
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO

REUNIÃO MENSAL DO GRUPO GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO

ATA DE REUNIÃO
Local Data

Sala de Reunião – 4º andar 1º/07/16

1. Integrantes do Comitê
Fabio Túlio Correia Ribeiro (Desembargador Presidente e Coordenador do Comitê)
Antônio Francisco de Andrade (Juiz do Trabalho Substituto e Vice-coordenador do Comitê)
Rosane Nascimento Barretto (Secretária-Geral da Presidência, Membro do 1º e 2º graus de Jurisdição)
Karine Fonseca Prado (Assessora da Presidência, Membro do 1º e 2º graus de Jurisdição)
Deborah Puig Cardoso (Secretaria da Corregedoria, Membro do 1º e 2º graus de Jurisdição)
Lorena Santos Nascimento (Coordenadora de Gestão de Pessoas, Membro da área administrativa)
Mário de Oliveira Neto (Diretor de Secretaria, Membro do 1º grau de Jurisdição)
Luíza  de  Marilac  Amazonas  Cabral  de  Andrade  (Assistente  Administrativo  da  AGE,  Membro  da  Área  de 
Estatística)
Obs.: Registraram-se as ausências, devidamente justificadas, do Exmo. Sr. Juiz Antônio Francisco de Andrade  
(no mesmo horário encontrava-se realizando audiências no JAE) e das servidoras Lorena Santos Nascimento e 
Luíza de Marilac Amazonas Cabral de Andrade, ambas por motivo de férias. A servidora Lorena foi substituída 
pela servidora Norma Sueli Martins de Santana, Subcoordenadora de Gestão de Pessoas
2. Convidados
Adriano Leão Venceslau (Assistente Administrativo da AGE)
Mônica Oliveira Barreto (Assessora de Gestão Estratégica)
Tadeu Matos Henriques Nascimento (Diretor-Geral)

3. Pauta

3.1. Providências adotadas em razão das deliberações da última reunião do Comitê Gestor Regional;
3.2.Oficinas do e-Gestão de 2º Grau;
3.3.Situação das Remessas do e-Gestão, de 1º e 2º Graus;
3.4. CLE;
3.5. LOMAN – Produção dos Magistrados – processos sem magistrado associado;
3.6. O que ocorrer.

Em cumprimento ao disposto no ATO GCGJT Nº 5, de 16 de junho de 2014, o Grupo Gestor Regional do 
Sistema e-Gestão reuniu-se com vistas a discutir questões relacionadas ao Sistema de Gerenciamento de 
Informações  Administrativas  e  Judiciárias  da  Justiça  do  Trabalho  –  e-Gestão,  conforme  Pauta  acima 
especificada.

O Desembargador Presidente e Coordenador do Grupo Gestor agradeceu a presença de todos, registrou as 
ausências mencionadas acima e declarou aberta a reunião. Em seguida, passou a palavra para Mônica.

Mônica apresentou os itens contidos na Pauta um a um. As análises, observações e deliberações do Comitê  
foram registradas pela Secretária da Reunião, no item 4, abaixo.

4. Análises, observações e deliberações

4.1 -    Providências adotadas em razão das deliberações da última reunião do Comitê Gestor Regional: Foi 
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informado por Mônica que todas as deliberações da reunião anterior foram providenciadas ou estão em 
andamento, a saber: a) foram encaminhados  Ofícios ao Comitê Gestor Nacional propondo a alteração de 
regra de validação temporal entre os itens 342 e 62 e a criação de itens no e-gestão de 1º e 2º graus para 
apuração dos processos sobrestados decorrentes de Recurso de Revista Repetitivos; b) foram enviados Ofícios 
relativos às sentenças e aos acórdãos líquidos para o Pleno e as Turmas, para os Gabinetes e para as Varas do  
Trabalho; c) foi elaborada minuta de ato normativo versando sobre o acompanhamento dos itens do e-Gestão 
de 2º grau, que se encontra sob a análise da Secretaria Geral da Presidência; d) encontra-se em fase final de  
validação no SICOND o programa estatístico Correição Virtual (CORVIR), utilizado pelo TRT da 7 Região, para  
ser  apresentado  à  Secretaria  da  Corregedoria  com  o  intuito  de  ser  utilizado  para  correição  de  dados 
estatísticos; e) foram encaminhados os pen-cards às Varas do Trabalho, aos Gabinetes e às demais unidades 
envolvidas com o acompanhamento dos dados estatísticos.

4.2 -   Oficinas do e-Gestão de 2º Grau – foi informada a realização das Oficinas nos dias 15, 16 e 17 de junho, 
voltadas  aos  Gabinetes,  Pleno  e  Turmas,  SAPT  e  SEREV,  com  o  seguinte  conteúdo  programático:  a)  
Contextualização; b) Inovações no Manual; c) PNQD – Programa Nacional de Qualidade da Informação do Pje;  
d) Itens estatísticos que têm impacto no IPCJus; e) Itens estatísticos que têm impacto nas Metas Estratégicas;  
f)  Dúvidas;  e  g)  Ferramentas  de  consulta  e  acompanhamento  de  dados.
Informou-se também que, em razão da baixa utilização das ferramentas de acompanhamento estatístico (e-
Gestão  local,  e-Gestão  TST  e  SICOND),  programou-se  oficina  complementar  para  o  dia  07/07  voltada  
exclusivamente ao tema.

4.3 - Situação das Remessas do e-Gestão, de 1º e 2º Graus – foi informado que as remessas do e-Gestão de 
1º Grau estão aprovadas até o mês de março/2016. Restam poucas pendências do mês de abril. Em relação 
ao 2º Grau, as remessas estão aprovadas até maio/2016.

4.4 - CLE – Karine informou que a ferramenta que auxilia a realização do procedimento de migração encontra-
se em fase final de ajustes para fins de validação. Esclareceu também que serão realizados testes em alguns  
processos do arquivo, possivelmente em final de julho, e que depois disso, estar-se-ia apto a iniciar o trabalho  
de migração. O Comitê confirmou a realização da experiência piloto com os processos da Vara do Trabalho de 
Lagarto. Também fixou a data de 08/08/2016 a partir da qual qualquer processo que transitar em julgado em 
meio físico e for iniciar a fase de liquidação ou de execução terá que ser migrado obrigatoriamente para o PJe-
JT através do CLE.  Deborah, da SECOR, ficou encarregada de elaborar minuta de normativo a ser submetida à  
Presidência com a fixação dessa data e definição de providências complementares, se for o caso, e minuta de 
Ofício a ser enviado às Varas do Trabalho informando essa deliberação. Definiu-se também que será realizado 
treinamento para capacitar os servidores das Varas com o procedimento a ser adotado para realizarem a 
migração  dos  processos  que  irão  iniciar  a  fase  de  liquidação  e  execução.  Em  relação  ao  acervo,  o  
procedimento de migração contará com o apoio de equipe formada por servidor(es) da Secretaria Geral da  
Presidência, da Secretaria da Corregedoria e da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, além 
dos terceirizados do IPAESE, que realizará a digitalização das peças a serem migradas. Segundo se avaliou, não  
haverá mais a necessidade de contratação de empresa específica para realizar a digitalização, porque essa  
atividade será feita pelos funcionários do IPAESE. Foi autorizado também, caso seja necessária, a ampliação 
do quantitativo de funcionários do IPAESE.

4.5 -  LOMAN – produção dos magistrados – processos sem magistrado associado  – Foi  informado que 
algumas inconsistências no PJe-JT – em especial  no 1º Grau,  na fase de execução – foram detectadas e 
deverão ser solucionadas na nova versão do PJe a ser instalada;
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Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Grupo Gestor agradeceu a presença de todos e encerrou a  
reunião.

Assinatura

FABIO TÚLIO CORREIA RIBEIRO
Desembargador Presidente

Coordenador do Comitê Regional do Sistema e-Gestão
(assinado digitalmente)

Mônica Oliveira Barreto
Secretária da Reunião
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