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Ata n.2 02/2016 - Reunião do Grupo Gestor Regional doSistema e-Gestão

TRT da 17! Região

1. Informações Gerais

'Data: 20/04/2016

Participantes:

Horário: 15hOOmin às 17hOOmin Local: 5ª Vara de Vitória

Grupo Gestor Regiona'l: Juíza Fátima Gomes Ferreira, Elielda de Jesus Loureiro Souza, Eneida França

Martinelli, Erika Eliza IlOton Alves e Valdir José de Sousa,

Convidado: Alexandre de 'Barros Diláscio

2. Objetivos da Reunião

Dar continuidade ab cumprimento do despacho da Presidência do TRT da 17ª Região quanto às recomendações

• feitas em Correição Ordinária da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, para cumprimento do disposto'no

item 2/ letras lia" e Ilb.

3. Pauta, decisões e providências

Item 1- Erros de validação em decorrência de conflito de regras de negócio entre os itens 2141 e 2224

2141 - Processos pendentes de distribuição (LEGADO), condição 3:

Condição 3: Processos Recebidos para novo julgamento
(Presente
No histórico
(18-> 981-Receb,do pela Distribui,ão r502~jeto recebido-;'58-peti,ão inlclarI7175-
autos"' '7176-autos proveruentes de outro ramo do Poder Judlciãno') "50 19-mobvo do
recebimento~;:7131-para novo julgamento (por anulaç50 da decisão pela instância
supenor)"/7132-para novo iUlgamento(por reforma da decisão pela mstânoa superior)"'
7123-para julgamento (por declara,ão de competência)"!
E
(Em data postenor 00 recebimento: {) processo não deverá ter sido distribuido de aêordo
com a regra de negooo descrita no item 2,139)~
OU

2224 • Processos pendentes de baixa

(O procesSo não <leve ter sido baixado. de acordo CO~, as regras de negócio descntas nos
ilens 2.220 e 2221)
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2220 - Processosbaixados- excetoarquivo definitivo

Considerar os proces'WS baixados.
a) pela remess~ <1instância
supeoor, â órgão competente ou a
origem, com trân.:>lto em julgado
no TRT;
b} pela ordenação d3 entrega dos
autos;
c) P€'lo t.ancelamento da autuação.

2.219 2.220

MovImentos.
Presente
No periodo de apuração •
((48->123-Remetidos os Gutos para .7-destino~='7054-TST .7053-STF' ~18-motivo da
remessa~='38.pal"3 proCessar recurso'! 7100-p.1r3 processar recurso em melO eletrônico')
OlJ . ,
(48-> 123-RemetKlos os autos para "7-destmo"=70S1-Orgão Jurisdicional Competente' ~t8-
motivo da remessa"='B3-por ter sido declarada 3. incompetência')
OlJ '
(11009-> 11019--0rdenada;] entrega dos autos à parte)
OlJ
O processo deve ter sido devolvido a origem após julgamento do f&UrsO (o Tribunal falâ ~
controles próprios para apurar esse quantitativo)
OlJ '
(18-> 500 19-Çancelada a autuação)

Observações:
1, Consid~r3r o proces.so como baIxado quando do primeiro registro de um dos. movimentO'!
acima Para isso. o Tribunal devera coaf controles própnos para identificar a ocorrênCia da
pnmelr3 condição de baixa;
2_ O Tnbunal fará controles próprios para identificar e retirar da pendência os processos qu~
tiveram 3; sua autuaçâo cancelada e que n50 serão mais 3uluados_

A mensagem de erro de validação é a seguinte: "Os processos do detalhe devem ser um subgrupo dós pro-
cessos informados nos itens 2224 para as classes processlJais considerada~ 'no ite;n."

Motivo das inconsistências entre o itens 2141 e 2224:

Os processos qlJe são 'recebidos pelo tribunal para novo julgamento, e!l! decorrência de anul~ção ou reforma
pelo TST, atendem à condição 3 do item 2141. O item 2224 menciona que as baixas dos processos se darão
pelo atendimento dos itens 2220 e 2221, A primeira observação do item 2220 informa que deverá ser consi-
derada como baixa a primeira ocorrência de determinados movimentos no processo, inclusive: remessa à
instância superior, ao órgão competente ou à origem, com trânsito em julgado. Logo, um processo que é en-
viado ao TST para julgamento e tem a deci~ão' do tribunal reformada, quando de seu retorno, atende à condi-
ção 3,do item 2141, mas não atende à condJção 2224, pois já dada a baixà quando de. sua remessa ao TST.
Mas, segundo o erro de ~alidação. os' processos do item 2141 devem ser um subgrupo do item 2224. Então,
há um conflito das regras, sendo necessário submeter a questão à apreciação do Comitê Gestor' Nacional do
Sistema e-Gestão e à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

t

Há conflito de regras entre os itens 2198 e 2224, já que ocorre a baixa do processo quando do implemento
de alguma condição da 2224 e não dá entrada novamente quando, por exemplo. o processo retorna (do TST
ou da Vara) para novo julgamento, ou seja, O mesmo problema ocorrido entre os itens 2141 e 2224 acima
descrito. Sugere que o caso seja submetido ao Comitê Gestor Nacional.

Decisões e providências

-Tendo em vista estar ocorrendo conflito entre as regras de negócios dos itens 2141 x 2224 e 2198 x
, ,

2224 somente o Comitê Gestor Nacional poderá analisar a regra que permanecerá e adequar as demais.

"~~elm,,", 'o,d"",.o .000"""' <c," de00,6dodo"e~f\'. I!Ç>d f~1
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Item 2 - Responsáveis pelas conferências dos dados do e-Gestão

Decisões e providências

Este Grupo entende não poss,uir poderes para definir responsabilidades às Unidades Judiciárias e nem

efetuar cobranças. Entende, salvo melhor juízo, que esses procedimentos são atribuições da Correge-

doria.

Item 3 - Con~ução das reuniões do Comitê

Decisões e providências

A juíza Fátima reg'istra que a direção dos trabalhos é do Exmo. Desembargador-Presidente, Preside~te

deste Comitê, e roga que o mesmo compareça nas próximas reuniões, uma vez que não possui' poder

de decisão e nem hierarquia sobre a Corregedoria para efetiva concretização das decisões tomadas.

Item 4 - Alteração da nomenclatura do Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão

Assunto: Alteração da nomepdlllu'a do Gmpo Gestor Regioml do Si,tema e-Ge'stão
Referênda: lvIensagem eletrônica eticaminl11da à SEGEP pela servidora Erika Eliza Izoton Alves
De,~tinatário(s): Gnq)o Gestor Regiomldo Sistema e-Gestão

DESPACHO

1. Con,iderando os ten1l0s da mensagelll eletrôlUca em relhéncia. por meio da qual a
Coordel11dora da Coordemdoria de Cadastramento Processl111 (CCM). e membro do Gnq)o
Gestor Regioml do Sistema e-Gestão. sugere 'seja alterada a llomenclatma do ahldido gmpo em
Yirtnde do teor do Provimento Consolidado da-Corregedoriil Geral da Ju<;tiçado Traballlo.

2. Dé-se ciéncia aos demais membros para fulsde ratificação da sugestão lonllulada.
bem COlnJ para manueslarem acerca de evenllJais oull-as alterações. diante do llonnativo

supramenciomdo. que reputarem oport:ullas;

Em 11 de março de 2016.

José Carlos Rizk
Deselllbargador 'Presiden te
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Decisões e providências

Tendo em vista o Art. 135 da Consolidação dos Provimentos da' Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho determinar que os Presidentes dos Tribunais Regionais deveriam instituir Comitês Gestores

Regionais este Grupo concorda com a alteração da nomenclatura do Grupo Gestor Regional do Sistema

e-Gestão para Comitê Regional do Sistema e-Gestão.

Participantes

Juíza Fátima Gomes Ferreira

Alexandre de Barros Diláscio

Elielda de Jesus Loureiro Souza

Eneida França Martinelli

Erika Eliza.lzoton Alves

Valdir José de Sousa

Assinatura

Grupo constituldo pelos ATOS TRT 17' PRESI NO' 17/2013. 86/2013. 74/20l4 e'9212014
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