PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Justiça do Trabalho da 9ª Região
Corregedoria Regional

Ofício Circular nº 21/2021
Curitiba, 16 de setembro de 2021.

Aos Excelentíssimos Senhores Juízes do Trabalho do Primeiro Grau
Assunto: Painel de Controle de Valores

Senhores Juízes,

Cumprimentando-os, levo ao conhecimento de Vossas Excelências
que foi acrescentado aos painéis de BI já disponíveis no ícone da Corregedoria Regional
o painel de Controle de Valores.
O objetivo do painel é permitir a identificação e correção de eventuais
erros de lançamento de valores. Detectado valor discrepante, é possível fazer a
conferência e, sendo o caso, corrigir o dado lançado no PJe.
Se a correção ocorrer dentro do mês em curso, o e-gestão
automaticamente fará a leitura adequada. Na hipótese de a correção ser realizada após
finalizado o mês em que foi efetuado o lançamento, o e-gestão somente fará a leitura
correta se os dados forem reprocessados, razão pela qual na ocorrência desta hipótese a
SGE deverá ser comunicada para que efetue o reprocessamento.
O painel traz em sua aba principal planilhas e gráficos com a síntese
dos valores pagos e arrecadados no período escolhido, com a possibilidade de filtrar por
Vara do Trabalho.
A aba Valores Pagos, apresenta informações sobre os valores
pagos aos demandantes decorrentes de execução, acordo ou pagamento espontâneo,
onde é possível verificar os valores lançados e eventuais correções realizadas:
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A aba Arrecadação informa os valores arrecadados relativos a
custas/emolumentos, contribuição previdenciária, imposto de renda e valores pagos
decorrentes de multas aplicadas por órgão de fiscalização das relações do trabalho:
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A Corregedoria Regional permanece à disposição para eventuais
esclarecimentos sobre a utilização do novo painel implementado.

Atenciosamente,

Desembargadora NAIR MARIA LUNARDELLI RAMOS
Corregedora Regional do TRT da 9ª Região
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