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Evento Reunião do Comitê Gestor Regional do PJe 

  

Data 01/03/2021 Horário 10h30 Local Reunião virtual - google meet 

  

Presentes - Desembargador Luiz Antonio Lazarim; 

 - Desembargador Claudinei Zapata Marques; 

 - Desembargador José Otávio de Souza Ferreira 

- Desembargador Renan Ravel Rodrigues Fagundes 

- Doutora Lúcia Zimmermann, Juíza Auxiliar da Presidência; 

- Doutor Eduardo Luís Amgarten, Procurador do Trabalho 

- Paulo Eduardo de Almeida, Secretário-Geral Judiciário; 

- Vlademir Nei Suato - Secretário da Corregedoria  

- Edson Lacir Donadon, Secretário Judiciário;  

 - Paulo Sérgio Salvador, Diretor de Secretaria da VT Santa Bárbara d’Oeste; 

 - Dr. Cláudio Aparecido Vieira, Diretor da Subseção da OAB em Campinas; 

- Dr. Antonio Carlos Galvão - Representante da Subseção da OAB em Campinas; 

 - Herbert Wittmann, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações. 

  

Assunto Reunião Periódica do Comitê Gestor Regional do PJe 

   

Pauta 

● PROAD 14938/2020 - Shodo e AUD4 

● PROAD 19225/2020 - Pedidos de melhorias no PJe 

● PROAD 24176/2020 - Exigências para a 2.6 

● PROAD 15984/2020 - JTe 

● PROAD 14177/2020 - Erros no PJe Calc 

● PROAD 24734/2020 - Problemas nos filtros do PJe 

● PROAD 20984/2020 - Melhoria na consulta processual 

● PROAD 25794/2020 - Intimação por email 

● PROAD 21408/2020 - SISBAJUD 

● PROAD 16750/2020 - Nome das partes - segredo de justiça 

● PROAD 3789/2021 -  Conversão do AUD3 para o AUD4 

● Email de sugestão de melhoria - Tamanho do texto 

● 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 de vários itens. 

 

1-) PROAD 14938/2020. Após exposição do conteúdo do PROAD e considerações 

dos presentes, foi deliberado pela ciência do Comitê, levando em consideração as 

limitações que o Shodo possui para utilização em ambiente não windows. 

 

2-) PROAD 19225/2020. Discutiu-se entre os presentes a questão que envolve as 

sugestões de melhoria para o PJe e após debates entre os presentes, considerando 

os requisitos que são exigidos pelo CSJT, o Comitê deliberou pela sugestão de 

aprovação da adoção da proposta feita pela SETIC para utilização do formulário de 

preenchimento do tipo sugerido, para análise posterior do Comitê e que o trâmite 

seja realizado pelo PROAD que deve ter um assunto específico criado pela 

Presidência e que, conforme as sugestões forem chegando, devem ser 

encaminhados ao Comitê, para uma análise prévia à reunião. Por fim, deliberou-se 

também pela importância da divulgação desse meio como adotado pelo Tribunal, 

aos magistrados e servidores. 

 

3-) PROAD 24176/2020. Este PROAD tratou das exigências para instalação da 

versão 2.6 do PJe e após as explicações e discussões realizadas, o Comitê 

deliberou por dar ciência às orientações, não havendo ações a serem realizadas. 

 

4-) PROAD 15984/2020. O Coordenador do Comitê diante da manifestação da 

SETIC nesse PROAD, colocou o tema em discussão e após ficar constatado que 

são raras as intervenções que exigem a existência deste ambiente específico, o 

Comitê deliberou pelo adiamento da implantação da área de dados para o JTe com 

acesso livre pela 5a Região, devendo o expediente ser encaminhado à SETIC para 

monitoramento e informações, caso a situação se altere. 

 

5-) PROAD 14177/2020. O Comitê tomou ciência da criação de um Comitê que 

responde às dúvidas existentes no assunto por intermédio do email 

comitepjecalc@trt15.jus.br. Nas discussões ficou esclarecido que o grupo se destina 

às dúvidas relevantes, que não é um grupo que irá promover cursos ou ficar 

orientando a utilização do sistema nas suas diversas operações. Para isso, os 

usuários devem se utilizar do amplo material didático disponível. Neste sentido, a 

Presidência se manifestou no sentido de que a portaria é bem clara em relação ao 

escopo, podendo demandar para todas as áreas que se fazem necessárias, 

inclusive a ejud. O importante é fazer o canal de comunicação entre as diversas 

áreas. Ao final, ficou deliberado pelo apoio ao grupo de diretores que compõem o 

comitê do PJe Calc. 
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6-) PROAD 24734/2020. Colocado em discussão acerca dos problemas nos filtros 

de registros e impedimentos no PJe, após discussões entre os presentes e a 

identificação de que existe falha no sistema, pois apesar de anotado que o 

magistrado está impedido, o sistema permite que seja encaminhado o processo 

para conclusão, deliberou-se em retornar o expediente ao solicitante, para que 

promova uma sugestão de melhoria no sistema, inaugurando o uso do formulário 

via PROAD, discutindo anteriormente pelo Comitê. 

 

7-) PROAD 20984/2020. O Coordenador do Comitê apresentou a sugestão de 

melhoria na consulta processual realizada e sugeriu que a SETIC se manifestasse 

no expediente, pois seria interessante para a análise do Comitê. O Comitê 

concordou, deliberando que o expediente seja encaminhado para a SETIC para a 

elaboração deste parecer.  

 

8-) PROAD 25794/2020. O Coordenador do Comitê trouxe aos presentes a 

discussão constante neste expediente, referente à possibilidade da intimação no 

PJe por  e-mail. O Secretário Geral Judiciário informou que no projeto Juizo 100% 

digital, houve entendimento do CSJT da realização das intimações por email. No 

Juizo 100% digital a parte informa o endereço de email para se considerar 

intimada.O Secretário da Corregedoria levantou que o grande problema é a 

intimação por carta registrada, não havendo mais diferença se fizerem por carta 

simples. O Tribunal não tem orçamento para fazer intimação com AR para todas as 

partes. O ideal seria fazer esse convênio para fazer a intimação por e-mail, com 

toda regulamentação necessária. Ocorre que o PJe tirou a intimação automática, 

apesar de ser possível  fazer a intimação por e-mail por fora do sistema. Após a 

alteração do sistema, a relação dos emails que eram divulgados no site foi suspensa 

e não está sendo divulgado no site o endereço para contato. 

O Secretário Geral Judiciário comentou que a SGP fazia essa centralização e 

decidiu-se retirar do site a relação de emails, devido à retirada da funcionalidade do 

sistema.  A Juíza Auxiliar da Presidência, informou que no PROAD 25794/2020 a 

Corregedora pediu o restabelecimento da divulgação da relação no site. Informou 

também sobre o sistema ecarta, o Zoom e a ferramenta de robô do TRT da 9a 

Região, para a migração das audiências do google meet para o Zoom. 

 

9-) PROAD 21408/2020. O Coordenador do Comitê apresentou os problemas que 

foram relatados na utilização do sistema SISBAJUD e sugeriu que a Corregedoria 

Regional analise o caso emitindo um parecer a respeito. Nas discussões, a Juíza 

Auxiliar da Presidência confirmou que na impossibilidade, seja feito de maneira 

manual, até que o sistema seja corrigido, que era a sugestão de contorno para o 
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problema. Deliberou-se que seja encaminhado à Corregedoria para análise, 

acompanhando a sugestão do Coordenador do Comitê. 

 

10-) PROAD 16750/2020 O Coordenador do Comitê fez a explanação do tema aos 

presentes, colocando a questão do segredo de justiça como regra e não exceção, 

para preservar o nome das partes. Nessa discussão, a preservação do nome das 

partes poderia ser uma sugestão de melhoria no sistema PJe ou até alterar a forma 

como são realizadas as intimações, o que evitaria essa situação. Também foi 

colocada que essa situação vem sendo regulamentada pela nova lei geral de 

proteção de dados(LGPD), ainda não implementada no Tribunal.  

O Doutor Renan manifestou a preocupação quanto ao papel dos magistrados e 

servidores para poderem atuar nos processos, principalmente com as limitações 

que o sistema traria com essa implementação, havendo a necessidade de uma 

grande atenção na implementação de uma solução desta natureza. 

Após as discussões realizadas, o Comitê deliberou por encaminhar para a 

Corregedoria Regional e posteriormente para a Presidência, para análise da ideia e 

da questão da LGPD, voltando posteriormente para análise deste Comitê. 

 

11-) PROAD 3789/2021. O Coordenador do Comitê relatou que trata-se de um 

expediente de problemas que estão ocorrendo na conversão do autotexto do AUD3 

para o AUD4 e após discussão entre os presentes, indagou-se se é um caso isolado 

ou generalizado e se seria o caso de se acionar o JIRA para uma eventual correção. 

Doutor Levi relatou que o texto tem ficado pequeno, dificultando a visualização do 

texto convertido. O Comitê deliberou pelo envio do expediente ao núcleo de apoio 

ao PJe para manifestação quanto à frequência da situação apontada. 

 

12-) Email de sugestão de melhoria. Sobre o email recebido pelo Comitê com uma 

sugestão de melhoria para o aumento da fonte padrão utilizado no editor do PJe, 

colocando em discussão o tema, a Juíza Auxiliar da Presidência informou que o Dr. 

Fabiano comunicou no grupo do whatsapp que a fonte será aumentada para a fonte 

14. O tipo de letra não poderá ser alterada. Doutor Lazarim ressaltou que é uma 

demanda antiga que já tinha sido sugerida ao CSJT, mas que ainda não tinha sido 

atendida. 

 

Assuntos Gerais : 

MPT se manifestou que gostaria de participar e oferecer sugestões ao proad que 

trata do sigilo, solicitando que fosse encaminhado para o MPT para um parecer a 

respeito do assunto. 

 

A OAB se manifestou no sentido de agradecer os convites que foram feitos para a 

participação das reuniões, em nome do Dr. Daniel. Solicitou que o Dr. Galvão faça 
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parte da relação do Comitê, para poder receber todas as comunicações do mesmo. 

SETIC e Presidência verificam e resolvem. 

 

Doutor Cláudio também solicitou a mesma coisa. Comentou que estão fazendo um 

trabalho de treinamento com os advogados para o PJe Calc e agradeceu a parceria.  

Doutor Lazarim encerrou a reunião, reafirmou a importância da Justiça do Trabalho 

e a necessidade de modernização dos sistemas de trabalho. Agradecimento aos 

membros do Comitê.  

Não havendo outras questões, encerrou-se a reunião às 12h00. 
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Ata preparada por Herbert Wittmann Em 01/03/2021 

  

 

 
_______________________________ 

Luiz Antonio Lazarim 

Desembargador Coordenador do Comitê 


