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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO PJe, realizada
de 2017 às 9:30 horas, no 9º andar do prédio-sede
expedida

por solicitação

Assuntos Tratados
Os presentes
integrante

do Presidente

no dia 05 de maio

do TRT/RJ, conforme

convocatória

do Comitê Gestor.

e Decisões Tomadas

estão devidamente

identificados

na lista que segue em anexo e que é parte

desta ata. Registram-se as justificativas

Tadeu Alkmim e Théocrito

de ausências dos Desembargadores

Gustavo

Borges dos Santos Filho e da advogada Ana Amélia Mena Barreto

Ferreira.

o Desembargador

José Luís Campos Xavier abriu os trabalhos dando a notícia de que a versão

1.15 virá com grandes novidades. Também comentou
versão 2.0. Acrescentou

que será disponibilizada

que só houve três paradas

por problemas

futuramente

técnicos

a

no sistema,

portanto o sistema está estável.
Aprovada por unanimidade
Quanto

a ata da sessão anterior.

ao artigo 45 da Resolução 185/2017,

haverá modificação

o Desembargador

Presidente

comunicou

que

da composição do Comitê Gestor. Os órgãos externos foram consultados e

está sendo aguardada a resposta para a definição dos nomes.
O Desembargador

Presidente disse ao Juiz Paulo Pereira Muzell Junior já ter indicado, para a

vaga de Juiz Substituto,
aconselhando-o

ele e as Juízas Helen Marques Peixoto e Debora Blaichman Bassan,

a entrar em contato

com a Presidente

da AMATRA para que ela diligencie

junto ao Presidente do Tribunal sobre a indicação do representante

Juiz Substituto.

Gilmar Silva Batista falou sobre a extensão

de Secretaria

pessoas

além

do

funcionalidades

próprio

e do

do perfil de diretor

assistente.

Uma

alternativa

ao perfil de assessor. Juliana Moreira

esclareceu

seria

para outras

acrescentar

outras

que em resposta a issue

aberta junto ao CSJTnão é possível a alteração da permissão aos papéis. Lorena Moroni Girão
Barroso apresentou
levantamento

e-mail enviado à área técnica onde obteve a resposta que está sendo feito

sobre o impacto da alteração no sistema. André Muniz esclareceu que o estudo

do impacto foi atrapalhado
será aumentado

pelas mudanças de versão e de infraestrutura.

Foi deliberado

que

por ora para três servidores com o perfil de diretores por vara.

Vinícius de Oliveira Tolentino
não tem a confirmação

levantou a questão sobre o envio para o Posto Avançado, pois

do envio (deseja remeter?),

nem é gerado andamento.

O processo

some da vara após o envio.
Aprovada

proposta de melhoria

neste sentido, ou seja, acrescentar

envio (mensagem "deseja remeter?")

etapa de confirmação

e o registro do envio no andamento.

f

do
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Lorena comentou sobre a ordenação das partes na autuação. Também foi aprovada a melhoria
no sentido de se permitir a alteração da ordem das partes.
Dra. Clarissa Costa falou que ainda não existe o recibo de protocolo
advogados.

Foi aprovada

proposta

significado do termo: 'linguagem

de melhoria

padronizada

neste

Menna

Barreto.

automaticamente

Outro

assunto

de indisponibilidade
orientação

foi

a juntada

de relatório

o

de indisponibilidade

que tal funcionalidade

ainda não se

que o sistema não recalcula os prazos após registros

ou suspensão de prazos posteriores

aos órgãos julgadores

questionou

que já havia sido realizado pela Dra. Ana

nos autos do processo. Foi mencionado

existe no sistema. A advogada mencionou

das petições para os

Também

de marcação genérica'. Foi esclarecido ter sido

enviado e-mail ao CSJT com este questionamento,
Amélia

sentido.

ao seu início. Neste caso, será feita

para que observem os feriados e suspensões na certidão de

prazo, mesmo que diferentes do registro do PJe.
Quanto à contagem
órgãos

julgadores

iniciada na data da disponibilização
estão

fazendo,

a advogada

foi

e não da publicação,

orientada

como alguns

a encaminhar

o pleito

à

Corregedoria.
No tocante às cartas precatórias,

a Dra. Clarissa noticiou que não foi juntado

o cumprimento

de Carta Precatória aos autos principais em pelo menos dois processos. Foi observado que era
um caso pontual. A advogada trará os casos concretos para avaliação.
Será requerido

pedido de melhoria de inclusão de certidão automática

nos autos principais da

autuação de carta precatória no nosso Regional.
Deverá ser feita comunicação

ao CSJTdas dificuldades

campo "Processo referência"

na autuação de processos, que está ocasionando

incidentais sejam distribuídos

a varas diversas da que foi distribuído

inconsistência

decorrentes

do não funcionamento

do

que processos

o processo principal. Esta

consta da issue PJEJT-41784, prevista para s~r implementada

Enquanto não corrigido o problema,

deverá ser alterada a configuração

Provisória em Autos Suplementares,

Embargos de Terceiro e Cumprimento

na versão 1.15.

das classes Execução
de Sentença para

que constem como incidentais.
Dr. Paulo Pereira Múzell Jr relatou

que a atribuição

distorções, por exemplo, na quantidade

de peso igual a todas as ações causa

de processos distribuídos

nas fases de conhecimento

e

de execução.
A Dra. Clarissa falou
movimentos

distribuição

sobre a falta

de registro

na aba de associados

de processos em dependência.

possível alterar o tipo de documento

no upload múltiplo

Também asseverou que hoje não é

ao CSJT.

Será elaborada

da intimação

petições

de continuidade

inseridas via habilitação

185/2017 do CSJT.

advogado,

de

após a escolha e antes da assinatura.

Esta melhoria foi aprovada para encaminhamento
recomendação

e no registro

via DEJT e de aceitação

apesar das recentes

alterações

de

da Resolução
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Quanto aos processos em segredo de justiça, a Dra. Clarissa asseverou que o nome das partes
aparece no corpo da notificação
também

e em cabeçalhos dos modelos das varas. Foi lembrado

que,

nos processos que não são em segredos de justiça, há o problema da lista negra.

Foi aprovado

o pedido de melhoria

para que não mais constem

os nomes das partes em

processos de segredo de justiça.
Nota pós-reunião:
melhoria.

Foi verificado

O nome das partes

que, na versão 1.14, a issue PJEJT-42292 já contemplou

esta

é oculto, só aparecendo as iniciais e o texto da publicação é

"Tomar ciência dota) (tipo de comunicação)

de ID XXXXXX.

O setor técnico deverá verificar como está o funcionamento

do Push no 2º grau.

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião às 12h30m, que vai assinada pelo Presidente do
Comitê e pelo Secretário designado.

Presidente do Comitê Gestor do pJe-JT

Secretário

