
ATA DE REUNIÃO

Data: 09/02/2022 Horário: 14:00 Número:
CGPJe-JT
001/2022

Participantes: Membros do CGRPJe-JT: Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley
de Castro; Senhor Desembargador Ricardo Espíndola
Borges; Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho Higor
Marcelino Sanches; o Excelentíssimo Senhor Advogado
Pedro Brito e os servidores Cláudio Delgado de Freitas,
Rafaella Mariano Ribeiro, Marcelo Martins Pinto, Divanda
Lima de Freitas, Daniel Brandão, Larissa Cunha Dantas,
Juliano Barros de Andrade, Mariza de Carvalho Brito
Madruga

Local: meet.google.com/qdm-hxpq-qmz

1. Itens para análise e deliberação

1. Pedido de melhoria: Integração do PJeCalc com Alvarás expedidos no
PJe

2. Pedido de melhoria: Permissão de acesso ao Estagiário à
funcionalidade “pesquisar processo da 2.x”

3. Acesso a consultas do PJe por meio de CNPJ/CPF pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

4. Pedido de melhoria: Juntada de Cálculo em anexo nas sentenças de
fase de execução/liquidação

5. Exclusão de Processos no Gabinete Plantonista da Base do PJe
6. Alteração do Layout do Acervo Geral do painel do Advogado/Perito
7. PROAD n. 6297/2019- Robô de Juntada
8. Regulamentação do processo de trabalho do plantão do 2º Grau
9. MEL-1850 - Responder ao CSJT
10.Ratificação da mudança de parâmetro - Informativo MEL-1845
11. Inclusão de link da audiência por videoconferência na pauta do JTe
12.Deliberação do Comitê com fins de minimizar Problemas na

admissibilidade de recurso pelo 1º grau antes da remessa ao 2º grau
13.Pedido de melhoria: Quando o arquivamento acusar BNDT pendente,

abrir janela do BNDT

1. Pedido de melhoria: Integração do PJeCalc com Alvarás expedidos no
PJe



Demanda/demandante: Integração do PJeCalc com Alvarás expedidos no
PJe - Juiz Higor Marcelino

Justificativa: Quando do envio dos Cálculos do PJe ao PJeCalc, fazer a
vinculação do cálculo aos beneficiários dos créditos. Além disso, quando
houver pagamento, fazer o abatimento no PJeCalc para reduzir erros na
liberação de valores

Deliberações: Aprovado

2. Pedido de melhoria: Permissão de acesso ao Estagiário à
funcionalidade “pesquisar processo da 2.x”

Demanda/demandante: Permissão de acesso ao Estagiário ao Menu
Processo - funcionalidade “pesquisar processo da 2.x”. - Diretor Antonio
Vicelmo

Justificativa: Com a migração da nova arquitetura, as regras negociais
impediram o acesso à funcionalidade “pesquisar processo da 2.x” pelos
estagiários., conforme esclarecido na ISSUE PJEKZ-58455.

Deliberações: Aprovado

3. Acesso a consultas do PJe por meio de CNPJ/CPF pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Demanda/demandante: Acesso a consultas do PJe por meio de CNPJ/CPF -
Ofício SEI nº 260962/2021/ME - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Justificativa: PROAD 3705/2021 determina a remessa do pleito à apreciação
do Comitê Gestor Regional do PJe e, em caso de aprovação, abertura de
pedido de melhoria junto ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

Deliberações: Informar que o pedido deve ser formulado diretamente ao
CSJT para análise da área de negócios.

4. Pedido de melhoria: Juntada de Cálculo em anexo nas sentenças de
fase de execução/liquidação

https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/autosprocessos?numeroProtocolo=3705&numeroAno=2021&relatorioCompleto=S&


Demanda/demandante: Juntada de Cálculo em anexo nas sentenças de fase
de execução/liquidação - Juiz Higor Marcelino

Justificativa: Que as sentenças, tanto na fase de liquidação, como na fase
de execução, possibilitem a juntada de cálculo em anexo, como na fase de
conhecimento. Todas as sentenças da fase de liquidação devem ser líquidas e
as de execução podem ser líquidas e o PJe deveria ter a opção dessa juntada
nessas fases.

Deliberações: Aprovado, ressaltando que as sentenças tanto de
liquidação e execução devem ser líquidas e o PJe deve permitir a juntada
no momento da assinatura.

5. Exclusão de Processos no Gabinete Plantonista da Base do PJe

Demanda/demandante: Exclusão dos Processos
0000001-19.2021.5.21.9999 e 0000001-82.2022.5.21.9999 da Base do PJe -
DPJe e Corregedoria

Justificativa: Processo gerado de forma equivocada por defeito em produção
do PJe. Para exclusão do feito da base de dados do PJe, a SETIC necessita
de autorização desse Comitê.

Observação da Secretária da Corregedoria: A corregedoria informa que o
processo 0000001-19.2021.5.21.9999, vinculado à 2ª Vara do Trabalho de
Natal, a Unidade Judiciária está ciente da situação e foi favorável à efetivação
do procedimento, conforme chamado técnico 98668; processo
0000001-82.2022.5.21.9999, vinculado à 5ª Vara do Trabalho de Natal, a
Unidade Judiciária está ciente da situação e foi favorável à efetivação do
procedimento, conforme chamado técnico 105881.

Deliberações: Com relação ao processo 0000001-19.2021.5.21.9999 o
Comitê autoriza a exclusão. Quanto ao processo 0000001-82.2022.5.21.9999,
a DPJe procederá o protocolo de processo idêntico, concedendo prazo de 05
(cinco) dias para manifestação antes da exclusão do processo que se
encontra no plantão.

6. Alteração do Layout do Acervo Geral do painel do Advogado/Perito



Demanda/demandante: Alterar a cor do ícone da cor preta para a cor verde .
- OAB/RN.

Justificativa: Segundo advogado solicitante: a alteração cor do ícone da cor
preta para a cor verde daria uma diagramação mais voltada para
sustentabilidade, vetor presente no PJe, vez que a cor dos agrupadores se
apresenta como azul

Deliberações: Aprovado

7.  PROAD n. 6297/2019- Robô de Juntada

Demanda/demandante: PROAD n. 6297/2019- Robô de Juntada - DPJe

Justificativa: O Robô de Juntada havia sido solicitado pelo TRT21 ao TRT18,
por meio de convênio, após aprovação deste Comitê. Todavia, o PJe já
contempla, a partir da versão 2.7, a funcionalidade de juntada em lote. Assim,
sugere-se a não implantação do mecanismo por perda de objeto.

Deliberações:  Aprovado

8. Regulamentação do processo de trabalho do plantão do 2º Grau

Demanda/demandante: Regulamentação/definição do processo de trabalho
do plantão do 2º Grau - DPJe e Corregedoria

Justificativa: A necessidade de regulamentação e/ou definição da Unidade
responsável por solucionar os problemas ocorridos no plantão do 2º Grau.

Observação da Secretária da Corregedoria: A corregedoria informa: há
resolução administrativa aguardando apreciação do Tribunal Pleno, uma das
disposições desse normativo estabelece que o plantão do 1° e do 2° grau
serão geridos pela Divisão de Magistrados, uma das unidades administrativas
vinculadas à Corregedoria. No caso do 1° grau, a DIM terá como apoio a SCR
e, no caso do 2° grau, contará com o apoio do GP. No caso da
regulamentação, até apreciação da Resolução, o ato de criação da DIM
poderia ser alterado para deixar expresso o gerenciamento do plantão de 2°
grau. Quanto ao processo de trabalho, registro que já há no escritório de
projetos um processo organizacional relativo somente ao plantão do 2° grau, a
propriedade dele é do GP e a gerência da DIM. O voto da Secretaria da
Corregedoria é nesse sentido: a unidade de atuação imediata dentro da
Corregedoria é a DIM, é importante, pelo menos, no momento a atualização do
ato de criação da Divisão e muito relevante a conclusão desse desenho do
processo organizacional próprio.



Deliberações: Acatar o que está estabelecido na observação da
Secretária da Corregedoria. Até a edição da Resolução, o Comitê solicita
a alteração do Ato de atribuições da DIM, para incluir a solução de
problemas ocorridos no plantão do 2º Grau A discussão levou a
deliberar para o pedido de melhoria para que o encerramento seja
automático.

9.  MEL-1850 - Responder ao CSJT

Demanda/demandante: MEL-1850 - Criação de uma timeline simplificada do
andamento do processo do trabalho no PJe - Responder ao TST se A consulta
Cidadão supriu essa necessidade? - CSJT

Justificativa: Com fins de dar encaminhamento ou encerrar a ISSUE
MEL-1850, o CSJT solicita a deliberação deste Comitê a respeito

Deliberações: A Consulta Cidadão supre o pedido de melhoria e o Comitê
delibera para o aprimoramento dos movimentos que devem compor a
consulta.

10.  Ratificação da mudança de parâmetro - Informativo MEL-1845

Demanda/demandante: Informação-MEL-1845- Padrão de lançamento de
prazo de decisão e despacho - 8(oito) dias - DPJe

Resposta: Há parâmetro para o prazo de decisões e despachos:
pje:intimação:prazoDecisaopje:intimação:prazoDespacho-alterado no PJe- 1º
e 2º grau.

Justificativa: Diante da resposta do CSJT, os parâmetros para decisão e
despacho foram alterados para 8 (oito) dias.

Deliberações: Ratificado e modificar o parâmetro de despacho para 05
dias.

11.  Inclusão de link da audiência por videoconferência na pauta do JTe

Demanda/demandante: Inserção de link para a audiência na pauta do JTe. -
Juliano Barros

Justificativa: Facilitar a propagação do acesso à sala virtual.

Deliberações: Aprovado



12. Deliberação do Comitê com fins de minimizar Problemas na
admissibilidade de recurso pelo 1º grau antes da remessa ao 2º grau

Demanda/demandante: Problemas na admissibilidade de recurso pelo 1º
grau antes da remessa ao 2º grau. - Assessora Bárbara - GDJD

Justificativa: Diante dos problemas recorrentes na admissibilidade de recurso
pelo 1º grau antes da remessa ao 2º grau, apresenta-se a questão ao Comitê
para, se for o caso, deliberar a respeito

Deliberações: Encaminhamento da demanda à Corregedoria para as
providências cabíveis.

13. Pedido de melhoria: Quando o arquivamento acusar BNDT pendente, abrir
janela do BNDT

Demanda/demandante: Pedido de melhoria: Quando o arquivamento acusar
BNDT pendente, abrir janela do BNDT - Juiz Higor Marcelino

Justificativa: Diminuir o número de cliques no PJe

Deliberações: aprovado, inclusive estendendo para os demais itens do
check list que permitam direcionamento para as funcionalidades
correspondentes

MEMBROS DO CGRPJe-JT

Nome Validação
Maria do Perpétuo Socorro Wanderley
de Castro
Ricardo Luis Espíndola Borges
Higor Marcelino Sanches
Cláudio Delgado de Freitas
Rafaella Marinho Ribeiro
Marcelo Martins Pinto
Divanda Lima de Freitas Cavalcanti
Pedro George de Brito
Larissa Cunha Dantas
Mariza de Carvalho Brito Madruga
Juliano Barros de Andrade
Daniel Brandão Cruz


