
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

  
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe 

2a REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 
 

PAUTA E ATA DE REUNIÃO 
Local Data Horário 

Videoconferência 08/05/2020 11:30 às 12:30hr. 

 

 
Item CGRPJe - Pauta da Reunião 05/2019 ID do item 

(Ano.Reunião.Seq) 
1. Recomposição do CGRPJe 2019.01.02 
2. Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe. 2019.01.02 
3. Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites 

do PJe. 
2019.01.03 

 
 

Foram convocados para a reunião os seguintes membros e convidados do referido comitê:  

Nome Unidade / Função Função Presença 
DES. JOÃO LEITE DE ARRUDA 
ALENCAR 

GABJL Presidente  

JUÍZA ANA CRISTINA MAGALHÃES 
BARBOSA 

VT05 Coordenado
ra Executiva 

PRESENTE 

JUIZ FRANCISCO TAVARES 
NORONHA NETO 

Juiz Substituto Membro PRESENTE 

ANDRÉ LUIZ FERREIRA SANTOS Secretário Judiciário Membro PRESENTE 
SÉRGIO LUIS LISBOA CALHEIROS Diretor da VT04 Membro PRESENTE 
CARLA TERRA  CAE - Oficiala de 

Justiça 
Membro PRESENTE 

LUCIANA DA SILVA TERTO Calculista Membro PRESENTE 

MAURÍCIO AUGUSTO FIGUEIREDO Secretário de TIC Membro PRESENTE 
CARLOS GARCIA HIDALGO NETO Representante da OAB Membro PRESENTE 
DANILO FRANÇA FALCÃO PEDROSA Procurador do Estado Membro PRESENTE 
JULYANA MARIA CANSANCAO 
LOPES 
 

Representando o 
Procurador-Chefe da 

PRT. 

Membro PRESENTE 

BRUNO PEIXOTO 
 

Chefe da Seção de 
Sistemas – SETIC 

Convidado PRESENTE 

PAULO FERNANDO DE ATHAYDE 
SILVA FILHO 

Chefe do Setor de 
Apoio ao PJe - SJ 

Convidado PRESENTE 

ENAURA LIVIA VERGETH 
GRANGEIRO 

Coordenadoria de 
Apoio às Varas do 

Trabalho 

Convidado PRESENTE 
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Após agradecer a presença de todos, a Coordenadora Executiva do PJe do TRT da 19ª Região                
encaminhou a discussão dos itens da pauta: 

 
1. Itens para análise e deliberação dos membros: 

Item Recomposição do CGRPJe ID 2019.06.01 

Descrição: Proposta de recomposição dos membros do CGRPJe. 

Situação 
atual 
(Reunião 
02.2020): 

Foi publicada a PORTARIA No. 193 GP/TRT 19a, DE 30 DE ABRIL DE 2020 com a 
nova composição do CGRPJe : 

I - João Leite de Arruda Alencar, Desembargador do Trabalho, Presidente do 
CGRPJe; 

II - Ana Cristina Magalhães Barbosa, Juíza Titular de Vara do Trabalho; 

III - Francisco Tavares Noronha Neto, Juiz Substituto de Vara do Trabalho; 

IV - André Luiz Ferreira Santos, Servidor da Área Judiciária; 

V - Sérgio Luis Lisboa Calheiros, Diretor de Vara do Trabalho; 

VI - Carla Terra Dantas Vale, Oficiala de Justiça; 

VII - Luciana da Silva Terto, Calculista; 

VIII - Maurício Augusto Figueiredo, Servidor de Tecnologia da Informação; 

IX - Carlos Garcia Hidalgo Neto, Representante da OAB; 

X - Danilo França Falcão Pedrosa, Procurador do Estado; 

XI - Rafael Gazzanéo Junior, Procurador-Chefe da PRT/Representante do MPT. 

Encaminh
amentos 
(Reunião 
02.2020): 

Os membros tiveram ciência da recomposição do Comitê. 

 

 

Item Atualização sobre o cronograma nacional de versões 
do PJe e últimas versões liberadas. 

ID 2019.01.02 

Descrição: Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe e sobre a revisão do              
Ato Conjunto n. 25/TST.CSJT.GP, que determinou a obrigatoriedade de atualização          
de versão do PJe dentro dos prazos limites estabelecidos pelo CSJT, sob pena de              
suspensão das descentralizações de recursos orçamentários ao TRT. 

Situação 
atual 
(Reunião 
01.2020): 

Maurício informou que o PJe foi atualizado para a versão 2.5.0 em 15 de dezembro               
de 2019. Todas as atividades ocorreram conforme esperado e a validação negocial            
realizada no dia 15/12, domingo, pelo Apoio ao PJe, não detectou problemas            
graves que impedissem a liberação da versão 2.5.0 em produção. 

Posteriormente foi instalada a versão 2.5.1-RC1 em 27/12/2019, durante o          
recesso, destinada a corrigir erros graves do piloto, após testes e correções            
solicitadas ao CSJT, principalmente no PEC. 
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Também foi instalada a versão 2.5.1 final em 05/02/2020, também de correção,            
mas os problemas de publicação verificados no DEJT permanecem. 

O CSJT liberou ontem, 05/02/2020, a versão 2.5.2, que foi disponibilizada no            
ambiente de homologação para testes do Apoio ao PJe. 

Foi destacado que pode haver dificuldade na autorização de horas extras para            
execução da atualização no final de semana, devido às restrições orçamentárias. 

Destacou-se novamente a necessidade de ampliação da equipe e da          
estrutura do Setor de Apoio ao PJe, dada a criticidade da unidade para o              
bom funcionamento do sistema PJe, dado o aumento significativo de          
chamados em virtude das novas versões do sistema. 

SETIC continua abrindo as issues de defeito em homologação para correção pelo            
CSJT. 

A SETIC aguarda a validação da versão 2.5.2 para sua implantação em produção.             
No entanto, o CSJT já informou que ainda há correções relacionadas a publicações             
que serão corrigidas apenas na versão 2.5.3, prevista para a próxima semana. 

Todos os magistrados do TRT foram cadastrados no DEJT como gerentes. Alguns            
ainda não fizeram a atualização de suas credenciais de acesso no PJe, o que já foi                
repassado para a CAVT. 

Encaminh
amentos 
(Reunião 
01.2020): 

Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram que: 

a) Seja viabilizada a execução de trabalhos extraordinários para atualização         
das versões em finais de semana, de forma a se reduzir ao máximo o              
impacto da indisponibilidade do PJe, e a se evitar parada do sistema            
durante dias úteis. 

b) Seja atualizada a versão 2.5.2 do PJe assim que concluída a homologação            
pela equipe de Apoio ao PJe e que houver disponibilidade da equipe da             
SETIC para execução, preferencialmente no sábado, 08/02/2020. 

Situação 
atual 
(Reunião 
02.2020): 

Maurício informou que o PJe foi atualizado para a versão 2.5.4 em 27/03/2020 às              
13:43hr. Todas as atividades ocorreram conforme esperado e não fora verificado           
nenhum problema de falha grave ou indisponibilidade do sistema em produção           
desde então. 

O CSJT informou que a versão 2.5.5 está sendo finalizada, com provável            
disponibilização na próxima semana. Essa versão contém apenas correções. 

A versão 2.6, contendo melhorias, pois postergada pelo CSJT, de julho para            
dezembro. Até lá, apenas versões de correção serão disponibilizadas. 

Encaminh
amentos 
(Reunião 
02.2020): 

Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram que a SETIC deve            
manter a rotina atual de atualização das versões de correção. 

Dr. Carlos destacou o uso do JTe no TRT5, que viabiliza o recebimento de              
informações sobre o início e término de audiências. Deliberado que deve ser            
analisada a possibilidade de habilitar o mesmo recurso no TRT19. 
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Item Priorização de atualização e implantação de sistemas 

satélites do PJe. 
ID 2019.01.03 

Descrição: Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe. 
Situação 
atual 
(Reunião 
02.2020): 

SETIC informou que a falta de pessoal na área de infraestrutura de TIC continua              
comprometendo a velocidade de implantação dos sistemas. 
 
Acompanhamento das demandas priorizadas pelo CGRPJe: 
 
1) PJe 2.3 – Implantado em Fev/2019. 

 
a) SisconDJ – Identificados erros na carga de dados do Banco do Brasil.            

TRT-SP está auxiliando na resolução dos problemas. 

b) NUGEP – Finalizada a implantação em produção, mas ainda precisa ser           
divulgado para as unidades e ter os usuários cadastrados. Aguarda retorno           
da SJ quanto à adequação do Portal do TRT para publicação dos relatórios e              
demais procedimentos. 

c) PJe x Escritório Digital (CNJ) : Na fase final de testes, já integrando com             
a versão 2.5.0 do PJe, foi encontrado um problema em que o PJe 2.5.0 não               
conseguiu reconhecer o certificado do documento assinado no ED. Foi          
aberta issue de defeito para o CSJT em 09/12, mas issue está parada com              
versão alvo PJe 2.5.5. 

 
2) PJe 2.4 – Implantado em 25 de agosto de 2019. 

a) SIF II – Aguarda correção da tela de assinatura de alvarás do GIM para              
liberação em produção. 
 

b) GPREC – Precatório: Implantação concluída. Iniciado uso pelas Varas.         
Aguarda definição negocial sobre Portal de Precatórios e relatórios. 

c) Módulo de Pesquisa Textual: Foram detectados problemas nos testes de          
reativação. Após o dia 20/05 será iniciada a indexação dos documentos           
antigos. 

d) Implantação do sistema satélite eCARTA – SCR – SETIC avalia a           
viabilidade técnica de implantar sistema paralelo do TRT2 que viabiliza a           
integração com os Correios, mas sua forma de integração com o sistema            
PJe ocorre via banco de dados, o que contraria o disposto na Res. 242 do               
CSJT. SETIC destaca que não há riscos significativos relacionados à          
utilização do sistema do TRT2. 

e) Adoção do sistema AJG – Cadastro Nacional de Peritos – Apoio ao PJe             
– Aguarda liberação pelo CSJT. 

f) Assinatura via OTP: Concluído. Ampliado para uso dos servidores e          
divulgado para todo o TRT. 
 

3) PJe 2.5.0 – Atualização prevista para 15/12/2019 

a) AUD 4 – Liberado pelo CSJT em maio/2020 a primeira versão piloto para             
uso dos TRT. Há erros conhecidos, o que sugere um homologação bem            
criteriosa antes do uso efetivo em produção. 

b) Plenário Eletrônico – Em piloto nos TRT 20 e 15. Possível liberação na             
________________________________________________________________________________________________
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versão 2.6. 

 
Encaminh
amentos 
(Reunião 
02.2020): 

Os membros tiveram ciência do andamento das ações e deliberaram por: 
a) Autorizar a liberação do SIF II em produção, ainda que com dificuldades na             

tela do GIM, pois os ganhos proporcionados pelo sistemas são muito           
relevantes para o momento atual. Deve ser preparada comunicação para          
todos os usuários com a orientação de uso. 

a) Autorizar a implantação em produção o módulo de Pesquisa Textual assim           
que os problemas verificados forem corrigidos pela SETIC, e devem ser           
incluídos representantes do 2o. Grau na homologação. 

b) Autorizar a implantação urgente do sistema e-Carta em produção, desde          
que verificada sua viabilidade técnica e negocial pela SETIC e SJ, por            
questão de saúde pública, de forma a evitar o deslocamento de servidores            
do TRT até as suas unidades para a entrega de intimações impressas ao             
Correios, e considerando que não há acréscimo de risco técnico. Dr Carlos            
destaca a importância de ser habilitado o AR nas intimações postais. André            
destaca que há um impacto orçamentário significativo com o AR, o que            
depende de avaliação de viabilidade. A 4a. VT de Maceió será a vara piloto              
da solução. 

c) Solicitar nova campanha de utilização da assinatura via OTP/JT à CCOM, e            
inclusão de avisos no PJe para fomentar o uso da nova solução e evitar              
problemas com os tokens de certificados digitais. 

 
2. Tarefas a serem realizadas até a próxima reunião 

2.1.  Tarefas Pendentes 

a) SJ - Propor a formalização de atribuição dos perfis de Diretor de Vara e Assessor               
somente mediante solicitação expressa do magistrado gestor da unidade. 

b) SETIC - Propor uma solução que proteja os dados sensíveis das bases de homologação              
e treinamento, de forma a reduzir os riscos relacionados ao acesso indevido. 

c) SETIC - Solicitar à CCOM nova campanha sobre o uso da assinatura OTP/JTe. 

 
3. Agendamento da próxima reunião 

Local Data Horário 

Videoconferência 12/06/2020 10 às 11:00 hr. 
 

A ata foi submetida à apreciação dos membros do comitê, que a aprovaram, e segue               
assinada por sua Coordenadora Executiva. 

Maceió, 8 de maio de 2020. 

 
 

ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA  
Juíza Coordenadora Executiva do Comitê Gestor Regional do PJe 

TRT da 19ª Região 
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