
‘
ATA DE REUNIÃO

Data: 20/04/2022 Horário: 14:00 Número:
CGPJe-JT
004/2022

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

Local: meet.google.com/etu-oiwe-wqx

1. Itens para análise e deliberação

1. Ratificar configuração da Classe Processual Reclamação
Pré-Processual no 1ª grau e solicitar configuração da mesma classe
para o 2º grau

2. Autorizar a configuração das Classes Processuais Precatório e RPV
Federal

3. Pedidos de melhoria do SIF
a. Buscar nome da parte ao informar CPF/CNPJ do beneficiário
b. Incluir sugestão de data validade do alvará eletrônico
c. Atualizar saldo disponível ao inserir as ordens bancárias

4. Pedido de melhoria do GPREC
a. Manter histórico das Leis de limite de expedição de RPV

5. Pedidos de melhoria do PJe
a. Permitir a abertura da fase de liquidação
b. Encaminhar os expedientes sem prazo (prazo 0) para agrupador

do advogado
c. Acesso do 2º grau aos sistemas bancários - Desembargadores e

Servidores.
d. Ampliar as possibilidades de lançamento de movimentos via

lançador
e. Criar parâmetro para indicar qual o default de tipo de

comunicação processual para as procuradorias privadas
f. Criar alerta na remessa quando houve processos associados

1. Ratificar configuração da Classe Processual Reclamação
Pré-Processual no 1ª grau e solicitar configuração da mesma classe para
o 2º grau



Demanda/demandante: Ratificar configuração da Classe Processual
Reclamação Pré-Processual no 1ª grau e solicitar configuração da mesma
classe para o 2º grau - Juíza Simone Jalil

Justificativa: Por determinação da Corregedoria Geral da Justiça do
Trabalho, habilitou-se a Classe Processual Reclamação Pré-Processual no
PJe do 1ª grau, para fins de tramitação desse processo nesse Sistema, em
substituição à tramitação no PROAD.
Quanto à habilitação no 2º grau, ainda se está aguardando posicionamento
acerca do procedimento.

Deliberações: Ratificado configuração da Classe no 1º grau, quanto ao 2º
grau, trazer estudo na próxima reunião deste Comitê a respeito do
procedimento, consultando o Vice-Presidente e a Juíza Coordenadora do
CEJUSC.

2. Autorizar a configuração das Classes Processuais Precatório e RPV
Federal

Demanda/demandante: Autorizar a configuração das Classes Processuais
Precatório e RPV Federal - Divisão de Precatórios

Justificativa: Por determinação da Corregedoria Geral da Justiça do
Trabalho, o TRT da 21ª Região implementará o fluxo de tramitação de
Precatórios e RPVs Federais no PJe do 2º grau, para tanto necessária a
configuração das respectivas classes.

Deliberações: Autorizado, inclusive com a autorização da criação do Setor de
Precatório no 2º grau. Discutido acerca da comunicação da OAB sobre os
novos procedimentos, quando implementados.

3. Pedidos de melhoria do SIF

a. Buscar nome da parte ao informar CPF/CNPJ do beneficiário
Demanda/demandante: Buscar nome da parte ao informar
CPF/CNPJ do beneficiário - Juiz Higor Marcelino

Justificativa: O preenchimento automático de campos gera
eliminação de clics e de consistência de dados

Deliberações: Aprovado.

b. Incluir sugestão de data validade do alvará eletrônico



Demanda/demandante: Incluir sugestão de data validade do alvará
eletrônico - Juiz Higor Marcelino

Justificativa: O preenchimento automático da data de validade do
Alvará gera eliminação de clics e segurança da informação.
Sugestão: 120 dias, tal qual o SISCONDJ

Deliberações: Aprovado.

c. Atualizar saldo disponível ao inserir as ordens bancárias
Demanda/demandante: Atualizar saldo disponível ao inserir as
ordens bancárias - Juiz Higor Marcelino

Justificativa: Ao inserir as ordens bancárias, o sistema SIF não
atualiza o saldo disponível, não permitindo verificar o valor atual já
descontado o valor do Alvará confeccionado.

Deliberações: Aprovado.

4. Pedido de melhoria do GPREC

a. Manter histórico das Leis de limite de expedição de RPV
Demanda/demandante: Manter histórico das leis para verificar qual
a aplicável de acordo com o TJ da Ação - Divisão de Precatórios

Justificativa: Aplicação da Res. 438/2021, nas situações do
pagamento da parcela superpreferencial que deve ser observado a
lei vigente na data do trânsito em julgado da fase de conhecimento.

Deliberações: Aprovado.

5. Pedido de melhoria do PJe

a. Permitir a abertura da fase de liquidação

Demanda/demandante: Permitir a abertura da fase de liquidação-
Divisão de Apoio ao PJe

Justificativa: Permitir a abertura da fase de liquidação nos casos de
equívoco na marcação de sentença líquida e nos casos de reforma
do 2º grau que impliquem liquidação de títulos. Caso não seja
aprovado, definir contorno para os casos concretos.



Deliberações: Aprovado e, enquanto não atendida o pedido de
melhoria, fica autorizada a mudança da flag de sentença líquida
quando solicitada pelo usuário.. Aproveitando o tema, aprova o
Comitê que as verbas deferidas no PJeCalc, homologadas pelo
Juízo, sejam lançadas automaticamente nas obrigações de pagar.
Também restou aprovada a mudança da fase de liquidação para a
fase de execução como movimentação automática quando da
assinatura da homologação dos cálculos de liquidação.

b. Encaminhar os expedientes sem prazo (prazo 0) para agrupador do
advogado

Demanda/demandante: Encaminhar os expedientes sem prazo
(prazo 0) para agrupador do advogado - OAB

Justificativa: O registro de prazo zero (0) não gera aviso nos
agrupadores do advogado. Essa regra negocial se fundamenta na
desnecessidade de manifestação das partes cientificadas. Em que
pese a desnecessidade, a OAB entende ser necessária a inclusão de
um agrupador para conter essas intimações.

Deliberações: Aprovado, com o pedido de que essas notificações
fiquem em “agrupador” separadas das pendentes de manifestação.
Ressaltando que o pedido de melhoria já será encaminhado para a
versão 2.X.

c. Acesso do 2º grau aos sistemas bancários - Desembargadores e
Servidores.

Demanda/demandante: Acesso do 2º grau aos sistemas bancários -
Desembargadores e Servidores - Desembargador Ricardo Espíndola
e Juiz Higor Marcelino

Justificativa: Com a finalidade de consulta e expedição de Alvarás
no 2º grau, necessária a definição de como se dará os acessos.
Após testes em ambiente de homologação constatou-se o seguinte:
Já é possível o uso por usuários do 2 grau, estando limitado a
configurar por OJC, pendente definir quantos servidores serão
cadastrados e o fluxo do cadastramento (via setor DPje). Os pedidos
dos cadastros iniciais dos Desembargadores precisam ser enviados
por ofício ao Banco do Brasil. Quanto ao SIF necessita enviar pedido
a CEF constando quais órgãos julgadores aceitam depósitos.

Deliberações: Autorizado o Cadastro dos Desembargadores e
Servidores do 2º grau, na 1ª e 2ª instância, para fins de consulta no
SISCONDJ, com o envio do manual do Sistema aos Gabinetes..
Quanto à expedição de Alvarás pelo 2º grau, tanto no SISCONDJ
quanto no SIF, sugere-se à Presidência a elaboração de proposta de
Resolução  para apreciação do Tribunal Pleno.



d. Ampliar as possibilidades de lançamento de movimentos via lançador
Demanda/demandante: Ampliar as possibilidades de lançamento de
movimentos via lançado - Servidora Larissa - representante do 2º
grau

Justificativa: Permitir que determinadas movimentações sejam
lançadas no PJe via lançador de movimento, com fins de sanar
equívocos de lançamentos no momento de proferir decisões.

Deliberações: Aprovado, em relação à possibilidade de lançar o
movimento “Prejudicado o XXXX da parte XXXX”.

e. Criar parâmetro para indicar qual o default de tipo de comunicação
processual para as procuradorias privadas

Demanda/demandante: Criar parâmetro para indicar qual o default
de tipo de comunicação processual para as procuradorias privadas -
Juiz Higor Marcelino

Justificativa: Dar a possibilidade de escolha da preferência na
notificação pelo Sistema, das procuradorias privadas, evitando erros
na escolha do meio de comunicação de encaminhamento do
expediente.

Deliberações: Aprovado.

f. Criar alerta na remessa quando houve processos associados
Demanda/demandante: Criar alerta na remessa quando houve
processos associados - Desembargador Ricardo Espíndola

Justificativa: Quando há processos conexos, por vezes os
processos têm destinações diferentes possibilitando processamento
autônomo.

Deliberações: Fazer estudo de possibilidades de pedido de
melhoria, para apresentar na próxima reunião, vez que temos ciência
de que a funcionalidade de “Reunir Processo” vem sendo
desenvolvida pelo CSJT

MEMBROS DO CGRPJe-JT

Nome Validação
Maria do Perpétuo Socorro Wanderley
de Castro
Ricardo Luis Espíndola Borges
Higor Marcelino Sanches
Dilner Nogueira Santos



Cláudio Delgado de Freitas
Keilia Melo de Morais
Marcelo Martins Pinto
Pedro George de Brito
Larissa Cunha Dantas
Juliano Barros de Andrade
Mariza Madruga
Divanda Lima de Freitas Cavalcanti
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