
 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 
 

 
  
  

 

 

 

Comitê Gestor Regional do Processo Judicial Eletrônico (CGRPJe) 
 

Ata de reunião - 02/2021 
 

 1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO 

 Tipo de reunião: Ordinária (por videoconferência) - Data: 09/06/2021, às 14:30 horas 

 2. PARTICIPANTES 

 2.1. Presentes 

Eduardo de Azevedo Silva - Desembargador do Trabalho TRT-2 

Heloísa Menegaz Loyola - Juíza Auxiliar da Presidência TRT-2 

Virgílio Bernardes Carbonieri - Procurador - PGE  PGE 

Marcia Sanz Burmann - Advogada representante da OAB/SP OAB 

Oswaldo José Costa da Silva Leme - Secretaria Geral da Presidência TRT-2 

Ana Celina Ribeiro Ciancio Siqueira - Secretaria-Geral Judiciária TRT-2 

Maria Inês Ebert Gatti - Secretaria da Vice-presidência Administrativa TRT-2 

Elizabeth Francoise Kolb - Gabinete de Desembargador TRT-2 

Conrado Augusto Pires - Varas do Trabalho (10ª VT/SP - Zona Sul) TRT-2 

João Ricardo Crema de Oliveira - Calculista (17ª VT/SP - Zona Sul) TRT-2 

Francisco Sorio Flor - Oficial de Justiça TRT-2 

Leonardo Tuffi Hassan Arruda - Secretaria de Turma TRT-2 

Márcio Nisi Gonçalves - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações TRT-2 

Michele Vieira Campos - Coordenadoria Apoio Sistemas Judiciais Eletrônicos TRT-2 
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 2.2. Ausências justificadas 

Luiz Antonio Moreira Vidigal - Desembargador Presidente  TRT-2 

Soraya Galassi Lambert - Juíza Auxiliar da Corregedoria Regional TRT-2 

Carolina Menino Ribeiro da Luz Pacífico - Juíza Titular  TRT-2 

Anna Carolina Marques Gontijo - Juíza Substituta  TRT-2 

Vera Lúcia Carlos - Procuradora - PRT da 2ª Região MPT 

Eliana Maria Damaceno Velkis - Secretaria da Corregedoria Regional TRT-2 

Mônica Sampaio Cavalcanti - Secretaria de Turma TRT-2 

  2.3. Outros participantes 

Rosemeire Cassia de Souza Cerqueira - Chefe da Secretaria da Coordenadoria do 2º Grau MPT 

Clarissa Lins Mattos - Analista do MPU/Direito - MPT/PRT da 2ª Região/Setor Judicial MPT 
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  3. DELIBERAÇÕES  

 
1. Priorização dos defeitos de produção registrados na ferramenta Jira/CSJT 

Foi apresentada resposta ao Ofício Circular CSJT.CPJe.SETIC nº 3, com o resultado da priorização 

dos defeitos de produção realizada pelas áreas que prestam atendimento negocial e técnico aos 

usuários do sistema PJe. Foram classificados em prioridade máxima, média e mínima os defeitos 

abertos por este Regional e, quanto aos demais defeitos cadastrados no Jira/CSJT, foram indicados 

aqueles que nos afetam significativamente. 

 

2. Demandas do Ministério Público do Trabalho apresentadas na reunião passada 

a) Disponibilização de software para exportar pautas das sessões de julgamento diretamente pelo MNI: 

O assunto foi deliberado no Comitê Gestor Nacional do PJe, de acordo com informações prestadas 

pelo Márcio, Diretor da nossa SETIC e também membro daquele Comitê. A área técnica solicitará a 

aplicação ao TRT da 15ª Região para análise pelo CSJT, inclusive sobre a possibilidade de aprová-la 

para disponibilização para outros Regionais. Haverá outra reunião do Comitê Gestor Nacional no dia 

29/06/21, em que, provavelmente, haverá alguma evolução acerca do assunto.  

b) E-mails automáticos das pautas de sessões de julgamento não contemplam todas as Turmas: 

Pelo Márcio, Diretor da SETIC, foi informado que realizaram uma reunião com todos os Secretários 

de Turmas para tratar do assunto. Farão ajuste no sistema de apoio às sessões, que será validado por 3 

Secretarias de Turma. 

Deliberou-se por encaminhar ao Ministério Público do Trabalho ofício com o resumo das informações 

prestadas pelo Márcio, Diretor da SETIC, para fins de registro das iniciativas do Tribunal em atender 

às demandas.  

 

3. Não foram apresentadas demandas pela OAB/SP 

 

4. Priorização das demandas de melhorias do sistema PJe apresentadas pelo TRT2 

As demandadas aprovadas foram priorizadas e anexadas à presente ata para encaminhamento ao 

Comitê Gestor Nacional do PJe na Justiça do Trabalho.  
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5. Não foram apresentadas demandas pela PGE/SP 

 

6. Implantação da versão 2.6.4 do sistema PJe  

Informada, pela SETIC, a previsão para liberar a versão para homologação ainda na data de hoje e 

para implementá-la em produção nos dias 19 e 20 de junho.  

Pelo Exmo. Des. Coordenador do Comitê, Dr. Eduardo de Azevedo Silva, foi determinada a 

divulgação na intranet das principais novidades da versão.   

  

  4. FECHAMENTO 

 
Reunião encerrada às 14:53 horas. 

Próxima reunião: data e horário a definir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUARDO DE AZEVEDO SILVA 

Desembargador do Trabalho 

Coordenador do Comitê Gestor Regional do PJe do TRT da 2ª Região 
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ANEXO - Priorização das melhorias aprovadas pelo CGRPJe - 09/06/2021 

 
Prioridade – Detalhamento da melhoria 

100 - Retorno das configurações de formatação anteriormente utilizadas no editor de textos do sistema PJe 

99 - Possibilitar personalização do autotexto da conciliação no AUD4 por magistrado  

98 - Alterar o comportamento da validação da assinatura 

97 - Alteração da regra negocial de expedição do alvará de GRU (SIF) para evitar saldo nas contas judiciais  

96 - Automatizar, no SIF, a opção de conta corrente/poupança para todos os bancos 

95 - Confecção de alvarás no SIF com o perfil de magistrado 

94 - Permitir aos secretários o campo "revisor" das cadeiras do OJC  

93 - Excluir registro da cadeira do revisor, em 2º Grau, quando do retorno do processo para apreciação de 

novo recurso e quando houver julgamento com redator designado 

92 - GPREC - Emissão de relatórios no GPREC com o valor atualizado da dívida  

91 - GPREC - Cadastro individualizado dos herdeiros para pagamento preferencial 

90 - Restauração da ferramenta do EREC satélite que permite o envio de decisões para o PJe  

89 - EREC - Ferramenta de revisão na mesma tela  

88 - Desenvolver trâmites internos no EREC  

87 - EREC - Estatística dos processos minutados  

86 - Alterar definições do perfil de Oficial de Justiça Distribuidor 

85 - Inserção dos dados da parte contrária pelo advogado que distribui a ação somente para o processo  

84 - Incluir transição manual para controle de acordo quando for homologado no 2º grau (pós-sentença) 

83 - Permitir ao assessor encaminhar processo para a revisão  

82 - Melhoria para possibilitar a alteração do tipo de audiência sem a necessidade de redesignar ou 

cancelar a audiência 

81 - Acrescer o nome do juiz prolator da sentença no cabeçalho do voto (variável), vedando que este faça a 

revisão ou a votação de terceiro e incluindo alerta na conclusão caso seja o relator 

80 - Escaninhos - Remoção automática das sinalizações após a assinatura de decisão  

79 - Melhoria para incluir nas tarefas de minuta de despachos, decisões e sentenças a possibilidade do 

servidor confeccionar os expedientes relacionados ao referido ato judicial 

79 - Selecionar na minuta do ato a próxima tarefa após a assinatura 

78 - Na redistribuição fora do horário de expediente, possibilidade de encaminhar o processo ao plantão 
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77 - Permitir o cancelamento, no mês da apuração, do registro de pagamento feito por equívoco; criar 

movimento de cancelamento do movimento nas Tabelas quando fora do período de apuração 

76 - Incluir campo de pesquisa de processo na relação de processos cadastrados no PUSH do advogado  

75 - Sinalização de alteração de votos para os demais votantes 

74 - Exibir número de página do documento visualizado individualmente (carimbado no ato da juntada) 

73 - Visualizar/ocultar documentos excluídos  

72 - Contemplar pessoa jurídica na geração de usuário e senha para consulta pública 

71 - Exibir histórico de quadro de avisos e permissão para edição/exclusão por unidade (local) 

70 - Possibilidade de corrigir registro de sessão de julgamento já encerrada 

69 - Melhoria para passagem automática da relatoria para novo titular 
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