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JUSTiÇA DO TRABALHO
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Secretaria de Planejamento Estratégico, Gestão e Estatistica.SEPEGE

ATA DE REUNIÃO

Assunto: 3" Reunião Ordinária do Comitê Gestor Regional do e-Gestão 2016

Data: . 13/04/2016 I Horário: 14hOO I Número: 003/2016

Participantes: Desembargador Coordenador: Ubirajara Carlos Mendes (ausência
justificada - representado pela Secretária da Corregedoria Regional
Ana Márcia Nogueira)
Juiz Auxiliar da Corregedoria: Rafael Gustavo Palumbo (ausente)
Secretária da Corregedoria: Ana Márcia Nogueira
Secretária: Luciane Alves Sávio
Analista de 2" Grau: Geraldo Eustáquio Caixeta
Analista de 2° Grau: Guilherme Ghun Hohmann (ausente)
Analista de 2° Grau: Sarita Giovanini
Analista de 1°Grau: Márcio Grisolia do Carmo
Analista de 1°Grau: Nadir Gris
Analista Administrativo: Eduardo Silveira Rocha (ausente)
Analista de TI: Luciano Kuehne
Analista de TI: Nilson de Souza Lemes (ausente)
Representante Estatística: Luiz Francisco de Souza
Convidado: Luiz Antonio Beltrame
Convidado: Edson Mitsuo Ito

Ausências Analista Administrativo:
justificadas: Eduardo Silveira Rocha - ausência justificada - a pauta não contém

itens administrativos.

Local: SEPEGE ,

Data Reunião 08/04/2016
Técnica:
Equipe que Anderson Corrêa da Silva
participou da Daniel de Queiroz Barbosa
reunião Israel Petrênio de Souza
técnica: Wilson Cesar Firman

Luiz Antonio Beltrame

Local: SEPEGE

1. Informações do Comitê Gestor Nacional:

'Não há.

2. Pendências da 2" Reunião Ordinária 2016:

: 2.1. Reautuação de classes processuais conforme tabela aprovada na re}mião
de 09/07/2015 - total de 2677 processos (sem AI) e 2492 (sem AI e EP) .

. Referências:



~

TRTPR
Trlbunal Regional doTf<lblllho

NonaReglJo

PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9" REGIÃO
Secretaria de Planejamento Estratégico, Gestão e Estatística.SEPEGE

Item 2~1da Ata da 7" Reunião Ordinária em 13/10/2015
Item 1.1 da Ata da 8" Reunião Ordinária em 09/12/2015
Item 1.1 da Ata da 1" Reunião Ordinária em 11/02/2016
Item 1.1 da Ata da 2" Reunião Ordinária em 09/03/2016

,Situação em 09/03/2016:
A SDSTI reenviará a lista de processos que devem ter as suas classes
convertidas para Corregedoria, que irá tomar as providências cabiveis.

Situação atual:
Não há informação sobre a realização da tarefa.

Sugestão da equipe técnica: não há.

Sugestão ao Comitê Gestor Regional: para acompanhamento.
!

SOLUÇÃO: A SDSTI enviou as listas para a Corregedoria que encaminhará às Varas do
Trabalho, pelo que deve a pendência retornar à pauta da próxima reunião.

E
.. ...----.--

2.2. Revisão das Portarias Jp nO 78, de 15107113(institui o Comitê Gestor
Regional do Sistema Nacional do e-Gestão) e Jp nO95, de 7/08114(altera os incisos
; 11e 111e o "caput" do art. 2° da Portaria Jp nO78, de 15107/13).

Referências:
Item 2.1 da Ata da 8" Reunião Ordinária em 09/12/2015

I Item 1.2 da Ata da 1"Reunião Ordinária em 11/02/2016
, Item 1.2 da Ata da 2" Reunião Ordinária em 09/03/2016
Tarefa 4920687

Situação em 09/03/2016:
A Sepege entrou em contato com o secretário da SGJ, João Paulo Malinowski
Tizoti e está aguardando a definição para a data da reunião. A Corregedoria será
convidada a participar.

, Situação atual:
Realizada reunião com a SGJ em 21 de março e encaminhado o MEM SEPEGE
38/2016 e anexos (minutas de ato e portaria) à Corregedoria para aprovação.
Aguardam-se os trãmites administrativos referentes à publicação do ato,

, Sugestão da equipe técnica: não há.

i Sugestão ao Comitê Gestor Regional: para ciência.
i

2/12

.._-
I
I

SOLUÇÃO: Os documentos foram validados pelo Corregedor e as minutas do ato e
portaria serão encaminhadas para SGJ. O assunto está encerrado perante o Comitê e
não precisa retornar à pauta da próxima reunião.

I
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2.3. Pedido da 4" VT de Londrina - Cartas precatórias devolvidãsàorigem que
não aparecem no Sistema e-Gestão.

I Referências:
i Item 2.2 da Ata da 8" Reunião Ordinária em 09/12/2015
I Item 1.3 da Ata da 1" Reunião Ordinária em 11/02/2016
I Item 1.3 da Ata da 2" Reunião Ordinária em 09/03/2016
Tarefa 5191287 e 5425376

. Situação em 09/0312016:
A tarefa está em andamento na SDSTI e depende do atendimento de outra
demanda do e-Gestão.

Situação atual:
Aguarda-se a realização da tarefa. Em virtude de outras demandas prioritárias, .
ficou ajustado entre a SEPEGE e SDSTI que esta será realizada assim que
possível. I

Sugestão da equipe técnica: não há.

Sugestão ao Comitê Gestor Regional: para acompanhamento.

SOLUÇÃO: Continua pendente aguardando cumprimento da tarefa. pelo que deve a
pendência retornar à pauta da próxima reunião.

2.4. Sobre itens de Prazo Médio.
I
I
. Referências:
Item 3.3 da Ata da 1" Reunião Ordinária de 11/02/2016
Item 1.9 da Ata da 2" Reunião Ordinária em 09/03/2016
.Tarefa 5302563 e 5547730

I Situação em 09/03/2016:
• A tarefa 5302563 foi concluida com o envio do memorando MEM SEPEGE

24/2016 á Corregedoria em 29/02/2016. Considerando que não é mais possivel a
alteração de dados de 2015, o relatório enviado servirá apenas de subsídio para
eventual estudo dos históricos processuais dos processos ali listados, a fim de se '
verificar as causas que geram prazo médio a superior a 800 dias.

• Novo relatório será enviado pela Sepege referente a janeiro/2016.

Situação atual:
Encaminhados MEM SEPEGE 34/2016 e ANX SEPEGE 53 e 57/2016 pelo CTA.
á Corregedoria em 22/03/2016 (EXP 024/2016).

Sugestão da equipe técnica: não há.

Sugestão ao Comitê Gestor Regional: para ciência.

3/12
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SOLUÇÃO: Relatório referente a janeiro/2016 enviado à Corregedoria pela Sepege. O
assunto está encerrado perante o Comitê e não precisa retornar à pauta da
próxima reunião.

2.5. Projeto Horizontes - A movimentação dos processos no Projeto Horizontes
. afeta os dados do e-Gestão. Deve ser realizado um estudo e posterior orientação'
aos servidores desse setor para que os eventos sejam corretamente lançados, a
fim de que não afetem dados estatísticos.

Referências:
Item 3.5 da Ata da 1" Reunião Ordinária de 11/02/2016
Item 1.11 da Ata da 2" Reunião Ordinária em 09/03/2016
Tarefa 5302594 e 4446393

Situação em 09/03/2016:
Aguardar o curso "Estratégias para Solução do Arquivo Provisório e Mecanismos
de Busca Eletrônica" a ser realizado dia 11/03/2015 no Projeto Horizontes com o
Coordenador da CAEE, diretores de Secretaria, Secretária da Corregedoria e
Diretora da Sepege. As conclusões serão apresentadas aos membros do Comitê.

Situação atual:
A Sepege e a SDSTI estão realizando estudos sobre o tema e apresentarão os
resultados assim que estes estejam finalizados.

Sugestão da equipe técnica: Não há.
I

, Sugestão ao Comitê Gestor Regional: para ciência e acompanhamento.

SOLUÇÃO: Aguardar os resultados dos estudos, pelo que deve a pendência retornar
à pauta da próxima reunião .

. 2.6. Houve um julgamento de ED em 05/11/2015 no processo abaixo citado que

. não apareceu no e-Gestão.

Referências:
Item 2.1 da Ata da 2" Reunião Ordinária em 09/03/2016
Tarefa 5229941
Autos 0000203-90.2015.5.09.0670

Situação em 09/03/2016:
A Corregedoria vai orientar o usuário, com inclusão no manual de decisões. O
Secretário do Comitê Regional PJe, Diretor da SDSTI, oficiará ao Comitê
Nacional do PJe sobre o tema.

. Situa ão atual:
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Sugestão da equipe técnica: Não há.

Sugestão ao Comitê Gestor Regional: para acompanhamento.

SOLUÇÃO: Informado pelo Diretor da SDSTI que o assunto está na pauta do Comitê
Gestor do PJe. A Corregedoria tem feito a devida orientação aos usuários no sentido de
que se não houver registro de incidente processual não há cômputo do julgamento no e-
Gestão. O assunto está encerrado perante o Comitê e não precisa retornar à pauta
da próxima reunião.

2.7. Problema no cômputo do item 378 (Acordo homologado na fase de
Execução).

, Referências:
Item 3.2 da Ata da 2" Reunião Ordinária em 09/03/2016
Tarefa 5502329,5548074 e 5528849

Situação em 09/03/2016:
I Abrir tarefa para a SDSTI para revisar o funcionamento do item e confirmar se o

problema está no extrator de dados ou no próprio PJe-JT.,
!

i Situação em 04104/2016:
Movimentação da tarefa: 05528849.

Thomas Silva: Após análise do exposto no chamado, foram constatadas as
seguintes causas para os problemas mencionados:

1- O campo data de Ocorrência (DTA_OCORRENCIA) nunca é trazido para a
Staging Area do Extrator, que é u1ilizada como fonte de dados para as tabelas do
e-Gestão (Esquema EG). A query parametrizada do Extrator para o item 90378,
contida na tabela EGE. TB_ITEM, sempre atribui o valor NULL á coluna
DTA_OCORRENCIA. Vale lembrar que, em caso de mais de uma ocorrência do
processo na mesma remessallote/Órgão Estatistica/ltem, este campo deve ser:
preenchido para diferenciar as ocorrências. Verifica-se a possibilidade do campo!
DTA_OCORRENCIA ser preenchida com o valor do campo MX.DTA_OCORRENCIA,
retornada na query. Sugere-se que o caso seja relatado ao comitê Gestor para:
orientações sobre como proceder;

2- Com relação ao não preenchimento da coluna NUM_JUIZ, os processos que.
se encontram nesta situação foram analisados e as seguintes causas foram
detectadas:

i
2.1 No caso do processo 0000634-71.2013.5/09.0678
(NUM_INTERNO_PROCESSO = -24346), o juiz que assinou o dpcumento
relacionado ao movimento 377 (Homologado o acordo em e ecuç-o ou em
cumprimento de sentença) não foi encontrado porque o tipo do nto (neste
caso, "Certidão" não existe na tabela PJE EG.TB DOCUME TAO da.
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r- .
Staging Area-doEXtrator, utiliza-dapara filtrar os docúinentosrélevantes para o e-
Gestão. Os indícios apontam que o usuário identificou erroneamente o
documento como "Certidão" no lugar de "Decisão";

2.2 No caso do processo 0000031-13.2015.5.09.0133 i
(NUM_INTERNO_PROCESSO = -108445), o Juiz que assinou o documento I

relacionado ao movimento 377 (Homologado o acordo em execução ou em
cumprimento de sentença) não foi encontrado porque o documento de decisão foi
excluido. A query parametrizada do Extrator para o item 90378 identifica o
movimento 377, que continua existindo apesar da exclusão do documento, mas
não é, portanto, capaz de identificar o magistrado responsável pela homologação
do acordo. Sugere-se que o caso seja relatado ao comitê Gestor para
orientações sobre como proceder;

I
2.3 No caso dos processos 0168200-76.2007.5.09.0089 I

(NUM_INTERNO_PROCESSO = -58271) e 0000172-20.2014.5.09.0892 I
(NUM_INTERNO_PROCESSO = -64363), os juizes que assinaram os
documentos relacionados aos movimentos 377 (Homologado o acordo em
execução ou em cumprimento de sentença) não foram encontrados porque, em
vez de serem gerados movimentos 377 para os documentos do tipo "Decisão",
no caso do processo 0168200-76.2007.5.09.0089, foi gerado um movimento 377
para o documento do tipo "Alvará" e outro para o documento do tipo "Intimação"
e, no caso do processo 0000172-20.2014.5.09.0892, o movimento 377 foi gerado
para o documento do tipo "Alvará". Considerando que os movimentos são
relacionados com as assinaturas dos documentos e que os tipos de documento
"Alvará" e "Intimação" não são computados pelo e-Gestão (isto é, não existem na
tabela PJE_EG.TB_DOCUMENTO_EGESTAO), os movimentos não puderam ser
relacionados aos magistrados. De acordo como o issue
https:/lpje.csjt.jus.br/jiralbrowse/PJEJT-31588, a nova versão 1.12.1.h3 do PJe
corrigiu o erro no qual o movimento 377 era criado em outros expedientes
posteriores á decisão. Sugere-se que os casos sejam relatados ao comitê
Gestor para orientações sobre como proceder.

Sugestão da equipe técnica: Repasse das informações via oficio ao Comitê Gestor
Nacional do e-Gestão.

Sugestão ao Comitê Gestor Regional: repassar as informações via oficio ao Comitê
Gestor Nacional do e-Gestão.

SOLUÇÃO:
• Oficiar o Comitê Nacional do e-Gestão solicitando que no proxlmo inventário

virtual seja possibilitada a exclusão das pendências de incidentes processuais.
• Em relação ao item 1, oficiar o Comitê Nacional do e-Gestão relatando a situação

(data da ocorrência).
• Em relação ao item 2, considerando que a situação importa na ausência de

cômputo dos acordos feitos na execução para a produtividade dos magistrados,
acompanhar se a nova versão do PJe resolverá o problema.

A pendência deve retornar á pauta da próxima reunião.
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! 2.8. Rel~tor ~~-~rocesso não corres~o~d~ ~o atual ocupante do cargo para o
~qual os autos foram distribuidos (exemplo Desembargador Dirceu).

Referências:
Item 3.4 da Ata da 2" Reunião Ordinária em 09/03/2016
Issue hltps://pje .csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-22170
Issue hltps ://pje.csjt.jusobrljira/browse/PJEJT-30781
Issue hltps://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-30645
Tarefa 5394592

Situação em 09/03/2016:
O problema está sendo analisado pela equipe do CSJT, nas issues referenciadas
acima. Aguardar a solução.

Situação atual:
Não houve resposta do CSJT.

i
I Sugestão da equipe técnica: Aguardar solução.

I Sugestão ao Comitê Gestor Regional: para ciência e acompanhamento. Verificar se o
i processo está duplicado (se consta para o desembargador aposentado e para o que
está na cadeira). Documentar a fim de que eventual questionamento quanto à ausência
de publicação de dados na internet seja justificada pela incorreção de dados decorrentes
de problemas no extrator.

SOLUÇÃO:
• Oficiar o Comitê Nacional do e-Gestão relatando a situação e que a Coordenação

do PJe foi notificada para que a correção no extrator seja feita. Constar também
que, em vista dessa incorreção constante dos dados extraídos do e-Gestão, não
está sendo publicada a tabela de produtividade dos magistrados na internet,
conforme exige o Provimento 1, de 27/03/2015, da CGJT.

• Quanto à duplicidade, o Diretor da SDSTI esclareceu que a contagem não está
duplicada.

Deve a pendência retornar à pauta da próxima reunião.

2.9. Institucionalizar as reuniões técnicas prévias às do Comitê Regional com os
servidores das Seções de Estatistica e Apoio Técnico e SDSTI.

Referências:
Item 2.2 da Ata da 2" Reunião Ordinária de 09/03/2016
Tarefa 4920687

Situa ão em 09/03/2016:.

!
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Constar do novo Ato a ser editado-referente ao Comitê Regional do e-Gestão que
terão reuniões prévias.

Situação atual:
Decidido em reunião com a SGJ que a periodicidade das reuniões técnicas não i
constará do ato e sim do fluxo que está sendo mapeado pela SEPEGE e que;

I
passará pela validação do Comitê Regional. A participação da equipe técnica '
será registrada nas atas das reuniões do Comitê.

! Sugestão da equipe técnica: não há.

,Sugestão ao Comitê Gestor Regional: para ciência.

SOLUÇÃO: Foi dada ciência aos participantes. O assunto está encerrado perante o
Comitê e não precisa retornar à pauta da próxima reunião.

3. Assuntos da pauta:

I 3.1. Processos do SUAP em que haja acolhimento da exceção de incompetência,
territorial, com determinação de remessa a Vara de jurisdição diversa.

Descrição:
Demanda da Corregedoria: verificar com a SDSTI a possibilidade de conversão
para o PJe na Vara de origem de modo a permitir a redistribuição dos autos com
a mesma numeração do CNJ. de modo a preservar a estatistica do regional.

Sugestão da equipe técnica: não há.

Sugestão ao Comitê Gestor Regional: para deliberação.

SOLUÇÃO: A situação é pontual e recorrente nas Varas de Trabalho de Curitiba. Em
vista disso ficou definido que:

• o Serviço de Distribuição dos Feitos de 10 grau de Curitiba fará a autuação no
PJe (vara de destino);

• o servidor Nadir fará a devida comunicação deste procedimento aos diretores das
secretarias.

Não há necessidade de abrir tarefa, sendo que o servidor Nadir se comprometeu a tomar
as providências cabiveis para solução do problema. O assunto está encerrado perante
o Comitê e não precisa retornar à pauta da próxima reunião.

:3.2. Relatórios. AUTOS POR STATUS/ÓRGÃO JULGADOR

Referências:
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c ELAiNE CRISTINA-GERLACH - 18Turma - Solfdtação Luciano
Tarefa: 05591234

. Descrição:
Considerando a necessidade de cada unidade validar o e-gestão mensalmente e
o fato de vários relatórios do SUAP já possuírem a ferramenta - "relatório
analitico e síntético" - solicito que no relatório de autos por status/órgão julgador.
seja disponibilizado também a opção sintética. Assim. sempre que um
Desembargador solicitar ou que necessitarmos ter um levantamento geral da
secretaria. principalmente. para validar o e-gestão teremos os dados gerais
agrupados por status e desembargador.

,Sugestão da equipe técnica: Aguardar esclarecimentos do Luciano.

Sugestão ao Comitê Gestor Regional: para deliberação.

SOLUÇÃO: A SDSTI fará o ajuste no SUAP conforme solicitado.

A servidora Sarita prestará os esclarecimentos aos secretários das turmas:
• os dados extraidos do SUAP nem sempre correspondem às regras de negócios

do e-Gestão. pelo que a comparação das informações contidas em cada um dos
sistemas exige cautela;

• o curso e-Gestão/PJe está sendo providenciado perante a Escola Judicial e a
demora na sua ocorrência se deve aos trâmites burocràticos.

A pendência retornar à pauta da próxima reunião.

4. Extrapauta:

4.1. Protocolo de embargos de declaração 10669 pendente.

Referências:
RT 885-2012-017-09-00-1 CNJ 943-72-2012-5-09-0017
Tarefa: 5587294

Descrição:
Os autos RT 885-2012-017-09-00-1 CNJ 943-72-2012-5-09-0017 encontram-se
com protocolo de embargos de declaração - 10669 de 11/12/2015 pendente. No
entanto. 18/01/2016 foi proferido despacho recebendo o protocolo como
manifestação das partes com consequente alteração do registro SUAP.
Desta forma. solicito correção e/ou orientação para excluir o processo da
pendência.

Sugestão da equipe técnica: Devido à baixa quantidade de ocorrências destes casos.
entendemos que a manutenção é de baixa prioridade. Sugere-se que asipendências
decorrentes desta situação sejam ajustadas pela Sepege no e tão quando
detectadas pela Unidade.
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SOLUÇÃO: As pendências decorrentes desta situação serão ajustadas pela Sepege no
e-Gestão quando detectadas pela Unidade. O assunto está encerrado perante o
Comitê e não precisa retornar à pauta da próxima reunião.

4.2. INCIDENTES PROCESSUAIS PENDENTES NA FASE DE EXECUÇÃO •
EDSON MELO DA SILVA - 2" VT de Araucària-PR.

Referências:
Tarefa: 05534965 - concluída desde 17/03/2016

Descrição:
EM PRIMEIRO LUGAR, solicito, COM A MAIOR URG~NCIA, sejam eliminados
(do e-gestão) como incidentes processuais pendentes (Embargos Declaratórios)
dos autos 0000394-43.2013.5.09.0594 e 0000394-43.2013.5.09.0594. Ambos
EDs estão pendentes no e-gestão desde 31/01/2014, com a Doutora ANGELA
NETO RODA (Juíza Titular da 2. VT de Araucária-PR).
Enfatizo que tais incídentes foram julgados no início do ano de 2014 e que na
época este servidor não era assistente daquela Juiza, tampouco estava lotado na
VT de Araucária. No entanto, a providência é salutar e emergencial, sob pena de
prejuízos à estatistica da magistrada e, o mais grave, que aludídos incidentes
fiquem "ad eternum" "sem solução" no sistema.
De antemão, já esclareço que não se trata de dúvidas à utilização do manual e-
gestão, e sim impossibilidade de utilizar suas instruções, porquanto na época da
decisão os autos estavam na fase de conhecimento e atualmente estão na fase
de execução, circunstãncia que impossibilita qualquer lançamento pretérito para
correção.

O SEGUNDO PONTO A SER ABORDADO trata de críticas (construtivas) à
última versão do PJe, implementada recentemente pelo Egrégio.
Ressalte-se que a questão posta não diz respeito à fase de conhecimento ou de
liquidação.
Todavia, diversamente da versão anterior, PARA A FASE DE EXECUÇÃO, a
atual versão do PJe não mais permite meios de se fazer os autos conclusos para'
minuta de decísões em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e de IMPUGNAÇÃO À
SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO.
Não é ocioso assinalar. Fica a sugestão deste servidor para implementar a opção
de ED e ISL também na fase de execução, até porque o juiz ficaria
impossibilitado de lançar o resultado do incidente para baixa na estatística do e- .
gestão. .~

Fica aqui o alerta, no sentido de que, certamente, haverá muitas reclamações de
juizes e servidores assim que notarem esse defeito na nova versão. A questão
ainda não veio à tona porque a nova versão do PJe é recente.

Sugestão da equipe técnica: Informa que pela impossibilidade de manifestação pelo
. magistrado em ED's protocolados após o processo ter iniciado a fase de
,liquidação/execução no PJe, esses processos"ficarão pendentes no e-Ge -'I.
•Su ere-se ueeste caso se'a encaminhado ara análise do comitê P
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Sugestão ao Comitê Gestor Regional: para deliberação.

Solução: Relatar ao solicitante da tarefa que a matéria foi tratada no Comitê Regional
que prestou os seguintes esclarecimentos:

• não é possivel a exclusão da pendência porque o processo encontra-se em outra
fase. A pendência deve ser registrada para que seja excluída quando
disponibilizado o inventário virtual;

• quanto ao segundo ponto, a próxima correção da versão do PJe (versão 1.12.1)
resolverá o problema.

O assunto está encerrado perante o Comitê e não precisa retornar à pauta da
próxima reunião.

I: ..
: 4.3. Orientação para acordos ocorridos na diligência.

Referências:
Não há.

Descrição:
Quando o processo do 20 grau retorna para o 10 grau para que seja realizada
uma diligência e ocorre um acordo, gera uma pendência no e-Gestão.

Sugestão da equipe técnica: não há.

Sugestão ao Comitê Gestor Regional: análise e orientação quanto à adequada
movimentação para evitar a pendência.

Solução: O Comitê Regional oficiará as Varas do Trabalho e as Secretarias de Turma
em relação ao procedimento a ser adotado nestes casos. O assunto está encerrado
perante o Comitê e não precisa retornar à pauta da próxima reunião.

4.4. Estudo da tarefa 5549873

i Referências:
.Tarefa: 05623640

.Descrição:
Verificar quais orientações deve ser dadas quanto à movimentação em processos
que estão no TST e entra uma petição de Embargos de Declaração aqui no TRT.
Foi informado na tarefa anterior que o Serviço Processual encaminha esta.
petição para o TST, mas o sistema gera uma pendência no item 2199 -I Recursos i
Internos pendentes de julgamento para o desembargador relator I
Ve!ificar qual seria o [ocedimento correto e. reparar.orienta ão.
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! Sugestão-:~ ~qUiPe técni:~:~ não há. -~~ --- -

I Sugestão ao Comitê Gestor Regional: análise e orientação quanto ao procedimento
correto.
I_..~_.

ME

Coordenador do Co ite Gestor Regional do Sistemae-Gestão

Corregedor Regional

Solução: o Comitê Regional oficiará o Serviço Processual para que nestas hipóteses
proceda a remessa dos embargos ao TST com a de . a alteração do código da petição
para "manifestação das partes". O assunto es encerra perante o Comitê e não
precisa retornar à pauta da próxima reunião. /'
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