: Remessa de ofício ao BB).

Deliberações:

7.6 Demanda/demandante: Permitir nova autorização de pagamento ao
Banco antes do envio da anterior às Varas.

Justificativa: Permitir nova autorização de pagamento ao Banco antes do
envio da anterior às Varas.

Deliberações:

7.7 Demanda/demandante: Permitir que no email que chega sobre as novas
prioridades apareça o ente devedor.

Justificativa: Permitir que no email que chega sobre as novas prioridades
apareça o ente devedor.



Deliberações:

7.8 Demanda/demandante: Alterar a pesquisa da lista pública para permitir
que a consulta seja feita por número de requisição, vara de origem.

Justificativa: Alterar a pesquisa da lista pública para permitir que a consulta
seja feita por número de requisição, vara de origem, como já acontece com a
pesquisa pública das Requisições de Pequeno Valor.

Deliberações:

7.9 Demanda/demandante: Que o Sistema, na consulta pública, permitisse
gerar uma certidão de inexistência de dívida.

Justificativa: Que o Sistema, na consulta pública, permitisse gerar uma
certidão de inexistência de dívida. Facilitaria o trabalho da Divisão de
Precatórios ao permitir que o próprio ente público imprimisse a certidão,
evitando pedidos de certidão à Divisão de Precatórios.

Deliberações:

7.10 Demanda/demandante: Permitir que o Sistema GPrec permaneça
logado por mais tempo quando não utilizado (desconecta muito rápido).

Justificativa: Permitir que o Sistema GPrec permaneça logado por mais
tempo quando não utilizado (desconecta muito rápido).

Deliberações:

8. Autorizar a SETIC a baixar no BNDT do TST todas as partes positivas de
processos arquivados com pendências (PJe e Legado).

Demanda/demandante: Autorizar a SETIC a baixar no BNDT do TST todas
as partes positivas de processos arquivados com pendências (PJe e Legado).

Justificativa: Autorizar a baixa automática, com registro no sap1, de em torno
de 5800 partes que estão positivadas no TST mas que os processos já estão
arquivados.

Deliberações: Encaminhar para Presidente/Corregedora para autorização ou
não da baixa automática, com a oitiva ou não dos Magistrados do 1º grau.
Ressalta-se que os membros do Comitê não viram óbices à aprovação.

9. Autorizar a SETIC incluir no PJe a positivação das partes de  processos
com CLE ainda em tramitação no PJe.



Demanda/demandante: Autorizar a SETIC incluir no PJe a positivação das
partes de  processos com CLe ainda em tramitação no PJe.

Justificativa: Há em torno 500 partes em processos tramitando no PJe que
estão sem constar no PJe como positivado, tornando possível o arquivamento
sem a baixa.

Deliberações: Aprovado

10. Pedido de melhoria: Por padrão, lançar prazo de 8 (oito) dias nas
decisões monocráticas - NÃO TRATADO

Demanda/demandante: As decisões monocráticas, em regra, abrem prazo de
8 dias, seja para recurso, seja para contrarrazões (Demandante: 2º Grau).

Justificativa: Por padrão, o PJe lança o prazo de 5 (dias), o que está gerando
erros reiterados no encaminhamento automático para prazos vencidos e nas
distribuições de recursos para a instância recursal seguinte.

Deliberações:

MEMBROS DO CGRPJe-JT

Nome Validação
Ricardo Luis Espíndola Borges
Luciano Athayde Chaves
Cláudio Delgado de Freitas
Keilia Melo de Morais
Marcelo Martins Pinto
Divanda Lima de Freitas Cavalcanti
Daniel Brandão da Cruz Lira
Larissa Cunha Dantas
Mariza de Carvalho Brito Madruga
Juliano Barros de Andrade.


