
 

 
Ata de Reunião 06/2020 

COMITÊ E-GESTÃO 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO 

Data Horário Local Coordenador da reunião 
24/07/2020 Início 13h00 Término 15h00 Videoconferência Dr. Ivan Tessaro 

2. OBJETIVO DA REUNIÃO 
Deliberar sobre os relatórios mensais, bem como demais assuntos submetidos ao comitê 

3. PARTICIPANTES 
Nome Lotação e-mail 

 Ivan José Tessaro (Coordenador) GABJAP ivantessaro@trt23.jus.br 
 Fernando Luiz Medeiros 2ª vt Fermandomedeiros@trt23.jus.br 
 Vanessa Barboza  SECOR vanessabarboza@trt23.jus.br 

 Fernando Ponciano Duarte STP fernandoduarte@trt23.jus.br 

 
Hugo Pinho STIC hugopinho@trt23.jus.br 

 Marlon Carvalho de Souza Rocha GABEV Marlonrocha@trt23.jus.br 

 Marcelo Massayuki Kobayashi GABJAP marcelokobayashi@trt23.jus.br 

4. PROPOSIÇÕES / DELIBERAÇÕES 

 Responsá
vel Data limite 

 Cargas e-gestão. Não houve relato de rejeição de cargas enviadas SIE  
 Saneamento estatístico. Vanessa relatou a realização em três varas do 
trabalho desde a última reunião. (1ª VT de Tangará da Serra, 9ª Vara da 
Capital e 8ª Vara da capital), restando pendentes algumas confirmações 
ou poucos processos para efetivação. A estratégia foi começar pelas 
varas com as planilhas mais organizadas, e só foi possível fazer essas 
três primeiras. Com segurança, a estimativa seria concluir duas varas 
por mês. Diante das dificuldades relatadas, após sugestão apresentada 
pelo Fernando, o comitê delibera pela estratégia de elaboração das 
próximas planilhas pelas próprias varas do trabalho. Hugo esclarece que 
a planilha já está funcional para que seja preenchida pelas VTs. O 
comitê delibera por  

1- padronizar a planilha recebida pelas unidades (Secor); 
2- verificar se as pendencias permanecem (SIE);  
3- Encaminhar a planilha para que as VTs preencham o formulário 

de alteração da planilha final para correção 
4- Execução das correções indicadas pelas varas do trabalho por 

meio das planilhas (SETIC), mediante chamado no assyst.  

SECOR, 
SIE, Varas 
do 
Trabalho e 
SETIC. 

Próxima 
reunião 
(28/08/2020) 

 Processos físicos arquivados – Após realização do procedimento indicado 
no manual, verificou-se o efeito da reabertura de prazo médio do 
ajuizamento até a baixa, mesmo sem que se tenha reiniciado a fase de 
execução (processo 0027300-43.2008.5.23.0081). O comitê delibera por 
orientar quanto aos procedimentos indicados de forma a não reabrir a 
execução e gerar novas pendências, bem como dos impactos quanto ao 
prazo médio do ajuizamento ao arquivamento.  

SECOR Próxima 
reunião 

 Solicitação de curso e-gestão para varas do trabalho, por ser uma 
demanda recorrente das unidades nas correições. Foi consenso, durante 
o debate, o entendimento de que o curso seja ministrado por 
representante da CGJT. Outras estratégias de comunicação de melhores 
práticas, sobre o tema foram debatidas. Por fim o comitê delibera pela 
análise de instrutores, inclusive do quadro de servidores deste Regional, 
para que seja feita a indicação de instrutoria.   

Secor 17/08 
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 Processos arquivados sem extinção da execução. Trata-se de pedido de 
providências n. 0000213-4.2020.5.23.0000 formulado pelo Diretor da e. 4ª 
Vara do Trabalho de Cuiabá, informando erro no sistema PJe no 
arquivamento de processos da classe execução provisória. Relata que o 
manual do sistema e-gestão não exige que os movimentos de extinção da 
execução sejam registrados para os processos desta classe. Em consulta 
realizada ao solicitante, foi possível obter a lista dos processos que 
motivaram a solicitação de providências:  
ExProvAS 0000218-88.2019.5.23.0004 
ExProvAS 0000200-72.2016.5.23.0004 

 
Análise do manual demonstra razão do i. Diretor da 4ª VT da Capital, vez 
que os processos da classe execução provisória em autos apartados não 
são considerados para a pendência de arquivamento de que trata o PP. 
Neste sentido, ao relatar o ocorrido, relata que os processos acima 
listados, constam em relatório de processo arquivados sem extinção da 
execução, no sistema satélite PJe denominado SAO-PJe. Este relatório 
consta do pacote de relatórios constantes na referida solução. Entretanto 
análise das regras de negócio desta consulta demonstra que a lógica do 
relatório é baseada nos registros de movimentos e informações do 
próprio sistema PJe. Neste sentido, o relatório em questão não exclui os 
processos da classe ExProvAS do rol de pendências por não ter sido 
registrado movimento de extinção da execução. A secretária da 
corregedoria acrescenta, em relação ao relato técnico, que o mesmo 
relatório também apresenta processos arquivados provisoriamente, o 
que, da mesma forma, seria desaconselhável pela natureza desta forma 
de arquivamento. Diante do relatório técnico e das informações 
apresentadas, o comitê delibera por sugerir a correção dos itens 
apontados à STIC, para que tal relatório não exiba mais processos da 
classe ExProvAS, tampouco processos arquivados provisoriamente, 
tendo em vist ao fato de que não há necessidade de promover alterações, 
registrar soluções ou sanear tais processos.  
 
Vanessa também acrescentou relato do diretor da 1ª VT de Tangará, 
acerca dos efeitos do saneamento de processo de outra classe listado no 
mesmo relatório, tendo sido necessário, neste caso, promover o registro 
da solução de extinção da execução. Para tanto foi apresentado o 
exemplo do processo 0000295-58.2016.5.23.0051, que após ter sido 
desarquivado e saneado quanto à pendência de execução, apresentou 
atualização do item referente ao prazo “do ajuizamento da ação até a 
extinção da execução (Prazo Médio)”, assim atualizado, desde 2016-04-
28 19:14:36 até 2020-07-21 11:45:04. 
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 Processos com homologação de acordo em segunda instância. Situação 
apresentada pela 2ª Vara do Trabalho de Sinop, que após ter recebido 
processo homologado no CEJUSC de 2º grau, relata a impossibilidade de 
continuidade do processo. A sugestão apresentada pela Secor e 
aprovada pelo comitê foi de sugerir o registro de acordo pós sentença 
como tentativa de permitir a continuidade da tramitação do processo. 
Para tanto deveriam ser analisados eventuais impactos estatísticos. 
Entretanto ao verificar os movimentos registrados constatou-se a 
existência de pendência estatística do Cejusc de 2º grau:  
0000503-79.2019.5.23.0037, item “Processos pendentes de devolução 
nos CEJUSCs de 2º Grau”,  data da ocorrência: 2020-06-22 12:21:21. 
Desta forma, o encaminhamento sugerido passa a ser o de corrigir a 
pendência ainda existente nesta data, para que em seguida sejam 
analisados os efeitos na tramitação do Processo em 1ª instância. 
 

  

 Impactos sistema GPREC, controle de prazo após a expedição de ofício 
precatório.  Consulta ao manual do sistema e-gestão aponta que a 
expedição de ofício precatório tira o processo da pendência de baixa:  

a 90.382 → 90.383 - Processos pendentes de baixa - fase de execução 

Passando o processo à condição de baixado conforme item 30390. 

Entretanto não houve tempo hábil para formular uma sugestão de 

padronização de procedimentos a serem adotados, devido ao adiantado 

da hora. Razão pela qual o assunto será retomado na próxima reunião.  

Comitê Próxima 
reunião 

 Extrator não considera movimentos de exclusão lógica (eg-
2987).Extrator não considera movimentos de exclusão lógica (eg-2987). 
Diante deste fato, e considerando que a norma autoriza a exclusão (sem 
restringir à exclusão lógica),  o comitê delibera por sugerir a exclusão do 
movimento da forma que for necessária para sanear a pendência, 
mediante despacho e registro formal da demanda, até a correção do 
problema relatado no extrator e-gestão (eg-2987). 

  

  

 Problema no cômputo de prazos de audiências em processos físicos 
migrados. Antes do encaminhamento de solicitação de correção, 
conforme deliberação do comitê, foi anunciada a correção do erro (issue 
eg-3545) na versão 2.5.5 do extrator. Consulta à issue da nova versão, 
realizada nesta data, indica como pré-requisito para instalação desta 
nova versão do extrator a versão 2.55 do Sistema PJe (atualmente o 
TRT23 utiliza a versão 2.5.4).  

  

 O comitê delibera pela alteração da data próxima reunião, anteriormente 
agendada no dia 18 de agosto, para o dia 28 de agosto.    

5. FECHAMENTO DA ATA 
Data da ata Relator Assinatura 
24/07/2020   

 
 

http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.382
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