
ATA DE REUNIÃO

Data: 04/11/2021 Horário: 14:00 Número:
CGPJe-JT
007/2021

Participantes: Membros do CGRPJe-JT: o Senhor Desembargador
Eridson Medeiros; o Excelentíssimo Juiz Luciano Athayde
Chaves, o Excelentíssimo Juiz Higor Marcelino Sanches e
os servidores Cláudio Delgado de Freitas, Keilia Melo de
Morais, Tarcísio Pinto Câmara, Divanda Lima de Freitas
Cavalcanti, Mariza de Carvalho Brito Madruga, Larissa
Cunha Dantas e Juliano Barros de Andrade.

Local: meet.google.com/vsa-gwdn-mna

1. Itens para análise e deliberação

1. 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).

k. Inclusão da opção de emissão de certidão negativa de
Precatórios quando o Ente não possui dívida.



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

3. Pedido de melhoria: Parametrização da obrigatoriedade da marcação
do juizo 100% digital por padrão

4. Rotina (job) de unificação de endereços no PJe
5. Manifestação de interesse na nacionalização do Sistema Solária - TRT9
6. Autorização de uso do Gemini no 1º grau
7. Comunicação à  OAB sobre mudanças da versão 2.7
8. Autorização para uso da Inteligência Artificial de Conciliação - TRT4
9. Configuração da classe “Recurso Administrativo” no PJe do 2º grau

1. Melhorias no GPREC

1.a 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.

1.b 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.

1.c 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.

1.d 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)

1.e 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).

1.f 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.

1.g 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.

1.h 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.

1.i 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.

1.j 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).

1.k Demanda/demandante: Inclusão da opção de emissão de certidão
negativa de Precatórios quando o Ente não possui dívida/DPre

Justificativa: A Divisão de Precatórios recebe muitos ofícios dos entes
públicos (por e-mail ou protocolo físico) solicitando a emissão de certidão
sobre a existência ou não de dívidas (precatórios), considerando que a lista
pública emite informações sobre a situação do ente público, solicita-se a
presente melhoria para que a respectiva Certidão Negativa de dívidas de
precatórios seja gerada de forma automática no sítio deste tribunal, caso o
Ente Público não possua dívida

Deliberações: Aprovadas em  lote

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



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: aprovado, ressaltando que para despacho o padrão seria 5
dias e as demais conclusões, 8 dias.

3. Parametrização da obrigatoriedade da marcação do juizo 100% digital
por padrão

Demanda/demandante: Parametrização da obrigatoriedade da marcação do
juizo 100% digital por padrão/OAB/RN

Justificativa:. Por padrão, o PJe traz marcada a opção de juízo 100% digital
quando do protocolo da ação. Tal marcação pode gerar um número grande de
processos marcados que, efetivamente, não são desse procedimento, apenas
porque o advogado esquece de desmarcar a opção. A melhoria consiste na
criação de um parâmetro para o Regional escolher se deseja a opção marcada
ou não por padrão.

Deliberações: aprovado

4. Rotina (job) de unificação de endereços no PJe

Demanda/demandante: Criação de rotina (JOB) para unificação de
endereços de partes solicitantes/Divisão de Apoio ao PJe

Justificativa: O TRT da 21ª Região recebe muitas solicitações de empresas
requerendo que suas comunicações processuais sejam encaminhadas para
um endereço específico. Até então, respondemos não ser possível o
atendimento de tal demanda, tendo em vista que quem é responsável pela
informação do endereço é o advogado que protocola a ação, o que inviabiliza
o controle de unificação desse endereço. Todavia, em pesquisa junto a outros
Regionais, verificou-se que alguns utilizam rotinas (JOB) que são rodados na
madrugada e unificam endereços de partes. Já recebemos os
correspondentes scripts, estando a demanda a ser deliberada por este Comitê.

Deliberações: adiada a deliberação para que os requisitos e parâmetros
do JOB sejam esclarecidos e analisados.



5. Manifestação de interesse na nacionalização do Sistema Solária

Demanda/demandante: Manifestação de interesse na nacionalização do
Sistema Solária/SETIC - CSJT

Justificativa: O projeto Solária foi criado no TRT9 com o intuito de otimizar
sua força de trabalho. O Solária inovou ao unir, em um projeto de TI de um
órgão público brasileiro, os conceitos de MVP, co-criação, análise de
indicadores de resultado e RPA (Robotic Process Automation) para, em
poucas semanas, produzir bots que interagem com diferentes sistemas
utilizados na JT. Os servidores delegam a esses bots a realização de tarefas
que antes tomavam muito tempo. Enquanto os bots trabalham os servidores
podem realizar tarefas mais minuciosas e não automatizáveis.

Deliberações: Manifestar interesse

6. Autorização de uso do Gemini no 1º grau

Demanda/demandante: Autorização de uso do Gemini no 1º grau/Divisão de
Apoio ao PJe

Justificativa: A versão 2.7 do PJe vem com a possibilidade de uso do Gemini
(Inteligência Artificial) no 1º grau. Conjunto de módulos que leem as
configurações da aplicação para analisar e agrupar documentos de processos
por similaridade, fazendo uso de técnicas de Processamento de Linguagem
Natural e Aprendizado de Máquina Não Supervisionado

Deliberações: Autorizar e escolher Vara(s) Piloto(s). A Vara de Caicó se
candidata como Piloto.

7. Comunicação à  OAB sobre mudanças da versão 2.7

Demanda/demandante: Comunicação à OAB sobre mudanças da versão
2.7/DPJe

Justificativa: Tendo em vista a implantação da versão 2.7 do PJe, agendada
para os dias 27 e 28 de novembro de 2021 e diante das mudanças no
protocolo de ações, inclusive com a possibilidade dos advogados poderem
optar pelo Juízo 100% digital, faz-se necessária uma comunicação à OAB/RN.

Deliberações: Aprovado, ressaltando a importância visto que as
mudanças são consideráveis e terão impacto diretamente no protocolo
de ações



8. Autorização para uso da Inteligência Artificial de Conciliação

Demanda/demandante: Autorização para uso da Inteligência Artificial de
Conciliação - TRT4/DPJe

Justificativa: O projeto de Inteligência Artificial de Conciliação foi criado no
TRT4 com o intuito de analisar o grau de possibilidade de acordo pelo
demandado, tornando, em tese, a tentativa de conciliação mais efetiva.

Deliberações: Autorizada a solicitação para conhecimento e
homologação do Sistema e posterior autorização para implantação, se
for o caso.

9. Configuração da classe “Recurso Administrativo” no PJe do 2º grau

Demanda/demandante: Configuração da classe “Recurso Administrativo” no
PJe do 2º grau/CNJ

Justificativa: Resposta ao questionário do CNJ, pergunta 14 - O Tribunal
possui data prevista para que não exista mais ingresso de processos físicos?,
e decidir acerca da descontinuidade do uso do SAP2 para cadastro.

Deliberações: Aprovado a configuração da classe no PJe. À Presidência
para encaminhamento ao Pleno para a parametrização.

MEMBROS DO CGRPJe-JT

Nome Validação
João Eridson de Medeiros
Higor Marcelino Sanches
Luciano Athayde Chaves
Cláudio Delgado de Freitas
Keilia Melo de Morais
Tarcísio Pinto Câmara
Divanda Lima de Freitas Cavalcanti
Pedro George de Brito
Larissa Cunha Dantas
Mariza de Carvalho Brito Madruga
Juliano Barros de Andrade.


