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Aos vinte  e  oito  dias  do mês de janeiro do ano dois  mil  e  vinte  e  dois,  via  plataforma MICROSOFT TEAMS, reuniram-se,  às  dez horas e  seis  minutos,  a  Excelentíssima
Desembargadora Coordenadora do Comitê, Cilene Ferreira Amaro Santos; a Excelentíssima Juíza Auxiliar de Vara do Trabalho, Audrey Choucair Vaz; o Secretário de Tecnologia da
Informação e Comunicações, Gustavo de Almeida Rocha; a Secretária de Gestão de Pessoas, Aleksandra Pereira dos Santos; o Secretário da Corregedoria Regional, Hélcio Barbosa
de Castro Junior; a Coordenadora de Governança e Gestão Estratégica, Fabiana Saab Alves de Souza; o Chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa, Nilton Lacerda Wanderlei; o
representante da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Antônio Castro de Medeiros Lula; o representante dos Oficiais de Justiça, Luiz Antônio dos Santos; o representante das
Secretarias das Varas do Trabalho, Marco Aurélio Willman Saar de Carvalho; o representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Raphael Rosa Nunes Vieira
de Paiva e, a convite, a estatística da Divisão de Estatística e Pesquisa, Thaís Rodrigues da Silva.

Ausentes justificadamente: a Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni; a representante da Secretaria de Cálculos Judiciais e Assessoramento Econômico Substituta, Mércia
Alves da Silva; o representante da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Helder de Araújo Barros; e a representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, Geny
Helena Fernandes Barroso Marques.

Após cumprimentar a todos a Excelentíssima Desembargadora Coordenadora do Comitê, Cilene Ferreira Amaro Santos, conduziu a primeira reunião ordinária de 2022 do Comitê
Gestor Regional do Sistema PJe e Sistema e-Gestão agradecendo a todos pela presença.

1. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - E-GESTÃO

1.1. Extrator para o Sistema e-Gestão não busca o movimento das audiências por videoconferência (vide 0000281- 02.2021.5.10.0006)

O chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa,  Nilton Wanderlei,  comunicou que o extrator para o Sistema e-Gestão não está contabilizando o movimento das audiências por
videoconferência nos itens de prazo: 90.412 (Do ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência na fase de conhecimento) e 90.413 (Da realização da 1ª audiência até o
encerramento da instrução na fase de conhecimento). Diante disso será aberto chamado para o CSJT para verificação do extrator.

O chefe de Divisão questionou o representante das Secretarias das Varas do Trabalho, Marco Aurélio, se ele tinha alguma informação do Comitê do e-Gestão sobre essa demanda e
foi informado que em breve será lançado um novo extrator, mas que ainda não foi analisado e não sabe informar se há alguma alteração relacionada à esses itens.

O chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa, Nilton Wanderlei informou também que o item do e-Gestão 90.260 (Valores pagos decorrentes de multas aplicadas por órgão de
fiscalização das relações de trabalho) está zerado no sistema, e ao analisar o manual não encontrou o movimento que deveria ser lançado.

A Excelentíssima Desembargadora Coordenadora do Comitê, Cilene Santos informou que é muito raro o Tribunal multar, que pode ser possível que não haja lançamento. O chefe da
Divisão de Estatística e Pesquisa, Nilton Wanderlei relatou que participa de um grupo entre os regionais onde só o TRT da 9ª região possui valores neste item. Esclareceu que os
valores são referentes à multas por órgão de fiscalização.

A Excelentíssima Juíza Auxiliar de Vara do Trabalho, Audrey Choucair Vaz explanou que não acredita que seja de nossa competência lançar esse tipo de multa, e que não sabe onde
pode ser registrado esse item no PJe.

O Secretário da Corregedoria Regional, Hélcio Barbosa de Castro Junior informou que poderia ser no encerramento do processo, enquanto que o representante das Secretarias das
Varas do Trabalho, Marco Aurélio explicou que não há no PJe um campo para lançar movimentos dessa natureza, nem em "Efetuar pagamento" nem em "Lançador de movimentos",
sugerindo consultar o Comitê do PJe ou a Corregedoria.

O Secretário da Corregedoria Regional, Hélcio Junior sugeriu que o chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa, Nilton Wanderlei verifique com os servidores da 9ª região como é
lançado esse movimento, enquanto que o mesmo respondeu que houve vários questionamentos no grupo, sem resposta da 9ª região.

A Excelentíssima Desembargadora Coordenadora do Comitê solicitou que o representante da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Lula, entre em contato com a equipe de negócios da 9ª
região.

Deliberação: O Comitê deve enviar Ofício à Corregedoria-Geral dando ciência do problema dos itens de prazo e solicitando correção do Extrator.

O Chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa, Nilton Wanderlei irá repassar ao representante da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Lula, as informações sobre o item 90.260 (Valores
pagos decorrentes de multas aplicadas por órgão de fiscalização das relações de trabalho), para que seja feito contato com a 9ª região.

1.2. SEI 0005399-67.2020.5.10.8000 - Retransmissão dados e-Gestão semestralmente

O chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa, Nilton Wanderlei, informou que no processo há uma Decisão do Presidente em que a retransmissão dos dados do e-Gestão somente
deverá ocorrer semestralmente, retroagindo a carga à todos os meses da base ainda aberta no TST. Diante desta decisão todo o ano de 2021 foi regerado. No entanto, é provável que
seja feito novo reprocessamento, pois deverá sair nova versão do extrator onde serao feitas correções em algumas regras.

Apenas informe.

2. SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – PJe

2.1. SEI 0009393-69.2021.5.10.8000 - Atualização dos ambientes do Sistema PJE

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações, Gustavo de Almeida Rocha informou que a nova versão do PJe, 2.7.2, está funcionando estável e sem problemas, mas
restam algumas pendências que se espera que sejam corrigidas em nova versão.
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O representante da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Lula, informou que os problemas que ainda existem são de ciência do CSJT, e que a versão 2.7.3 que será atualizada
provavelmente semana que vem, deve corrigir a maior parte dos erros.

A Excelentíssima Juíza Auxiliar de Vara do Trabalho, Audrey Choucair Vaz questionou se há previsão de inclusão de mídias no PJe e sobre a assinatura do JTE. O representante da
Equipe de Negócios do PJe informou que a inclusão de mídias no PJe já está liberada na versão 2.7 e está em andamento a análise dos storages pela CDTEC, e está muito próximo de
liberar, provavelmente no próximo mês. Sobre a questão do JTE, ele receberá a resposta hoje da CDTEC de uma nova tentativa de assinatura, e é provável que mês que vem seja
liberado também.

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações, Gustavo Rocha informou que está sendo feito um remanejamento de espaço para liberar a área de storage compatível
com a demanda. Com relação ao JTE, houve uma dificuldade de parear, mas o erro foi descoberto e será feita uma nova tentativa para parear.

O representante das Secretarias das Varas do Trabalho, Marco Aurélio, solicitou que, ao colocar novas versões do PJe em produção, que seja feita com cautela, para evitar colocar as
versões em produção com problemas que impactam no fluxo do sistema PJe, dando exemplo de problemas não corrigidos dessa nova versão. Sugeriu que, ao surgir nova versão, o
comitê se reunisse para analisar os problemas do sistema e ponderar se vale a pena migrar.

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações, Gustavo Rocha explicou que há um análise criteriosa para definir qual versão deverá ser colocada em produção, sob pena
de ficar sem suporte pois o CSJT deixa de enviar recurso para investimento. Que já aconteceu de a equipe de negócios optar por não migrar para nova versão pois poderia trazer mais
problemas do que vantagem. O Secretário explicou que a equipe de negócios analisa e só é colocado no ar quando eles autorizam. Há a premissa também de não ser o primeiro a
instalar a versão, sempre que possível. Mas afirmou que está a disposição para se reunir e fazer a análise em conjunto.

O representante das Secretarias das Varas do Trabalho, Marco Aurélio, esclareceu que a reunião seria para a tomada de decisão, com base na análise da equipe de negócios.

O representante da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Lula esclareceu que, em grande parte das vezes, a migração de versões foi adiada. Afirmou que estão sempre em contato com
várias equipes de negócios de outros tribunais, e estão sempre em contato analisando os JIRA e os problemas que estão acontecendo.

A Excelentíssima Desembargadora Coordenadora do Comitê, Cilene Santos questionou se, nessa nova versão, todos os processos estão sendo marcados como 100% digital, e o
representante da Equipe de Negócios do PJe informou que para o 1º grau deixa marcado pois algumas varas vão trabalhar com processos 100% digital. No 2º grau o padrão é vir
desabilitada essa opção.

3. Próxima reunião

A próxima reunião do Comitê Gestor Regional do Sistema PJe e e-Gestão está marcada para 18 de fevereiro de 2022 (sexta-feira) no período das 10h00 às 12h00.

A reunião foi encerrada às dez horas e cinquenta e seis minutos.

Para constar, eu, Thaís Rodrigues da Silva, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pela Coordenadora do Comitê.

CILENE FERREIRA AMARO SANTOS

Desembargadora Coordenadora do Comitê Gestor Regional do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe e do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do
Trabalho da Décima Região

AUDREY CHOUCAIR VAZ

Juíza Auxiliar de Vara do Trabalho

HÉLCIO BARBOSA DE CASTRO JUNIOR

Secretário da Corregedoria Regional

GUSTAVO DE ALMEIDA ROCHA

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações

ALEKSANDRA PEREIRA DOS SANTOS

Secretária de Gestão de Pessoas

FABIANA SAAB ALVES DE SOUZA

Coordenadora de Governança e Gestão Estratégica

NILTON LACERDA WANDERLEI

Chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa
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FLÁVIO ANTÔNIO CASTRO DE MEDEIROS LULA

Representante da Equipe de Negócios do PJe

LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

Representante dos Oficiais de Justiça

MARCO AURÉLIO WILLMAN SAAR DE CARVALHO

Representante das Secretarias das Varas do Trabalho

RAPHAEL ROSA NUNES VIEIRA DE PAIVA

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

THAÍS RODRIGUES DA SILVA

Representante da Divisão de Estatística e Pesquisa

Documento assinado eletronicamente por CILENE FERREIRA AMARO SANTOS, Coordenador do CGRPE, em 17/02/2022, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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