




Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Nacionalização do sistema Solária do TRT9 - Proposta de deliberação virtual
5 mensagens

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 25 de outubro de 2021 14:25
Para: PJe - Comitê Regional <comiteregionalpjetrt7@trt7.jus.br>

Exmo. Des. Tarcísio Lima Verde, prezados e prezadas membros do Comitê do PJe,

Encaminho em anexo proposta de projeto do TRT9 para nacionalização do Sistema Solária. Basicamente, o
Solária é uma plataforma que permite o desenvolvimento e integração de robôs para automatização de rotinas no
PJe. No documento em anexo, já é possível visualizar uma lista de robôs almejados para o Solária. 

Conforme demanda do CSJT, o projeto deve ser encaminhado aos Comitês Regionais do PJe para avaliação da
solução, e deliberação sobre a recomendação de nacionalização ou não.

Conforme Ato TRT7.GP Nº 30, de 24 Março de 2021, gostaria de propor uma deliberação através de reunião
virtual (por e-mail), nos seguintes termos:

Pauta deliberativa: Projeto Solária
Proposta(s) submetidas à apreciação:

Aprovação do Solária pelo Comitê Regional do PJe como possível solução nacional ou
Rejeição do Solária pelo Comitê Regional do PJe como possível solução nacional

Prazo de início e de término da votação: de 25/10/2021 a 27/10/2021

Particularmente, manifesto-me favoravelmente à aprovação do Solária como solução nacional.

Att.

--
Jonathan Maia
Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região - Ceará
(85) 3388-9309

AVISO LEGAL: O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao
destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, é proibida a divulgação,
reprodução ou distribuição das informações aqui dispostas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada
a receber esta mensagem, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação
baseada nessas informações. Este ambiente está sujeito a monitoramento.
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16ª Vara do Trabalho de Fortaleza <vara16@trt7.jus.br> 25 de outubro de 2021 19:11
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>
Cc: PJe - Comitê Regional <comiteregionalpjetrt7@trt7.jus.br>

Prezados, que bom que estão pensando em nacionalizar.

voto: Aprovação do Solária pelo Comitê Regional do PJe como possível solução nacional.

Atenciosamente,

Francisco Otavio Costa

16ª Vara do Trabalho de Fortaleza

Fone (85) 3308-5871

Albert Einstein, “Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar

resultados diferentes”
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

Francisco Tarcisio Guedes Lima Verde Junior <tarcisiojr@trt7.jus.br> 28 de outubro de 2021 08:41
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, PJe - Comitê Regional <comiteregionalpjetrt7@trt7.jus.br>

Estou de férias e só vi hoje, mas concordo com o Projeto 
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Desembargador do Trabalho

Em seg., 25 de out. de 2021 às 14:25, Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> 28 de outubro de 2021 12:14
Para: Francisco Tarcisio Guedes Lima Verde Junior <tarcisiojr@trt7.jus.br>
Cc: PJe - Comitê Regional <comiteregionalpjetrt7@trt7.jus.br>

Bom dia,

Obrigado pelo retorno, Dr. Tarcísio e Otávio.

Não havendo objeção dos demais membros do Comitê até às 15:00, encaminharei ao CSJT a sugestão de
aprovação do Solária pelo Comitê Regional do PJe como possível solução nacional (o prazo de resposta para o
CSJT é até hoje).

Att.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Daniel de Vasconcelos Pascoa <danielvp@trt7.jus.br> 28 de outubro de 2021 12:40
Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>
Cc: Francisco Tarcisio Guedes Lima Verde Junior <tarcisiojr@trt7.jus.br>, PJe - Comitê Regional
<comiteregionalpjetrt7@trt7.jus.br>
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[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Francisco Jonathan Reboucas Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

RE: Nacionalização do sistema Solária do TRT9 - Proposta de deliberação
virtual
1 mensagem

hermanoq <hermanoq@uol.com.br> 30 de outubro de 2021 10:27
Para: Francisco Tarcisio Guedes Lima Verde Junior <tarcisiojr@trt7.jus.br>, jonathanmaia@trt7.jus.br,
comiteregionalpjetrt7@trt7.jus.br

Também concordo.
Hermano Queiroz

De: "Francisco Tarcisio Guedes Lima Verde Junior" <tarcisiojr@trt7.jus.br>
Enviada: 2021/10/28 08:40:07
Para: jonathanmaia@trt7.jus.br, comiteregionalpjetrt7@trt7.jus.br
Assunto: Re: Nacionalização do sistema Solária do TRT9 - Proposta de deliberação virtual

Estou de férias e só vi hoje, mas concordo com o Projeto 
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Desembargador do Trabalho

Em seg., 25 de out. de 2021 às 14:25, Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br> escreveu:
Exmo. Des. Tarcísio Lima Verde, prezados e prezadas membros do Comitê do PJe,

Encaminho em anexo proposta de projeto do TRT9 para nacionalização do Sistema Solária. Basicamente, o
Solária é uma plataforma que permite o desenvolvimento e integração de robôs para automatização de rotinas
no PJe. No documento em anexo, já é possível visualizar uma lista de robôs almejados para o Solária. 

Conforme demanda do CSJT, o projeto deve ser encaminhado aos Comitês Regionais do PJe para avaliação
da solução, e deliberação sobre a recomendação de nacionalização ou não.

Conforme Ato TRT7.GP Nº 30, de 24 Março de 2021, gostaria de propor uma deliberação através de reunião
virtual (por e-mail), nos seguintes termos:

Pauta deliberativa: Projeto Solária
Proposta(s) submetidas à apreciação:

Aprovação do Solária pelo Comitê Regional do PJe como possível solução nacional ou
Rejeição do Solária pelo Comitê Regional do PJe como possível solução nacional

Prazo de início e de término da votação: de 25/10/2021 a 27/10/2021

Particularmente, manifesto-me favoravelmente à aprovação do Solária como solução nacional.

Att.

--
Jonathan Maia
Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região - Ceará

(85) 3388-9309
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AVISO LEGAL: O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao
destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, é proibida a divulgação,
reprodução ou distribuição das informações aqui dispostas. Se você não for o destinatário ou a pessoa
autorizada a receber esta mensagem, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar
qualquer ação baseada nessas informações. Este ambiente está sujeito a monitoramento.
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