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1. Considerações preliminares
●

Para efeitos de registros, a reunião poderá ser gravada. Todavia, a gravação será utilizada apenas para
registro temporário a auxílio na elaboração da Ata. Uma vez elaborada e aprovada a Ata, a gravação
será apagada e quaisquer consultas posteriores aos registros da reunião deverão ser efetuadas
exclusivamente por meio da Ata aprovada.

2. Aprovações ocorridas por meio de FRAD no período
Para fins de registro, registramos as demandas aprovadas por meio do Fluxo Rápido de Aprovação de
Demandas no período.
● Ata da 9ª Reunião Ordinária do CGNPJE

3. Informações e ciência
●
●

Portfólio de Projetos PJe (versão 2.7) (visão do dia 17/11/2021)
Portfólio de Projetos PJe (versão 2.8) (visão do 17/11/2021)

Registros:
●

N/A

Deliberações:
● N/A

Novos Itens

4. Oficiar o Coleprecor a fim de indicar novo representante no CGNPJe
Ementa:
• Proponente: Dr. Fabiano de Abreu Pfeilsticker - Juiz Auxiliar da Presidência do TST/CSJT
Registros:
●

Dr. Fabiano informa que a Desembargadora Dalila não é mais a Desembargadora Presidente do TRT05
e que, por esse motivo, o COLEPRECOR deveria ser oficiado a fim de indicar novo membro ao Comitê.
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Deliberações:
●

Comitê delibera por solicitar ao Coleprecor novo representante no CGNPJe.

Providências / Responsável / Prazo
•

SETIC instruirá processo para o envio do ofício

Deliberações ocorridas em reuniões anteriores que ainda não foram concluídas

5. Assinatura de documentos no PJe pelo perfil advogado
Ementa:
• Proponente: Dr. Fabiano de Abreu Pfeilsticker - Juiz Auxiliar da Presidência do TST/CSJT
• O PJe possui solução de assinatura de documentos sem a necessidade de aquisição de certificados de
usuários, economizando recursos financeiros. Nesse caso, os TRTs fazem uso de um certificado único, do
tipo eCNPJ, padrão A1, emitido em nome do Tribunal, atualmente restrito ao público interno (magistrados),
dispensando uso de sistemas satélites assinadores como Shodo e PJeOffice.
• O JTe possui funcionalidade de assinar documentos pelo aplicativo, fazendo uso de funcionalidade
disponível no PJe, atualmente restrita aos magistrados.
• A demanda de migração da funcionalidade de assinatura de documentos para os advogados, em nova
interface gráfica do PJe, está em fase final de desenvolvimento pela CTPJE.
• Questão: os advogados poderão utilizar o certificado único, emitido no CNPJ de cada Tribunal, para realizar
assinatura no PJe ou no JTe? Em caso negativo, a OAB fornecerá um serviço, com certificado próprio, para
permitir a assinatura de documentos pelo PJe ou JTe?
Registros anteriores:
• Luiz Antônio informou que a solução com certificado A1 dos TRTs poderia ser aproveitada para uso pelo JTe.
• A Secretaria-Geral do CSJT informou preocupação com o tema em virtude de questões jurídicas e técnicas.
Registros da 8ª Reunião
● Luiz Antônio informou que, segundo informações do CNJ, deverá ser lançada na semana que se inicia
em 27/09/2021 a nova versão do PJeOffice 1.0.23 incluindo as alterações e evoluções desenvolvidas
pela Justiça do Trabalho, tornando o aplicativo compatível com o PJe-JT.
● Christiano informa que foi feito um relatório com informações técnicas e uma informação sobre o tema
e que encaminharia até o final do dia de hoje para os membros do Comitê tomarem ciência.
● Dr. Carlos Schrimer informa que as seccionais estão em processo de eleição e que provavelmente não
haverá decisão da OAB até a próxima reunião.
● Dr. Fabiano informa que a CTPJe realizou os devidos ajustes no PJe Office
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Dr. Fabiano ressalta a importância de divulgar o trabalho da Justiça do Trabalho nos ajustes realizados
●
no PJe Office e sugere que seja enviado um ofício circular da Ministra informando que os problemas do PJe
Office foram sanados pela equipe técnica da Justiça do Trabalho e que recomenda-se que voltem com o PJe
Office.
Deliberações anteriores:
• O Comitê delibera que seja elaborado relatório técnico e apresentado aos membros, elencando os
problemas, vantagens e desvantagens.
• Os membros deverão listar as questões relacionadas ao tema por e-mail para esclarecimentos e divisão de
questionamentos técnicos e negociais.
Deliberações da 8ª Reunião
● O Comitê aguardará as informações técnicas a serem enviadas pela CTPJE para conhecimento dos
membros até a próxima reunião.
● O tema deverá constar na próxima pauta para que o Dr. Carlos Schirmer informe se houve algum novo
andamento.
● Assim que o CNJ lançar a nova versão do PJeOFFICE, a SETIC providenciará a devida informação por
meio de notícia da SECOM , bem como a expedição de Ofício da Ministra Presidente com a prestação
de informações sobre as soluções aplicadas.
Situação atual: Em progresso
●
●

A versão do PJeOffice 1.0.24 foi disponibilizada pelo CNJ com a correção para se tornar compatível
novamente com o PJe instalado na JT.
A OAB deverá informar se existe alguma definição quanto as opções disponibilizadas no relatório
técnico anterior quanto a assinatura de documentos.

Deliberações:
●

Devido à ausência dos membros externos, o Comitê deliberou por colocar o item na pauta da próxima
reunião.
Providências / Responsável / Prazo
•

N/A

6. Implantação do MNI 3.0 no MPT
Ementa:
•

Proponente: Fábio Massahiro Kosaka
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•
Ementa do tema: Dificuldades na comunicação com o time do TRT/9, designado para auxiliar o MPT na
implantação do MNI 3.0. Contatos realizados pelo MPT, tanto por email quanto pelo Slack, nos dias 15/07,
16/07, 17/07, 18/07, 27/07 e 04/08, todos sem retorno. São 5 pontos que aguardam ação do TRT/9:
1. erro no envio da assinatura - Não foi possível carregar os dados de assinatura(s) do documento arquivo pode estar corrompido. Detalhes: Assinatura inválida. MNI-017.
2. Usuário não configurado como representante do MPT: falha ao consultar teor comunicação PJE-184::
Parte não representa a pessoa indicada. Necessário um gestor auxiliando na configuração do ambiente
de homologação no TRT9.
3. ausência de comunicação processual pendente. Necessário um gestor auxiliando na configuração do
ambiente de homologação no TRT9.
4. anexos sendo recebidos em base64.
5. consulta de processo retornando conteúdo dos documentos.
•

Solicitação de orientação ao time do TRT/9 para manter comunicação ativa e efetiva com o MPT.

Registros anteriores:
• Dr Fábio afirma que está tendo dificuldades na comunicação com os técnicos do TRT09, o que está
impactando no prosseguimento da instalação dos serviços no MPT.
• Luiz Antônio afirmou que fará um contato direto direto como Diretor de TIC do TRT09
• Dra. Dalila colocou-se à disposição para entrar em contato com o Desembargador Sérgio Murilo solicitando
apoio da equipe técnica.
• Dra. Carolina registrou que acha importante que haja um extrato da ata publicado no Jira.
Deliberações anteriores:
• O Comitê delibera por solicitar ao diretor de TIC do TRT09 uma atenção especial às solicitações do MPT
Deliberações:
●

Devido à ausência dos membros externos, o Comitê deliberou por colocar o item na pauta da próxima
reunião.

Providências / Responsável / Prazo
•

N/A

7. Satélite SAO ou PJE2
Ementa:
•

Proponente: Fábio Massahiro Kosaka
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Não está disponível, na maioria dos TRTs, acesso ao Satélite SAO ou PJe2 no novo painel principal de
acesso ao sistema. Foi aberto o JIRA nº MEL-1795. Solicitação de expedição de ofício aos Regionais pelo
CGNPJe.
Registros anteriores:
•

• A implantação e disponibilização do SAO e demais módulos e satélites do PJe pelos Regionais aos seus
usuários é obrigatória desde 31 de maio de 2021, nos termos do §3º do art. 24 do ATO CONJUNTO
TST.CSJT.GP Nº 6/2020.
• Dr. Fabiano sugere que seja enviado um ofício circular aos Regionais questionando quais módulos e
satélites obrigatórios ainda não foram instalados e solicitando, ainda, uma justificativa por não tê-los
instalado.
• Dra. Carolina registra que é preciso realizar uma análise das respostas dos Regionais para verificar se as
justificativas são pertinentes. Registra ainda que o SIGEO possui um mecanismo coercitivo para os casos de
não cumprimento de determinações e que essa sistemática pode ser expandida para os demais casos.
• Luidi afirmou que enviará as respostas dadas pelos Regionais durante as correições sobre esse item
específico.
• Dra. Dalila comprometeu-se a comentar o tema com os demais desembargadores no Coleprecror.
------------Registros da 8ª reunião
● Dr. Fabiano registrou que somente quatro TRTs possuem todos os sistemas satélites do PJe instalados.
Acrescentou que essa situação é crítica e principalmente no tocante ao sistema AUD4 tal quadro não
pode se afigurar.
● Desembargadora Dalila relatou que irá levar o tema à reunião do COleprecor prevista para o dia
26/10/2021.
● Luiz Antônio atestou que levará o tema às reuniões dos Diretores de TIC da JT.
● Christiano fez um relato sobre as dificuldades de uso do SAO, atestando que acredita que as
dificuldades se restrigem a erros de configuração.
Luidi registrou que, conforme solicitado previamente, efetuou a divulgação da Lista de TRTs com os
●
respectivos Sistemas Satélites instalados em cada um.
Deliberações anteriores
●
●
●

Desembargadora Dalila relatou que irá levar o tema à reunião do COleprecor prevista para o dia
26/10/2021.
Luiz Antônio atestou que levará o tema às reuniões dos Diretores de TIC da JT.
Christiano irá verificar com o TRT3 se as configurações recomendadas estão funcionando
adequadamente. Caso positivo, será aberta uma issue para expandir as configurações a todos os TRTs.

Luiz Antônio solicitou o registro em Ata de que, no caso do PJeOffice, o tema foi objeto de cobrança
●
por ofícios recebidos por parte da OAB ao TST, além de Ofício expedido pelo CNJ ao CSJT demandando a
atualização. A CTPJe/SETIC enviou ao CNJ as atualizações em 25/08/2021, porém até o momento o CNJ não
distribuiu a nova versão do PJeOffice com as atualizações do CSJT.
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Situação atual: Em progresso
•

Foi criado o processo SEI 6000303/2021-90 para o envio dos ofícios.

•
Essa demanda foi tratada com Dr. Fábio Kosaka por ser uma questão de configuração técnica para que
o MPT tenha acesso aos Relatórios Gerências do módulo SAO no PJe. As tratativas podem ser consultadas no
documento Acesso aos Relatórios Gerenciais pelo MPT.pdf. Existe pendência de preenchimento desta planilha
pelo MPT para indicar quais TRTs os usuários do MPT não possuem acesso aos Relatórios Gerenciais
Deliberações:
●

Devido à ausência dos membros externos, o Comitê deliberou por colocar o item na pauta da próxima
reunião.

Providências / Responsável / Prazo
•

N/A

8. Implantação do sistema Assistente de Minutas
Ementa:
•

Proponente: Dr. Fabiano Pfeilsticker

Registros anteriores:
• Dr. Fábio Portela fez um relato da implantação e da divulgação do Sistema Assistente de Minutas no âmbito
do TST e fez a proposição de que a ferramenta seja apresentada também aos Tribunais Regionais.
• Luidi fez um relato de que o TST também dispõe do sistema Bem-Te-Vi que pode também ser integrado ao
Assistente de Minutas propiciando ainda mais poderio e funcionalidades.
•
Deliberações:
• O Comitê delibera por apresentar a proposta de realização de evento de apresentação do Sistema
Assistente de Minutas. A SETIC irá providenciar o encaminhamento da proposta à Secretaria Geral.
Deliberações:
●

Devido à ausência dos membros externos, o Comitê deliberou por colocar o item na pauta da próxima
reunião.

Providências / Responsável / Prazo
•

N/A
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Brasília, 29 de Novembro de 2021.
Registro de reunião elaborado por:
Ana Leticia Moura Vilela
Chefe NUGOV
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