
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco "D" Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70097-900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br

ATA

Aos dezoito dias do mês de março 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; 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 da Corregedoria Regional, Hélcio Barbosa de Castro Junior; o Secretário de
Tecnologia da Informação e Comunicações, Gustavo de Almeida Rocha; a Secretária de Gestão de Pessoas, Aleksandra Pereira dos Santos; a Chefe da Divisão de Estatística e
Pesquisa Substituta, Natália Ribeiro de Souza Evangelista; a representante da Equipe de Negócios do Pje, Tereza Cristina Guedes Sampaio Trotta; o representante da Secretaria de
Cálculos Judiciais e Assessoramento Econômico, Eduardo de Oliveira Ramos; 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 Coordenadora de Governança e Gestão Estratégica, Fabiana Alves de Souza dos Santos; o representante da Procuradoria-Geral do Distrito Federal,
Bruno Cesar Gonçalves Teixeira; 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 terceira reunião ordinária de 2022 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 0006789-09.2019.5.10.8000 - G-PREC - Sistema de Gestão de Precatórios.

A Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni, informou que o G-PREC é um sistema satélite do PJe apenas para gestão de Precatórios e RPVs e foi implantado em abril de
2021 e, a partir deste momento, todos os precatórios passaram a ser autuados por este sistema. Existe um acervo grande de precatórios no SAP2 e está sendo feita a migração para o
G-PREC. Informou que há demanda com a SETIN de publicar na página a listagem dos precatórios, pois o que há atualmente, extraído do Tableau, está desatualizado apenas com
dados do SAP2. Com relação à migração já está bem avançada, na seção de precatórios para validar.

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações, Gustavo de Almeida Rocha informou que a TI está com a regra definida, aguardando retorno da seção de precatórios.
Com relação aos relatórios, estão em contato com o TRT8 pois é necessária a instalação de um front-end do G-PREC, mas que deve liberar tudo junto em breve. Informou que é
preciso também colocar no ar o extrator do G-PREC, mas que depende da instalação do novo extrator 2.8 do sistema e-Gestão (item 2.1 da pauta).

A Secretária Geral Judiciária informou que houveram muitas recomendações na última correição relacionadas à precatórios e que a extração dos dados não vem do PJe, e sim do
sistema  G-PREC. Por não ter extrator instalado, desde abril de 2021, não são enviados dados dos novos precatórios para o TST, o que levou à recomendação da corregedoria. A
expectativa é que os extratores do e-Gestão e do G-PREC sejam instalados em breve, pois o prazo para reenviar os dados de 2021 para o CSJT é final de março. Outra questão
levantada pela Secretária é a da necessidade de se criar uma seção de precatórios no PJe 2º grau pois houve a publicação das novas Resoluções 314 do CSJT e 303 do CNJ com
alterações de procedimento, entre elas, que o Presidente precisará expedir o alvará de liberação de valores. Entretanto, as seções de precatórios não estão estruturadas para elaborar
alvarás para todas as varas do regional. Essa mudança exigirá uma estruturação das seções de precatórios, e a criação da seção de precatórios no PJe 2º grau. No entanto, as varas não
terão mais como enviar o processo, e terá que ser autuado o precatório dentro do PJe 2º grau. Informou que em breve algumas medidas deverão ser tomadas com relação ao assunto.

O representante das Secretarias das Varas do Trabalho, Marco Aurélio Willman Saar de Carvalho externou preocupação de que a rotina será obrigação do 1º grau, e o precatório é um
processo de competência do Tribunal.

A Excelentíssima Juíza Auxiliar de Vara do Trabalho, Audrey Choucair Vaz, questionou se a decisão é irreversível, o que foi confirmado pela Secretária Geral Judiciária.

Apenas informativo.

1.2. SEI 0001942-56.2022.5.10.8000 - Solicitações de melhoria PJe.

A Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni, passou a palavra para a representante da Equipe de Negócios do PJe, Tereza Trotta que informou que foi feito pedido
pelo Comitê Gestor Regional do PJe e e-Gestão para apresentar na aba “Meu painel” do PJe, a lista de processos colocando aqueles com prioridade legal no topo da lista, seguidos
dos processos mais antigos nas tarefas e, não sendo possível a configuração solicitada, que seja incluído no “Meu painel” o botão “Desde”, que permite ao usuário a classificação dos
processos pela ordem dos mais antigos nas tarefas, como já existe em todas as tarefas do “Painel Global”. A representante da Equipe de Negócios do PJe, informou que não há o
pedido de melhoria no ambiente JIRA/CSJT dessa natureza.

A Secretária Geral Judiciária explicou que nem todas as tarefas possuem prazo, os servidores acabam usando mais o "Painel Global", portanto concorda com o pedido do Comitê
Gestor do 1º grau, considerando que o marcador de prioridade é possivelmente simples de se fazer.

O representante das Secretarias das Varas do Trabalho, Marco Aurélio explicou que a prioridade já existe no "Painel Global" e o juiz que deve verificar a questão da prioridade. Não
acha que é necessário solicitar incluir funcionalidades que já existem em outros lugares.

O Excelentíssimo Juiz Titular de Vara do Trabalho, Denilson Bandeira Coêlho, manifestou concordância com a fala do representante das Secretarias das Varas do Trabalho, Marco
Aurélio.

A Secretária Geral Judiciária explicou que o "Meu Painel" foi feito para que o servidor possa ver o que ele tem de trabalho em sua rotina diária. Que a funcionalidade facilitaria o
trabalho dos servidores e que não há prejuízo em fazer esse pedido, pois o CSJT avaliará as prioridades de atendimento.

A Excelentíssima Juíza Auxiliar de Vara do Trabalho, Audrey Vaz registrou que concorda com a Secretária Geral Judiciária, de que toda melhoria que possa ajudar na rotina é válida.

Sobre o 2º item do pedido do Comitê Gestor Regional do PJe e e-Gestão, de retorno da funcionalidade do PJe que possibilita o envio automático de e-mail aos peritos no momento da
intimação “Via Sistema”, a representante da Equipe de Negócios do PJe, Tereza Trotta informou que também não há pedido de melhoria no ambiente JIRA/CSJT dessa natureza.

A Secretária  Geral  Judiciária  explicou que  existem peritos  nomeados  em situações  muito  específicas,  e  não  acompanham o  sistema com frequência.  Seria  um 2º  envio  da
comunicação por e-mail, não para substituir a intimação pelo sistema, apenas para ter uma forma alternativa de se comunicar com eles.

A representante da Equipe de Negócios do PJe, Tereza Trotta sugeriu que fosse como um pop-up questionando se o usuário deseja enviar a cópia da intimação por e-mail.

O Excelentíssimo Juiz Titular de Vara do Trabalho, Denilson Bandeira Coêlho manifestou concordância com o pedido do 1º grau, mas com a ressalva de que muitos avisos podem
fazer com que o perito fique acostumado a receber o e-mail e não entre mais no sistema de forma constante.

O representante das Secretarias das Varas do Trabalho, Marco Aurélio manifestou concordância com a fala do Juiz Denilson, mas acredita que é obrigação do perito acompanhar o
sistema. Diante disso, informou votar contra o pedido.

A Secretária Geral Judiciária votou a favor do pedido, e explicou que já existe uma tela para disparar o e-mail para as partes, e que seria simples incluir o perito.
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Deliberação:

1º pedido - Será feita a solicitação de melhorias no "Meu Painel".

2º pedido - Será feita a solicitação de retorno da funcionalidade de e-mail aos peritos, aprovado com as ressalvas do Juiz Denilson e vencido o representante das Secretarias das Varas
do Trabalho, Marco Aurélio.

1.3. SEI 0008810-21.2020.5.10.8000 - Sistema de videoconferência no Poder Judiciário.

A Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni, informou que foi solicitada à SETIN a instalação, no âmbito do TRT10, do SOLARIA ROBÔS, desenvolvido pelo TRT da 9ª
região. Esse projeto, provavelmente será enviado ao CSJT para que os robôs sejam satélites nacionais do PJe. Como os Robôs ainda não foram homologados pelo CSJT, foi aberta
uma issue de consulta no JIRA questionando se poderia ser feita a instalação, e a resposta foi que fica a critério de cada regional utilizar ou não. Isso posto, o Presidente determinou a
instalação.

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações, Gustavo Rocha, informou que a preocupação é que existe uma resolução que diz que não devem ser instalados programas
não homologados pelo CSJT. Mas que tendo em vista a determinação de instalação pelo presidente, foi feito contato com o TRT9, que pediu para que fosse feito em condição de
piloto do uso dos robôs, e que a demanda está em andamento.

Apenas informativo.

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

  2.1. Novo extrator 2.8.para o Sistema e-Gestão.

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações, Gustavo Rocha,  informou que a versão 2.8 do extrator está no ar desde 4 de março, está rodando, mas não está
funcionando de uma forma correta. Está com uma demora de 3 dias no processo de extração e erro no momento da busca das remessas pelo TST. Foi disponibilizada a versão 2.8.1 já
colocado no ar e hoje foi possível realizar a extração e gerada a base local, e espera-se que hoje seja finalizado o processo. Outra questão trazida pelo Secretário é que os painéis do
Tableau que utilizam os dados do e-Gestão não estão sendo atualizados. Estão sendo investigado problemas relacionados à datas incorretas nas extrações, que estão inviabilizando a
atualização dos painéis.

A representante da Equipe de Negócios do PJe, Tereza Trotta informou que está com problemas em dar andamento aos chamados pela falta de atualização do Tableau. Sugeriu que
fosse dado um aviso aos usuários de que a ferramenta está desatualizada.

A Chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa, Natália Evangelista esclareceu que o aviso deve constar, mas é importante deixar claro que o problema não é na ferramenta Tableau, e
sim na alimentação dos dados na ferramenta.

A Excelentíssima Desembargadora Coordenadora do Comitê, Cilene Ferreira Amaro Santos determinou que se o problema não for resolvido até amanhã, conforme o esperado pela
SETIN, colocar o aviso para os usuários.

Apenas informativo.

 4. Próxima reunião

A próxima reunião do Comitê Gestor Regional do Sistema PJe e e-Gestão fica previamente marcada para 29 de abril de 2022 (sexta-feira) no período das 10h00 às 12h00, data e hora
a ser confirmada pelo próximo Desembargador Coordenador do Comitê.

A reunião foi encerrada às onze horas e treze 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

DENILSON BANDEIRA COÊLHO

Juiz Titular de Vara do Trabalho

PAULA DA SILVA BORDONI

Secretária Geral Judiciária

HÉLCIO BARBOSA DE CASTRO JUNIOR

Secretário da Corregedoria Regional

GUSTAVO DE ALMEIDA ROCHA
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Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações

ALEKSANDRA PEREIRA DOS SANTOS

Secretária de Gestão de Pessoas

NATÁLIA RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA

Chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa Substituta

TEREZA CRISTINA GUEDES SAMPAIO TROTTA

Representante da Equipe de Negócios do PJe

EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS

Representante da Secretaria de Cálculos Judiciais e Assessoramento Econômico

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

Representante do 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 24/03/2022, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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