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Aos quatro dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e um, via plataforma MICROSOFT TEAMS, reuniram-se, às quinze horas e dez minutos, a Excelentíssima Desembargadora
Coordenadora do Comitê, Cilene Ferreira Amaro Santos; a Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni; o Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações Substituto,
Vander Luiz da Conceição; a Secretária de Gestão de Pessoas, Aleksandra Pereira dos Santos; a Coordenadora de Governança e Gestão Estratégica, Fabiana Alves de Souza dos Santos;
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 da
Secretaria de Cálculos Judiciais e Assessoramento Econômico, Eduardo de Oliveira Ramos; o representante das Secretarias das Varas do Trabalho, Marco Aurélio Willman Saar de
Carvalho e, a convite, a estatística da Divisão de Estatística e Pesquisa, Natália Ribeiro de Souza Evangelista.

Ausentes justificadamente:  o Excelentíssimo Juiz Titular de Vara do Trabalho, Denilson Bandeira Coêlho; a Excelentíssima Juíza Auxiliar de Vara do Trabalho, Audrey Choucair Vaz;
o Secretário da Corregedoria Regional, Hélcio Barbosa de Castro Junior; o representante dos Oficiais de Justiça, Luiz Antônio dos Santos; o representante do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, Raphael Rosa Nunes Vieira de Paiva; o representante da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Bruno Cesar Gonçalves Teixeira e a representante da
Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, Valesca de Morais do Monter.

Após cumprimentar a todos a Excelentíssima Desembargadora Coordenadora do Comitê, Cilene Ferreira Amaro Santos, conduziu a quinta reunião ordinária de 2021 do Comitê Gestor
Regional do Sistema PJe e Sistema e-Gestão agradecendo a todos pela presença.

1. SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – PJe

1.1. SEI 0005361-21.2021.5.10.8000 – Pedidos de melhoria do Sistema PJe.

A Secretária Geral Judiciária, Paula Bordoni, comunicou que são vários os pedidos de melhoria de um modo geral. O representante da Equipe de Negócios do Pje, Flávio Lula, solicitou
a retirada de pauta desse assunto e, pediu que retorne na próxima reunião. O representante não conseguiu analisar tudo.

Apenas informe.

1.2. Chamados e devolução de processos – Solicitação da representante da ENPJe na última reunião do comitê.

A Secretária Geral Judiciária, Paula Bordoni, comunicou não ter conhecimento do assunto e solicitou ao representante da Equipe de Negócios do Pje, a explicação. Ele relatou a
situação colocada pela servidora Teresa Trotta, na última reunião, e adicionou que são vários pedidos, maioria vindo do TST, sobre Recurso de Revista e o fluxo de diligência a fim de
ser encaminhado para o 1º Grau, mas esse fluxo não existe. O grande problema é a devolução para o 2º Grau e, depois remeter ao TST. Já existe uma decisão de remessa fake a ser
enviada ao fluxo de análise de recurso. Relatou várias soluções, a sugestão seria continuar como está e aguardar a melhoria prevista para a versão 2.7 (expectativa de ser liberado no fim
de 2021). Aguardar mais notícias sobre o procedimento e a nova versão e, então colocar em pauta novamente em outra reunião.

Apenas informe.

1.3. SEI 0005041-39.2019.5.10.8000 – Relatório 3ª turma.

A Secretária Geral Judiciária, Paula Bordoni, comunicou que é um problema que ocorre em outros locais, mas a 3ª turma pediu para resolver. O representante da Equipe de Negócios do
Pje, Flávio Lula, comentou que cerca de dois anos atrás, chegou a informação de que o dispositivo de um voto foi alterado, ou seja, trocado por outro. E não foi descoberto como esse
problema ocorria. Em maio/21, o TRT de São Paulo encontrou o motivo do problema, ou seja, ocorre quando há mudança do redator. Em seguida, internamente, foi informado pela
SGJUD aos magistrados essa situação. Esse problema é grave, mas está numa issue que deve ser vista somente em 2022, versão 2.8. Seria interessante alertar os magistrados novamente
e, também, por meio de envio do CGRPE ao CSJT de Oficio pedindo mais brevidade na resolução.

Deliberação: SGJUD e Equipe de Negócios do Pje elaborarão os termos exatos, motivos técnicos e construção do Ofício a ser enviado ao CSJT pedindo agilidade para a correção.
Anexar no SEI 0005041-39.2019.5.10.8000 a ata (DIESP).

1.4. SEI 0009638-17.2020.5.10.8000 - Migração do Sistema PJe neste Regional.

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações Substituto, Vander Luiz da Conceição, comunicou que no dia 26 de julho de 2021 foi colocada a última versão do Sistema
PJe em produção. Até o momento, há poucos chamados sobre a versão. A Secretária Geral Judiciária, Paula Bordoni,comentou que o desempenho do sistema está bem estável, mas a
versão ainda apresenta problemas técnicos. O representante das Secretarias das Varas do Trabalho, Marco Aurélio Willman Saar, considera estar sem problema. Relatou, apenas, que
não estava conseguindo cadastrar/excluir o BNDT, mas acredita que é por conta da versão do Mozilla Firefox. O representante da Equipe de Negócios do Pje, Flávio Lula, comentou
que o que mais atrapalhou foi a versão do Mozilla Firefox e Google Chrome. Sobre a estabilidade estar melhor, seria mais por conta do redimensionamento da infraestrutura.

Apenas informe.

1.5. SEI 15.0.000009186-0 - Sistema PJeCalc.

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações Substituto, Vander Luiz da Conceição, comunicou que liberou para produção a versão 2.7.1 e não há nenhum problema. Para
complementar existem três chamados anteriores e, nenhum chamado nessa nova versão. O representante da Secretaria de Cálculos Judiciais e Assessoramento Econômico, Eduardo de
Oliveira Ramos, informou que é um sistema em evolução e cada versão há um novo aprimoramento.

Apenas informe.

2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - E-GESTÃO
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Sem assuntos para análise.

3. Assuntos gerais

3.1. SEI 0006726-13.2021.5.10.8000 - Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

A Secretária Geral Judiciária, Paula Bordoni, comunicou que esse assunto é sobre a execução provisória, agora deverá tramitar na classe cumprimento provisório de sentença e mais,
quanto houver o trânsito em julgado, deve anexar os autos provisórios de sentença. No TRT10, já tinha orientação para o procedimento ser dessa forma. Agora a Consolidação dos
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho foi alterada e, está normatizada. 

Apenas informe.

3.2. SEI 0005610-69.2021.5.10.8000 – Posto avançado.

A Secretária Geral Judiciária, Paula Bordoni, solicitou ao representante da Equipe de Negócios do Pje que explicasse. Ele informou que na reunião que ocorreu a deliberação sobre o
assunto, ele não pode participar e gostaria de explicar sobre o assunto para tranquilizar o comitê em relação a isso. Trata de pedido do CSJT dentro do JIRA e, que o TRT10 necessita
resolver. Precisa ser criado o posto avançado e enviar um Oficio ao CSJT da forma como foi solicitado. O representante da Equipe de Negócios do Pje, Flávio Lula, leu as preocupações
do CGRPE listados na última ata. O CSJT, apenas, solicita ter um perfil dentro do regional com acesso restrito e ver tudo dentro do processo. Não irão ver processos em segredo de
justiça. Nenhum processo poderá ser enviado ao posto avançado, não há vinculação à nenhuma vara. Sugere fazer a criação do posto avançado e cadastrar as pessoas já enviadas pelo
CSJT. Já estão cobrando retorno do TRT10. Quando criar o posto, fazer o oficio ao CSJT.

Deliberação: de acordo com os esclarecimentos do representante da Equipe de Negócios do Pje, nessa data, o Comitê concorda em criar o posto avançado e, após, enviar o Ofício que
será feito pela Equipe de Negócios do Pje e SGJUD.

4. Próxima reunião

A próxima reunião do Comitê Gestor Regional do sistema PJe e e-Gestão está marcada para 3 de setembro de 2021 (sexta-feira) no período das 10h00 às 12h00.

A reunião foi encerrada às dezesseis horas e seis minutos.

Para constar, eu, Natália Ribeiro de Souza Evangelista, 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

PAULA DA SILVA BORDONI

Secretária Geral Judiciária

VANDER LUIZ DA CONCEIÇÃO

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações Substituto

ALEKSANDRA PEREIRA DOS SANTOS

Secretária de Gestão de Pessoas

FABIANA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS

Coordenadora de Governança e Gestão Estratégica

NILTON LACERDA WANDERLEI

Chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa

FLÁVIO ANTÔNIO CASTRO DE MEDEIROS LULA

Representante da Equipe de Negócios do PJe

MARCO AURÉLIO WILLMAN SAAR DE CARVALHO

Representante das Secretarias das Varas do Trabalho
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EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS

Representante da Secretaria de Cálculos Judiciais e Assessoramento Econômico

NATÁLIA RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA

 Representante da Divisão de Estatística e Pesquisa

Documento assinado eletronicamente por CILENE FERREIRA AMARO SANTOS, Coordenador do CGRPE, em 09/08/2021, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm informando o código verificador 1738896 e o código CRC 9D7C4E7D.
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