PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

Aos 27 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, sob a coordenação
do Excelentíssimo Juiz do Trabalho, Bruno de Carvalho Motejunas, representando o
Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, JAMES
MAGNO ARAÚJO FARIAS, iniciou-se a reunião ordinária e os trabalhos do COMITÊ
GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO
TRABALHO (PJe-JT), com fundamento na Resolução 185/2017 do CSJT e art. 4º do ATO
Conjunto 16/2016, sendo APROVADAS as seguintes sugestões de melhorias:
1. Possibilitar que a distribuição de processos, no 2º grau, possa ser configurada, a fim
de que seja observada “...dentro de cada classe, a igualdade do número de
processos distribuídos a cada desembargador do Trabalho.”
Descrição e justificativa: O Regimento Interno deste Regional foi alterado com
a seguinte previsão: “...observar, dentro de cada classe, a igualdade do número
de processos distribuídos a cada desembargador do Trabalho” (art. 73 do RI do
TRT 16, coma redação dada pela Resolução 193/2017).
2. Tornar mais clara a forma as instruções para criação usuário e login para acesso à
consulta pública.
Descrição e justificativa: A página de consulta pública informa que: “Para
cadastrar uma senha, acesse o menu: Configuração->Pessoa->Cadastro de
senha” do PJe-JT. Porém, por diversas vezes os usuários não sabem que
precisam acessar o PJe com certificado digital para criar a senha, daí a
necessidade de deixar essa informação clara, inclusive com a possibilidade de
um link “acessa o sistema aqui” para cadastrar a senha.
3. Registrar, no banco de dados, o id do usuário que faz as transições de criação,
início e término nas tarefas de fluxo do PJe (sugestão: novos campos createuser_,
startuser_ e enduser_ na tabela jbpm_taskinstance ou tabela auxiliar).
Descrição e justificativa: A partir do registro do usuário que realizou cada
transição de uma tarefa de fluxo será possível criar relatórios estatísticos com o
objetivo, dentre outros, de medir a produtividade de servidores, principalmente para
aqueles que atuam em teletrabalho.
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Nada mais havendo a consignar, o Excelentíssimo Juiz do Trabalho, Bruno de Carvalho
Motejunas, mandou encerrar a presente ATA, lavrada por mim, Gutemberg Pereira Vidal
Santos, secretário do Comitê, a qual, depois de lida e achada conforme vai assinada pelo
Excelentíssimo juiz auxiliar da Presidência e os integrantes abaixo subscritos.

Bruno de Carvalho Motejunas
Juiz auxiliar da Presidência
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio
Coordenador de Tecnologia da Informação
Ronny Paterson Cruz da Silva
Analista Judiciário – Especialidade Tecnologia da Informação
Djeison Rafael Neitzke
Analista Judiciário - Especialidade Tecnologia da Informação (Secretário substituto)
Gutemberg Pereira Vidal Santos
Analista Judiciário – Área Judiciária (Secretário)
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