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Reunião do Comitê Gestor Regional do PJe

Evento

Data

12/04/2021

Horário

10h30

Local

Reunião virtual - google meet

Presentes

- Desembargador Luiz Antonio Lazarim;
- Desembargador Claudinei Zapata Marques;
- Desembargador José Otávio de Souza Ferreira
- Doutora Lúcia Zimmermann, Juíza Auxiliar da Presidência;
- Doutor Marcos da Silva Porto - Juiz Auxiliar da Corregedoria
- Doutora Alessandra Andery - Ministério Público do Trabalho
- Paulo Eduardo de Almeida - Secretário-Geral Judiciário;
- Vlademir Nei Suato - Secretário da Corregedoria
- Edson Lacir Donadon - Secretário Judiciário;
- Doutor Cláudio Aparecido Vieira - Diretor da Subseção da OAB em Campinas;
- Doutor Antonio Carlos Galvão - Representante da Subseção da OAB em
Campinas;
- Herbert Wittmann - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações.

Reunião Periódica do Comitê Gestor Regional do PJe
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Pauta

●
●

PROAD 1436/2021 - Publicação apenas das iniciais das partes no PJe
Assuntos Gerais
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O Excelentíssimo Desembargador Coordenador do Comitê, Doutor Luiz Antonio
Lazarim, saudando os presentes e agradecendo pelo comparecimento, passou à
análise da pauta proposta.
1-) PROAD 1436/2021. Trata o expediente de solicitação para que seja criada
uma funcionalidade que permita que o nome cadastrado no processo seja exibido
apenas com suas iniciais, eliminado o problema existente na indexação realizada
pelos diversos sites de busca existentes.
Após debate entre os presentes, concluiu-se que para atendimento da solicitação
é necessário que se altere o sistema PJe, e neste sentido, a sugestão de melhoria
deve ser encaminhada ao Comitê Nacional do Sistema, com todos os requisitos
que ele exige. Neste sentido, o Comitê deliberou que o solicitante preencha o
formulário de sugestões de melhoria disponibilizado no site, para que possa ser
dada continuidade no andamento da sugestão.
2-) Assuntos gerais
O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações trouxe aos presentes
uma sugestão para que seja encaminhado ao CSJT um ofício ofertando o sistema
de inscrição de sustentação oral no 2o grau e a integração com o MPT das pautas
de audiência via MNI. Após esclarecimentos prestados a todos, o Comitê
deliberou pela sugestão à Presidência de encaminhar o referido ofício ao CSJT,
tendo em vista o benefício propiciam aos usuários.
Foi discutida também a situação de dois proads relacionados às solicitações de
integração de sistemas de prefeituras municipais com o sistema PJe por
intermédio do MNI, nos moldes do que é realizado com o MPT. O Comitê debateu
o assunto e deliberou o encaminhamento dos expedientes para análise da
Corregedoria Regional.
Outra questão trazida aos presentes foi a que envolve a utilização do módulo
AUD3 no sistema PJe. Apesar de já estar liberada a versão 4.0 do módulo, com
muitas vantagens e melhorias em relação à anterior, alguns usuários insistem em
utilizar a versão anterior, gerando muitas dificuldades para o suporte da mesma,
uma vez que foi descontinuada e o Tribunal responsável pelo suporte (4a Região),
não fornece mais apoio para a antiga versão. Após discussões entre os presentes,
deliberou-se em sugerir à Presidência e/ou Corregedoria Regional que emita um
comunicado a todos os usuários de 1o grau, tornando obrigatório o uso da versão
mais recente, informando inclusive que não será dado suporte à versão antiga,
caso ocorram problemas em sua utilização.
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Foi informado a todos que a Presidência do Tribunal registrará o sistema
conhecido como EXE15 no prêmio Innovare deste ano, sistema este desenvolvido
na 15a Região pela Corregedoria Regional e SETIC, e que terá módulo
incorporado ao sistema PJe em suas próximas versões. Todos se manifestaram
favoráveis à iniciativa, deliberando pelo apoio da mesma à Presidência.
Os representantes da advocacia se manifestaram agradecendo a parceria que
está em curso com o Tribunal, elogiando os canais de comunicação existentes,
onde as questões que aparecem são rapidamente esclarecidas, com um
formalismo mínimo.
Por fim, por ser a última reunião do Comitê do Desembargador Lazarim, devido a
sua aposentadoria, ocorreram manifestações de apreço e admiração por parte de
todos os presentes, ressaltando sempre a importância que teve na implantação e
consolidação do sistema PJe no Tribunal, bem como outras ações relacionadas à
área de tecnologia do Tribunal. Apesar de encerrar este ciclo inspirador, o
Desembargador foi convidado a, sempre que possível, participar das reuniões e
debates no Comitê.
Não havendo outras questões, encerrou-se a reunião às 12h00.

Ata preparada por

Herbert Wittmann
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Desembargador Coordenador do Comitê

Em

13/04/2021

