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Aos dez dias do mês de julho do ano dois mil e vinte, na sala de reuniões da Presidência do Tribunal
Regional  do  Trabalho  da  Décima  Região,  reuniram-se,  às  dez  horas  e  nove  minutos,  a
Excelentíssima Desembargadora Coordenadora do Comitê, Cilene Ferreira Amaro Santo; o Excelentíssimo
Juiz Titular de Vara do Trabalho, Denilson Bandeira Coêlho; a Excelentíssima Juíza Auxiliar de Vara do
Trabalho, Audrey Choucair Vaz; a Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni; o Secretário de
Tecnologia da Informação e Comunicações, Gustavo de Almeida Rocha; o Secretário de Cálculos Judiciais
e  Assessoramento  Econômico,  Eduardo  de  Oliveira  Ramos;  a  Coordenadora  de  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 dos Oficiais de Justiça, Luiz Antonio 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, Natália Ribeiro de Souza Evangelista.

Ausentes justificadamente:  o Secretário da Corregedoria Regional,  Helcio Barbosa de Castro Junior;  a
Secretária de Gestão de Pessoas, Aleksandra Santos; o representante da Procuradoria-Geral do Distrito
Federal, Helder de Araújo Barros; e a representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região,
Valesca de Morais do Monter.

Após cumprimentar a todos a Desembargadora Coordenadora do Comitê, Cilene Ferreira Amaro Santo,
conduziu a  segunda reunião ordinária  de  2020 do  Comitê  Gestor  Regional  do  sistema PJe  e  sistema
e-Gestão agradecendo a todos pela presença. Manifestou sua disposição para contribuir com os trabalhos
relativos ao comitê.

1. SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – PJE

1.1. SEI 0001852-19.2020.5.10.8000 – Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT Nº 1, de 18 de fevereiro de 2020.

A Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni, explanou sobre a questão do processo tramitar no 1º
grau após enviado para instância superior, o sistema não permite no momento. O Corregedor Regional
autorizou a CDJEX a promover procedimento de contorno nas execuções reunidas de modo a formar autos
de execução provisória para subida de recurso individual interposto no processo piloto, sem prejudicar o
prosseguimento do feito em relação aos demais executados, solicitando gestão do CGRPE junto ao Comitê
Nacional para solução desse problema, haja vista previsão legal de hipóteses nas quais o recurso não tem
efeito  suspensivo.  A  Desembargadora  Coordenadora  do  Comitê,  Cilene  Ferreira  Amaro  Santo,  e  o
representante das Varas do Trabalho, Marco Aurélio Willman Saar de Carvalho, acreditam ser temerário o
processo ficar acessível para os 1º e 2º graus ao mesmo tempo. A Juíza Audrey Choucair Vaz ponderou ser
realmente necessária a tramitação em ambas as instâncias. A Secretária Geral Judiciária afirma que o que
está sendo colocado em ordem de deliberação é a provocação do Comitê Gestor Nacional para averiguar
como está o andamento dessa funcionalidade no Pje. A Desembargadora Coordenadora do Comitê propõe
que o encaminhamento seja realizado. Pleito aprovado. Expedir ofício ao Comitê Gestor Nacional do PJe
em nome do CGRPE.
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1.2. SEI 0008937-90.2019.5.10.8000 – Implantação da Versão 2.5.0 do Sistema PJe.

O representante da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Antônio Castro de Medeiros Lula, informou sobre a
sistemática do CSJT em relação à liberação das versões. É disponibilizada uma versão cheia com grande
parte  das  melhorias  e  algumas  hotfix,  somente  com  correções.  Ademais,  explanou  sobre  o  fluxo  do
funcionamento  das  implantações  dentro  da  SETIN,  ENPJE  e  equipe  de  homologação.  Informou  que
a última versão instalada é a 2.5.4 e que está em homologação a 2.5.5. pelos TRT6 e TRT19. Após, será
apresentada em 10 de julho de 2020 a versão 2.5.6. com 300 modificações. Todo dia 10 deve ser liberada
uma versão hotfix para homologação. Em relação à versão 2.5.0, os problemas serão corrigidos na próxima
versão, por exemplo, a CCLE em elaboração que apresenta erros constantes.

O Juiz Denilson Bandeira Coêlho apresentou uma dúvida sobre a última atualização do PJe que não passou
pelo Comitê Gestor  Regional.O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações,  Gustavo de
Almeida Rocha, explanou que toda atualização apresenta um prazo a ser cumprido e que historicamente
dava-se ciência ao Comitê Gestor Regional para anuência, à época em que o Presidente do TRT10 era
também o presidente do Comitê. O Juiz Denilson entendeu, mas ponderou que os membros do Comitê
devem ser ao menos comunicados com certa antecedência para não serem surpreendidos ou não saberem
informar quando questionados pelos colegas, sqendo interessante comunicar com pelo menos um prazo de
15 dias  de  antecedência.  A Desembargadora  Coordenadora  do  Comitê,  Cilene  Ferreira  Amaro  Santo,
gostaria de atualizações automáticas futuramente, mas é preciso realmente que o Comitê Gestor Regional
seja informado. Fica registrada a consideração do Juiz Denilson Bandeira Coêlho. O representante do
Conselho  Federal  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  Raphael  Rosa  Nunes  Vieira  de  Paiva,
solicitou saber se a OAB pode ser incluída nos testes de homologação. Flávio Lula informou que nas
últimas versões do KZ não houve nenhuma melhoria do painel do advogado e que, em geral, os problemas
apontados pelos advogados são de conexão e configuração, que muitas vezes só acontecem após a carga
total de acessos internos e externos. A  Desembargadora Coordenadora ponderou que a OAB deve reportar
os problemas ao Comitê Gestor Regional como forma da OAB colaborar.

1.3. SEI 0002544-18.2020.5.10.8000 – Liberação de certificado via QR CODE e liberação do nó de
desvio.

O representante da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Antônio Castro de Medeiros Lula, ponderou que foi
informado que o nó de desvio continuará restrito aos administradores do PJe pois apresenta problemas
maiores.

Sobre o QR code, a equipe de negócio e infraestrutura está fazendo testes.  O Juiz Denilson Bandeira
Coêlho ajuda na realização dos testes. Apenas informativo.

1.4. SEI 0003024-93.2020.5.10.8000 – Envio de dados ao CNJ.  Informações PJe.

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações, Gustavo de Almeida Rocha, informou que
estava com problemas no script,  mas já  se  encontra  solucionado.O chefe  da  Divisão  de  Estatística  e
Pesquisa,  Nilton  Lacerda  Wanderlei,  informou  sobre  atualização  e  envio  mensal  ao  CNJ,  todo  dia
15. Apenas informativo.

1.5. SEI 0001901-60.2020.5.10.8000 – Publicações incompletas no DEJT

A Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni, explicou que esse assunto foi tratado em reuniões
anteriores.  A publicação automática do PJe  é encaminhada diretamente  ao DEJT,  imediatamente  após
assinatura do magistrado. Em apenas uma versão anterior a publicação era feita referenciando-se o código
ID do ato assinado pelo magistrado, sem o inteiro teor do despacho/decisão. A OAB questiona que seja de
inteiro teor a publicação no diário. O representante da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Antônio Castro
de Medeiros Lula, afirmou que já foi corrigido e explicou o fluxo. Isso foi alterado numa versão de hotfix e
o texto já sai no DEJT. A Desembargadora Coordenadora do Comitê, Cilene Ferreira Amaro Santo, relatou
problema  em  publicação  onde  o  nome  do  reclamante  e  do  reclamado  foram  misturados,  assim
como problema  recente  em voto  da  Desembargadora.  Segundo comunicado  na  reunião  a  solução  foi
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efetivada.

1.6.  SEI  0002379-68.2020.5.10.8000  –  Comunica  deliberação  do  CGR1ºGrau  em  relação  à
instabilidade verificada no Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe, na Versão Sucupira, no
âmbito  das  unidades  judiciárias  de  1º  Grau,  solicitando  providências  junto  ao  Comitê  Gestor
Nacional do Sistema PJe

A Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni, informou que o referido SEI trata de provocação do
CGR1ºGrau por conta da instabilidade da versão SUCUPIRA. Foi relatado o sofrimento com tantos erros e
instabilidade. Foi solicitado que o Comitê Gestor Regional comunique ao CGR1ºGrau sobre o andamento
das versões,  dos  erros,  problemas,  pois  atinge o público interno e externo.  A Juíza Audrey Choucair
Vaz relatou  que  existe  uma  defesa  muito  grande  quando  o  problema  é  levado  ao  CSJT.  Concordou,
também,  com  a  fala  da  Secretária  Geral  Judiciária  sobre  o  problema  das  versões.  O  Secretário  de
Tecnologia da Informação e Comunicações, Gustavo de Almeida Rocha, informou sobre o assunto e que o
fato do tribunal ter sido piloto foi uma versão caótica. A Juíza Audrey entende que precisa ser colocado em
algum tribunal o teste, mas avisar antes para deliberar sobre suspensão de prazo dos processos. Não sabe se
é um tribunal bom para ser piloto devido à grande complexidade, além de poucos servidores na TI. O
Secretário  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicações  comunicou  que  sempre  são  necessários  três
tribunais como piloto (um de cada porte).  O representante da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Antônio
Castro de Medeiros Lula, informou que de acordo com o cronograma do CSJT, o TRT10 não será piloto de
nenhuma das versões futuras. A versão cheia que seria colocada agora ficou transferida para o fim do ano.
A Desembargadora Coordenadora do Comitê, Cilene Ferreira Amaro Santo, disse não haver necessidade
para comunicar novamente ao CSJT, vez que o problema maior ocorreu nos primeiros meses do ano e que
por  ora  resta  aguardar.  Ademais,  afirma que  não  tem como deixar  de  ser  piloto.  O  representante  do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Raphael Rosa Nunes Vieira de Paiva, informou que
a OAB fez requerimento no CSJT pela quantidade desordenada de alterações. A advocacia está suportando
o ônus do PJe, é questão de dignidade para ter acesso à justiça. É de extrema relevância haver suspensão
dos prazos processuais. Esse é o posicionamento da OAB. A  Desembargadora Coordenadora completou
que todos nós suportamos o ônus do PJe. Em relação à suspensão de prazos, oportunamente será tratado o
assunto.

1.7. SEI 0005747-22.2019.5.10.8000 – Alterações no PGC

Foi explicado sobre o teor desse processo que surgiu de uma demanda do grupo de trabalho do projeto
"Comunicação Eletrônica".  O assunto já foi  tratado pelo próprio Comitê Gestor Regional aprovando a
alteração  ao  PGC  proposta  no  projeto.  A  grande  questão  desse  projeto  a  ser  discutida  no  Pleno  é
a obrigatoriedade. Se tornar efetiva essa obrigatoriedade, algumas questões podem surgir disso. O chefe da
Divisão  de  Estatística  e  Pesquisa,  Nilton  Lacerda  Wanderlei,  informou  que  o  assunto  foi
trazido  novamente  para  o  Comitê  a  pedido  do  anterior  Secretário  da  Corregedoria  Regional.  Apenas
informativo. Aguardar o pleno tratar sobre esse tema.

1.8.  SEI 0001645-20.2020.5.10.8000 – Cartão de Identidade Profissional Digital  dos Advogados e
Estágiários/OAB

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações, Gustavo de Almeida Rocha, informou que não
há o que fazer, apenas aguardar o recurso para aquisição dos leitores de QR code. Apenas informativo.

1.9. SEI 0001990-83.2020.5.10.8000 – Ato Conjunto TST.CSJT.GP. nº 6, de 20/2/2020

A Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni, explanou que trata de uma notícia sobre demanda
satélite. Muitos regionais acabam desenvolvendo sistemas independentes que se relacionam com o PJe,
sendo  que  agora  há  proibição  sobre  desenvolvimento  ou  implantação  desse  tipo  de  sistema  sem  a
autorização do Comitê Nacional. Apenas informativo.

1.10. SEI 0000252-60.2020.5.10.8000 – 100% Digital - 2ª Etapa

A Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni, colocou que será apenas um informe esse item. Com
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a pandemia ainda não conseguiu atingir 100% da digitalização, ainda constam os processos arquivados
provisoriamente, em sua maioria arquivados por execução frustrada. Esse trabalho é feito por grupo de
terceirizados, deficientes físicos, sendo um agravante para o retorno presencial. O GG1G definiu um fluxo
de trabalho para tentar agilizar os trabalhos a cargo dos servidores das varas. É bem provável ter que optar
pela  tramitação  híbrida  dos  processos  migrados,  ou  seja,  incluir  uma  certidão  dos  movimentos,  sem
inclusão de documentos digitalizados, passando a tramitar no PJe a partir de então. Como são execuções
frustradas,  talvez  o  problema  seja  menor.  O  Juiz  Denilson  Bandeira  Coêlho  questionou  se  não  seria
possível recuperar arquivos digitalizados do TST para TRT10 nos casos de recurso de sua competência. A
Secretária Geral Judiciária informou que sim, mas que esses casos tem baixo quantitativo de processos e
que o processo ficaria sobrestado até o trânsito em julgado. Apenas informativo.

1.11. SEI 0002094-75.2020.5.10.8000 – CSJT - Aperfeiçoamento do Sistema PJe

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações, Gustavo de Almeida Rocha, informou que se
trata de fluxo criado pelo CSJT para proposição de melhorias no Sistema Pje e que o prazo era até o dia 20
de março de 2020. Comunicou que não foi feito. Apenas informativo.

1.12. SEI 0001327-37.2020.5.10.8000 – Sistema Processo Judicial Eletrônico - CCLE 1.x

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações, Gustavo de Almeida Rocha, explicou que a
forma de cadastrar o processo não funciona na infraestrutura de hoje. Fez um container e até 13 de julho de
2020 deve estar pronto. A Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni, disse que em relação ao
passivo da versão anterior,  fazer a correção por script.  Foi rodado uma vez só e ficou de estabelecer
periodicidade. O representante da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Antônio Castro de Medeiros Lula,
pediu ao Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações que antes da correção fosse enviado à
ENPJE. Sobre a questão da Secretária Geral Judiciária afirmou que não tem ciência sobre o script.  O
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações não tem informações também e solicitou agendar
reunião com  Secretária Geral Judiciária e o representante da Equipe de Negócios do PJe para tratar sobre
isso. O chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa, Nilton Lacerda Wanderlei, informou que será feito o
despacho direto dos ofícios para os membros interessados. E informou que todos os membros têm acesso
ao CGPRE. 

1.13. SEI 0001641-80.2020.5.10.8000 – Criação de Grupo Negocial

O representante da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Antônio Castro de Medeiros Lula, explanou sobre a
questão. Não há necessidade de providenciar nada no processo. Apenas informativo.

1.14.  SEI  0012070-43.2019.5.10.8000  –  Sistema  Processo  Judicial  Eletrônico  (PJe)  instalado  na
Justiça  do  Trabalho.  Cadastramento  de  Magistrado  no  Sistema  Diário  Eletrônico  Justiça  do
Trabalho. Requisito para implantação versão 2.5

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações, Gustavo de Almeida Rocha, informou sobre o
assunto. Os magistrados já se cadastraram e está tudo funcionando. Apenas informativo.

1.15. SEI 0008348-98.2019.5.10.8000 – Solicitação de inclusão de classe processual

O representante da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Antônio Castro de Medeiros Lula, explanou sobre o
processo  e  a  solicitação  do  Desembargador  Alexandre  Nery  para  inclusão  da  classe  "Agravo  de
Instrumento  em Mandado  de  Segurança".  Entretanto,  as  classes  são  definidas  pela  tabela  processual
unificada,  sendo assim, não foi  possível  fazê-lo.  A Desembargadora Coordenadora do Comitê,  Cilene
Ferreira Amaro Santo, colocou que acha inexplicável essa classe não ter sido criada na tabela e sugere
provocar para o cadastramento da mesma. O representante das Varas do Trabalho, Marco Aurélio Willman
Saar de Carvalho, disse que somente o CNJ pode mudar essa tabela. Proposta de inclusão de classe direto
para o CNJ. A Desembargadora Coordenadora irá ver junto à Secretaria-Geral Judiciária se não fere a
questão da suscetibilidade enviar ao CNJ e não à Corregedoria-Geral do TST. Decisão é provocar essa
inclusão. Encaminhamento sairá em nome do Comitê Gestor Regional.
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1.16.  SEI  0004959-71.2020.5.10.8000  –  CNJ  -  Construção  dos  Indicadores  do  PJe.(sugestões  até
19/06/2020)

A A Desembargadora Coordenadora do Comitê, Cilene Ferreira Amaro Santo, já respondeu à solicitação
do processo e o mesmo pode ser arquivado. Apenas informativo.

1.17. SEI 0003779-20.2020.5.10.8000 – Acesso estagiários PJE

A Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni, explanou sobre o assunto dos estagiários serem
cadastrados e poderem atuar no Sistema Pje. Hoje não podem ser cadastrados. A intenção é solicitar um
cadastro pelo CPF do estagiário a fim de realizar trabalhos mais simples e que já realizavam nos processos
físicos. A deliberação anterior do Comitê Gestor Regional foi que cada magistrado autorizasse o estagiário
de sua unidade. Foi suscitado uma questão de segurança e enviado ao Comitê de Segurança da Informação,
o qual  opinou por indeferir  esse pedido.  Seria  responsabilidade  do  CSJT melhor o  perfil  "estagiário"
limitando o acesso do estagiário a algumas tarefas. A questão foi trazida a esse Comitê para solicitar junto
ao Comitê Gestor  Nacional a customização do perfil  "estagiário" no Pje.  O pedido é para provocar o
Comitê Gestor Nacional para agilizar o processo, a fim de manter as atribuições dos estagiários. O chefe da
Divisão de Estatística e Pesquisa, Nilton Lacerda Wanderlei, informou que há outro processo (5877) como
aditivo desse. O Juiz Denilson Bandeira Coêlho concordou com o relato da Secretária Geral Judiciária. A
Juíza Audrey Choucair Vaz considerou que as alterações via CSJT serão muito demoradas. O representante
da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Antônio Castro de Medeiros Lula, colocou que o acesso seja restrito
a algumas partes do sistema. A Desembargadora Coordenadora do Comitê, Cilene Ferreira Amaro Santo,
sugere que  a  proposta  é  fazer  um pedido de melhoria a  fim de  possibilitar  a  limitação  do acesso ao
estagiário com permissão do magistrado para liberação. Encaminhar o pedido de melhoria.

1.18.  SEI  0005737-41.2020.5.10.8000  (criação  dos  movimentos  "Visto  em  Inspeção  Ordinária"  e
"Visto em Correição Ordinária")

A Desembargadora Coordenadora do Comitê, Cilene Ferreira Amaro Santo, explanou sobre o processo.
Foi informada a exclusão desses movimentos, via script, gerando relatório para a Corregedoria Regional.
A demanda ao CGRPE é para solicitar a criação desses movimentos ao CSJT. A exclusão foi feita ad

referendum.  O representante da Equipe de Negócios do PJe,  Flávio Antônio Castro de Medeiros Lula,
acredita que o Comitê Gestor Nacional deveria provocar o controle e inspeção dos regionais. Para criar os
movimentos deve ser feito na TPU e enviar para a Corregedoria. Solicitou registrar menção ao servidor da
TI, Jesse Pinto de Melo, que conseguiu desvendar o problema de não exibição da árvore de movimentos
dos processos onde havia um desses movimentos lançados ("Visto em Inspeção Ordinária" e "Visto em
Correição  Ordinária").  Decidido  encaminhar  à  Corregedoria-Geral  a  solicitação  de  criação  dos
movimentos.

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

2.1 SEI ED Pendente: sugerir mudanças na forma de contagem do indicador e solicitar junto ao
CGJT

A Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni, informou que não tem ciência do que se trata e
solicitou esclarecimentos acerca do teor do requerimento do Juiz Rubens Curado. A proposta é trazer para
a próxima reunião.

2.2 SEI 0005399-67.2020.5.10.8000 – Reprocessamento do e-Gestão devido a ajustes de movimentos

A Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni, informou que existem muitos chamados abertos por
conta de erros no PJe que afetam a estatística dos magistrados. A maioria desses problemas se deve a prazo
de juiz. Esse tipo de solicitação vem acompanhada de pedido de reprocessamento dos dados do e-Gestão. É
contraproducente  a  cada  chamado reprocessar  o  e-Gestão,  a  sugestão  é  que  estabeleça  periodicidade,
principalmente para os meses anteriores. O representante das Secretarias das Varas do Trabalho, Marco
Aurélio Willman Saar de Carvalho, explanou sobre o assunto. Concordou com a Secretária Geral Judiciária
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que precisa definir um prazo para as retificações retroativas serem carregadas para o sistema. Em relação
aos dados diários, a correção ocorre instantaneamente, o problema são apenas as correções retroativas. O
Juiz  Denilson  Bandeira  Coêlho  indagou  sobre  o  trabalho  acarretado  na  retransmissão  e  acredita  que
trimestral  seria  interessante.  O chefe  da  Divisão de  Estatística  e  Pesquisa,  Nilton  Lacerda  Wanderlei,
explanou que o impacto da retransmissão está na alimentação dos dados mensais, nova divulgação dos
dados provoca retrabalho de toda a equipe. A Desembargadora Coordenadora do Comitê, Cilene Ferreira
Amaro Santo, vota no semestral. A Secretária Geral Judiciária vota no semestral. O chefe da Divisão de
Estatística e Pesquisa vota no semestral retroagindo seis meses e acrescentou que no e-Gestão tem dados
mensais  e  diários,  mas os  relatórios  para  o  diário  não estão disponíveis  no e-Gestão TST,  apenas no
Tableau.  O  Juiz  Denilson  concordou  com  a  área  técnica.  A  Desembargadora
Coordenadora também concordou com a área técnica, ficando deliberado pela retransmissão semestral,
retroagindo  seis  meses  de  carga,  e  solicitou  a  preparação  de  um  ofício-circular  para  todos  os
magistrados ficarem cientes. Eventualmente, antes dos seis meses poderia haver reprocessamento em casos
excepcionais.

3. Assuntos gerais

3.1 SEI 0000049-98.2020.5.10.8000 – Inserção das atas no site

As atas do Comitê Gestor Regional já estão na página do tribunal. Apenas informativo.

3.2 SEI 0003624-17.2020.5.10.8000 – Inserção das atas a partir de 2020

Criado novo processo para inserção das atas a partir desta reunião. Apenas informativo.

3.3 SEI  0006213-79.2020.5.10.8000 CSJT - Ato CSJT..GP. n. 89/2020

A Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni, informou que a obrigatoriedade de uso do Pje-Calc
será a partir de janeiro de 2021. O Secretário de Cálculos Judiciais e Assessoramento Econômico, Eduardo
de Oliveira Ramos, informou que está fazendo a migração de cálculos do sistema antigo para o PJe-Calc.

4. Próxima reunião

A próxima reunião do Comitê Gestor Regional do sistema PJe e e-Gestão está marcada para 14 de agosto
de 2020 (sexta-feira) no período das 10h00 às 12h00.

A reunião foi encerrada às treze horas e dois 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 SANTO

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

DENILSON BANDEIRA COÊLHO

 Juiz Titular de Vara do Trabalho

AUDREY CHOUCAIR VAZ
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Juíza Auxiliar de Vara do Trabalho

PAULA DA SILVA BORDONI

Secretária-Geral Judiciária

GUSTAVO DE ALMEIDA ROCHA

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações

EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS

Secretário de Cálculos Judiciais e Assessoramento Econômico

FABIANA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS

Coordenadora de 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

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
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Representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

NATÁLIA RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA

Estatística da Divisão de Estatística e Pesquisa

Documento assinado eletronicamente por CILENE FERREIRA AMARO SANTOS,
Desembargador(a) do Trabalho, em 05/08/2020, às 17:53, 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 1471482 e o código CRC B4C64CB2.
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