
ATA DE REUNIÃO

Data: 07/07/2021 Horário: 14:00 Número:
CGPJe-JT
004/2021

Participantes: Membros do CGRPJe-JT: a Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley
de Castro; Senhor Desembargador Ricardo Espíndola
Borges; o Excelentíssimo Senhor Advogado Pedro Brito e
os servidores Cláudio Delgado de Freitas, Keilia Morais,
Marcelo Martins Pinto, Divanda Lima de Freitas, o servidor
Juliano Barros de Andrade, Daniel Brandão, Marisa de
Carvalho Brito Madruga, Larissa Cunha Dantas.

Não participaram, justificadamente: o Excelentíssimo Juiz
Luciano Athayde Chave
Não participaram: o Excelentíssimo Senhor Juiz do
Trabalho Higor Marcelino Sanches; o Excelentíssimo
Senhor Xisto Tiago de Medeiros Neto; o Excelentíssimo
Senhor Advogado Público Dário Paiva de Macedo;

Local:

1. Informes
● Implantada a versão 2.6.5 do PJe e a versão 2.2.3 do SIF

2. Novos itens para análise e deliberação
1. Pedido de Melhoria - Novos tipos de documentos
2. Pedido de Melhoria - Resultado: Não homologada a transação nas ação

de Homologação de Transação Extrajudicial
3. Pedido de Melhoria - Custas divididas nas ação de Homologação de

Transação Extrajudicial
4. Pedido de Melhoria - Criação de uma timeline simplificada do

andamento do processo do trabalho no PJe
5. Pedido de Melhoria - Criação da aba com Audiências e Sessões dos

Advogado de tal aba facilita ao advogado a saber quais processos tem
audiências e sessões de seus processos e não de toda uma pauta
diária, como atualmente ocorre.

6. Entrega Digital - Serviço dos Correios agregado ao eCarta
7. Pedido de Melhoria - “Visualizar expediente" (carta na timeline) e

movimentos processuais do 1º Grau no 2º Grau, em fase recursal.
8. Autorização para liberação do SISCONDJ para os Gabinetes dos

Desembargadores

1. Pedido de Melhoria - Novos tipos de documentos



Demanda/demandante: Novos tipos de documentos: CENSEC (CONSULTA);
SEMUT (CONSULTA); CCS (CONSULTA), INCRA-SNCR (CONSULTA),
SERPRO (CONSULTA) e AUTO DE PENHORA - Servidor da DINT

Justificativa: Nos tipos de documentos para anexação de documentos no
processo (PJE) pelo servidor a relação é limitada, não condiz com a
quantidade de ferramentas eletrônicas disponíveis para pesquisas patrimoniais.
Além do documento: AUTO DE PENHORA que não existe na relação.

Deliberações: Aprovado

2. Pedido de Melhoria - Resultado: Não homologada a transação nas ação de
Homologação de Transação Extrajudicial

Demanda/demandante: Inclusão do resultado: Não homologada a transação
nas ação de Homologação de Transação Extrajudicial - Servidor da 6ª Vara de
Natal

Justificativa: Na tela de conclusão nos processos de Homologação de
Transação Extrajudicial não existe a opção de resultado “Não homologada a
transação”.

Deliberações: Orientar o 1º Grau que, em se tratando de processo para
“Homologação de Transação Extrajudicial”, é inadequada a utilização dos
movimentos de “homologada a transação” e “Não homologada a transação”,
porque pressupõe a existência de acordo judicial. Devem ser utilizados os
movimentos de procedência e não procedência da ação, a fim de evitar
lançamento equivocado ou erro estatístico no PJe.

3. Pedido de Melhoria - Custas divididas nas ação de Homologação de
Transação Extrajudicial

Demanda/demandante: Inclusão da possibilidade de lançamento das custas
divididas nas ação de Homologação de Transação Extrajudicial - Servidor da
6ª Vara de Natal

Justificativa: Na tela de conclusão nos processos de Homologação de
Transação Extrajudicial não existe a possibilidade de cadastramento de custas
divididas

Deliberações: Aprovada

4. Pedido de Melhoria - Criação de uma timeline simplificada do andamento do
processo do trabalho no PJe



Demanda/demandante: Criação de uma timeline simplificada do andamento
do processo do trabalho no PJe - Servidor da 4ª Vara do Trabalho de Mossoró

Justificativa: Criação de uma timeline simplificada do andamento do processo
do trabalho no PJe, tanto no PJe quanto no aplicativo para celular JTe. Com
vistas a facilitar o melhor entendimento das partes quanto ao estado em que
se encontra o processo. Uma linha do tempo por fase processual de forma
macro
Deliberações: Aprovado, apresentação de forma simplificada do andamento
processual, com linha mudando de cor à medida que o processo segue seu
caminho, identificando as etapas importantes do processo. Sem dados,
informações apenas visuais.

5. Pedido de Melhoria - Criação da aba com Audiências e Sessões por
Advogado

Demanda/demandante: Criação da aba com Audiências e Sessões por
Advogado - OAB/RN

Justificativa: Criação da aba com Audiências e Sessões por Advogado visto
que facilita ao advogado a saber quais processos têm audiências e sessões
de seus processos e não de toda uma pauta diária, como atualmente ocorre.

Deliberações: Aprovado

6. Entrega Digital - Serviço dos Correios agregado ao eCarta

Demanda/demandante: Entrega Digital - Serviço dos Correios agregado ao
eCarta - DPJe

Justificativa: Trata-se da captação eletrônica de dados e geração de objetos postais e
posterior entrega da correspondência por meio de uma “caixa postal digital”, com agregação
de valores, em especial, de natureza tecnológica, ou seja, trata-se da disponibilização de um
canal de comunicação adicional, em plataforma multilateral (físico/digital ou exclusivamente
digital).
A Entrega Digital é vinculada ao e-Carta e permitirá, também, a disponibilização das
notificações enviadas pelo e-Carta numa plataforma digital, onde o usuário (recebedor) poderá
ter acesso ao arquivo digital, mediante cadastro prévio. Garantindo assim, rapidez e
segurança da informação.
A Entrega Digital não possui ônus, sendo vinculado gratuitamente ao uso do e-Carta.
É uma solução que vem com o intuito de promover a agilidade e comodidade na entrega da
informação física, ao destinatário, por meio de um canal digital.



Deliberações: Adiada a deliberação para análise dos seguintes pontos:
custo operacional, adesão de outros Regionais à Entrega Digital, a
implantação do Juízo 100% digital.

7. Pedido de Melhoria - “Visualizar expediente" (carta na timeline) e
movimentos processuais do 1º Grau no 2º Grau, em fase recursal.

Demanda/demandante: Disponibilizar no sistema do 2º Grau, na timeline, as
movimentações processuais do 1º Grau e a opção "visualizar expediente"
(carta na timeline) nas intimações do 1º Grau. A ausência dessas informações
no 2º Grau, em sede recursal, impõe o acesso das informações no sistema do
1º Grau, o que impede o seguimento dos processos no 2º Grau quando essas
informações estão inacessíveis mediante a “consulta pública” no 1º Grau.

Justificativa: Agilizar a análise dos processos em sede recursal, sem a
necessidade de consulta à aba "expedientes" ou à consulta pública.

Deliberações: Aprovado

8. Autorização para liberação do SISCONDJ para os Gabinetes dos
Desembargadores

Demanda/demandante: Autorização para liberação do SISCONDJ para os
Gabinetes dos Desembargadores

Justificativa: Permitir a expedição de Alvarás pelos Gabinetes dos
Desembargadores

Deliberações: Tão logo seja liberada a versão que permita a expedição de
Alvará pelo segundo grau, que sejam realizados testes em ambiente de
homologação. Posteriormente este Comitê deliberará acerca do uso em
produção pelo 2º grau. O representante da OAB solicitou a consignação em
Ata de que, com relação ao SIF (Sistema da Caixa Econômica) já há melhoria
aprovada pelo CSJT para inclusão para o 2º grau.

MEMBROS DO CGRPJe-JT

Nome Validação
Maria do Perpétuo Socorro Wanderley
de Castro
Ricardo Luis Espíndola Borges
Pedro George Brito
Cláudio Delgado de Freitas
Keilia Morais



Marcelo Martins Pinto
Divanda Lima de Freitas Cavalcanti
Juliano Barros de Andrade
Daniel Brandão
Marisa de Carvalho Brito Madruga
Larissa Cunha Dantas


