
ATA DE REUNIÃO

Data: 09/03/2022 Horário: 14:00 Número:
CGPJe-JT
002/2022

Participantes: Membros do CGRPJe-JT: Excelentíssimo 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, Keilia Morais,
Marcelo Martins Pinto, Daniel Brandão, Larissa Cunha
Dantas, Juliano Barros de Andrade, Geilson Carlos Silva
de Lima

Local: meet.google.com/cpt-bunw-nfq

1. Itens para análise e deliberação

1. Pedido de melhoria: para incluir no PJe funcionalidade que permita a
visualização dos parâmetros escolhidos na tela “Resultado da
Sentença” quando da assinatura da sentença possibilitando consulta a
posteriori;

2. Pedido de melhoria para incluir pré-filtro de pares e ímpares no GIM
que possibilite a visualização apenas dos processos a serem
apreciados por cada Magistrado(a);

1. Pedido de melhoria: Incluir no PJe funcionalidade que permita a
visualização a posteriori dos parâmetros escolhidos na tela “Resultado da
Sentença”

Demanda/demandante: Pedido de melhoria: para incluir no PJe
funcionalidade que permitia a visualização dos parâmetros escolhidos na tela
“Resultado da Sentença” quando da assinatura da sentença possibilitando
consulta a posterior;

Justificativa: Após a assinatura da sentença as opções que foram escolhidas
na tela “Resultado da Sentença” não ficam disponíveis para consulta em
nenhuma das funcionalidades existentes no PJe, o que dificulta o controle
sobre os parâmetros escolhidos previamente à assinatura pelo(a)
Magistrado(a).

Deliberações: Aprovado



2. Pedido de melhoria: Incluir funcionalidade de pré-filtro de pares e ímpares
no GIM

Demanda/demandante: Pedido de melhoria para incluir pré-filtro de pares e
ímpares no GIM que possibilite a visualização apenas dos processos a serem
apreciados por cada Magistrado(a);

Justificativa: A tela do GIM apresenta processos de todos os magistrados da
OJ pendentes de apreciação requerendo cuidado adicional do (a)
Magistrado(a) na análise do que precisa ser apreciado.

Deliberações: Prejudicado diante da constatação de que, no GIM, aparecem
apenas os processos concluídos para determinado magistrado.
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Ricardo Luis Espíndola Borges
Higor Marcelino Sanches
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Keilia Melo de Morais
Geilson Carlos Silva de Lima
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