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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO _ _

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ã REGIÃO

\

Ata da Reunião E-GESTÃO, realizada no dia 29
f

de outubro de 2013, às 10h.

Aos 29(vinte e nove) dias do mês de outubro do ano de

dois mil e treze, às 10h, no Plenarinho, localizado no 4o. Andar do edifício-sede
do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, na Rua Almirante Barroso, n.
600, Centro, nesta cidade de Porto Velho, reuniram-se os gestores das
unidades administrativas e de apoio judiciário deste Regional, sob a

Presidência do Excelentíssimo Desembargador do Trabalho llson Alves
Pequeno Júnior, Presidente do TRT da 14a. Região. Presente o Juiz Auxiliar
da Presidência - Antônio César Coelho de Medeiros Pereira, bem como os

servidores: Antônio Feitosa da Rocha Filho, Alexandre Gonçalves

Zimmermann, Cláudia Moreira Quinto de Souza, Christianne Araújo Mendonça,

Carlos Henrique dos Reis, Frank Luz de Freitas (rep. Servidora Maria Alice
Moraes), Guilherme Silva Ferreira, Herbert Rodrigues Lopes, Hebert Eugênio
Gonçalves, Martinho de Oliveira, José França Silva, João Paulo Pelles, João
Bosco Machado de Miranda, Maria de Nazaré Almeida Pena, Maria Eleide

Batista Sales Mendes, Marcos Rogério Reis da Silva, Maria Aparecida da

Fonseca, Nívea Woberto Scharamm de Souza. A presente reunião

extraordinária tem como objetivo a análise dos resultados alcançados com a

força tarefa nas unidades de 2o grau, conforme Portaria n. 2610-2013, que
suspendeu no período de 14 a 18 de outubro de 2013, os prazos processuais
nos Gabinetes dos Desembargadores do Trabalho, bem ainda nas Secretarias

das 1a. e 2a. Turmas, na Secretaria.do Tribunal Pleno, Diretoria de Serviços de

Cadastramento Processual e Distribuição, Diretoria de Serviços Processuais e

de Recursos e Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, com a finalidade

de eliminar as inconsistências do programa. O presidente iniciou a reunião,

cumprimentando a todos e solicitando informações acerca do tratyalffôs.
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desenvolvidos e dos resultados obtidos. Passou a palavra à servidora Cláudia

Quinto de Souza, que apresentou o relatório a seguir transcrito, expondo-o a

todos os presentes, o seguinte: "Designada para compor o Subcomitê de

Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciais da Justiça do

Trabalho - e-Gestão do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, nos

termos da Portaria n9 2606, de 8 de outubro de 2013 (fl. 425), procedi à análise

do manual e dos relatórios do sistema e-Gestão, detectando as principais

relações de processos que deveriam ser conferidas pelos setores. Durante a

reunião realizada em 08/10/2013, foi procedida à entrega das relações aos

representantes dos seguintes setores: Secretaria de Gestão de Pessoas,

Assessoria Judicial da Presidência, Secretarias do Pleno e das 1a e 2a Turmas,

Diretoria de Serviços de Cadastramento Processual e Distribuição e Gabinetes

dos Exmos; Desembargadores. A servidora Maria Aparecida da Fonseca,

Coordenadora de Apoio à Conciliação de 2- Grau do Gabinete da

Desembargadora Elana Cardoso Lopes, ficou responsável peladistribuição das

tarefas entre os servidores lotados nos Gabinetes dos Desembargadores,

procedendo à divisão das relações de processos, conforme ofício juntado à fl.

427. Ao Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, procedi à entrega à

Chefe do Núcleo, a servidora Maria Eleide Batista de Sales Mendes, das

relações relativas àquele setor. O Exmo. Sr. Desembargador Presidente, Dr.f

llson Alves Pequeno Júnior, por intermédio da Portaria nQ 2610, de 9 de

outubro de 2013 (fl. 426), suspendeu, no período de 14 a 18 de outubro de

2013, os prazos processuais, para que os servidores lotados nos Gabinetes

dos Desembargadores do Trabalho, bem ainda nas Secretarias das 1a e 2

Turmas, na Secretaria do Tribunal Pleno, Diretoria de Cadastramento

Processual e Distribuição, Diretoria de Serviços Processuais e de Recursos e

Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios pudessem concentrar esforços

para a regularização dos lançamentos de ajuste do Sistema e-Gestão/fíò
unidades acima mençionad.as,período de 14 a 18 de outubrq^de-2013, as, uni
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seguindo as orientações recebidas e o que consta no Manual do e-Gestão,
procederam à conferência é aos lançamentos necessários" para a regularização
dos processos constantes em cada relação. Os servidores lotados nos
Gabinetes dos Desembargadores Elana Cardoso Lopes e Carlos Augusto

Gomes Lobo e dó Juiz convocado Shikou Sadahiro concluíram no dia

16/10/2013 a conferência e lançamentos das relações inicialmente recebidas.

Ao ser gerada nova remessa, surgiu a necessidade de conferência da relação
relativa ao item 2145 - processos pendentes de conclusão para o relator. A

nova relação foi distribuída entre os servidores dos Gabinetes acima
mencionados, com a concordância deles. No dia 17/10/2013, sexta-feira, foi

verificado que os servidores do Gabinete da Exma. Desembargadora Maria
Cesarineide de Souza Lima não conseguiriam concluir as tarefas a eles

destinadas, em virtude de diversos fatores. Considerando a necessidade de

concluir a etapa prevista para o período de 14 a 18/10/2013, no dia 18/10/2013,

foi realizada reunião' com representantes de todos os Gabinetes, tendo sido

distribuída uma parte das relações para os Gabinetes da Desembargadora

Elana Cardoso Lopes e do Juiz convocado Shikou Sadahiro, que se

dispuseram a ajudar. Nos lançamentos, a Secretária Judiciária, Maria de

Nazaré Almeida Pena, bem como as servidoras Yllen de Almeida Alves da

Silva e Maria do Socorro Fernandes Carvalho auxiliaram nos lançamentos,

contribuindo grandemente para o término dos lançamentos.

Concomitantemente aos trabalhos de conferência e lançamentos pelos setores,

ao receber as informações de cada setor, esta Coordenadora solicitou que

fossem geradas diversas cargas para acompanhamento dos resultados (fls.

430-432 e 433-453), bem como a revisão de vários itens pela Secretaria de

'Tecnologia da Informação e Comunicação, para que a coleta de dados

refletisse exatamente a regra de negócio constante no Manual do e-Gestão,

conforme documentos juntados às fls. 433-453. Iniciei os pedidos de reVisã
pelo item 2340 - pendentes de^expediçãp para o CSJT, que co^esoond
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Requisições de Pequeno Valor em face da União, onde constavam 3739
pendentes. Quando os servidores lotados no Núcleo Auxiliar de Conciliação de
Precatórios iniciaram a conferência e lançamentos, constataram que na relação

constavam também processos em que os executados eram Municípios e

Estados. Após a revisão do item, passou a constar somente 213. Concluídos

os lançamentos, na relação de outubro constam apenas 68. Todos os setores

informaram a conclusão dos lançamentos, à exceção da Secretaria da 2a

Turma, conforme documentos juntados às fls. 455-476, tendo sido, inclusive,

reiterada a solicitação em 28/10/2Q13 (fl. 477) em 28/10/2013. Conforme já

informado, encaminhei pedidos de revisão de diversos itens e a Secretaria de

Tecnologia da Informação e Comunicação já concluiu a revisão de vários,

conforme documentos juntados às fls. 433=453. Ainda há itens a serem

revisados, uma vez que não foi concluída a análise de todos os itens e a cada

nova remessa, comparando os- resultados e as informações recebidas pelos

setores, são detectados novos itens a serem revisados. Os itens já revisados

pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação são 2.326, 2.340,

2.201, 2.118, 2.159, 2.160, 2.239, 2.241, 2.132 e 2.031. As revisões dos itens

2115, 2120, 2206, 2207, 2208, 2274 ainda não foram concluídas. Quanto àl\
revisão da matriz de responsabilidade, determinada na Ata da Reunião \
realizada em 08/10/2013 (fls. 391-396), solicitei a disponibilização do arquivo

porém até a presente data não obtive êxito (fls. 479-481). No entanto, informo

que os itens a serem modificados são: 2.182 - GABINETES; 2.183 -

GABINETES; 2.184 - GABINETES; 2.224 - CADASTRO; 2.241 - DSPR e

CADASTRO; 2.243 - TURMAS/PLENO; 2.245 - CADASTRO; 2.274 -

RECURSO E ASSESSORIA JUDICIAL; 2.282 - RECURSO e ASSESSORIA

2.291 - ASSESSORIA; 2.296 - DSPR; 2.321 - CADASTRO; 2.326 -

PRECATÓRIO; 2.327 - PRECATÓRIO; 2.328 - PRECATÓRIO; 2.329 -

PRECATÓRIO; 2.333 e 2.334 - PRECATÓRIO; 2.340 - PRECATÓRIO;/.^
- PRECATÓRIO; 2.346 - PRECATÓRJO; 2.347 - PRECATÓRIO^ 2
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PRECATÓRIO. A servidora Christianne Mendonça, Chefe do Núcleo de

Desenvolvimento de Sistemas, solicitou a definição de prazo no tocante aos

processos pendentes com o revisor e com o relator (fls. 483-484), ocasião em
que encaminhei as seguintes diretrizes: "O nosso Regimento Interno prevê no
inciso XII do artigo 102, que compete ao relator "vistar e devolver os'feitos que

lhe forem distribuídos, dentro de 20 (vinte) dias, contados do recebimento,

reduzido tahprazo para 10 (dez) dias, quando se tratar de processo com

preferência legal de tramitação (Estatuto do Idoso, Menor, Falência, Rito
Sumaríssimo e outros feitos cuja urgência e relevância da matéria sejam

reconhecidas por despacho do Presidente do Tribunal)". Quanto ao prazo para

o revisor, o Regimento Interno estabelecia no inciso II do artigo 104, revogado

pela RA n. 90/2013, que competia ao revisor" proceder à revisão dos autos no

prazo de 15 (quinze) dias, reduzido a 10 (dez) dias, no caso de tramitação

preferencial". Dessa forma, considerando que no sistema e-Gestão não consta
de maneira individualizada o prazo para os autos em tramitação preferencial,

os prazos que devem ser aplicados seriam 20 (vintes dias para o relator e 15>

(quinze) dias para o revisor. Apesar de ter sido revogado o artigo relativo ao

revisor. considerando que ainda há processos pendentes com o revisor. bem

como a existência de remessas relativas a períodos anteriores à revogação,

faz-se necessário o lançamento do prazo para o revisor. Vale ressaltar qijeJ
todas as revisões no sistema e-Gestão solicitadas por esta coordenadora serã

submetidas ao Comitê Gestor do sistema e-Gestão." Submeto neste moment

à aprovação do Comitê Gestor os prazos informados para alimentação do

sistema. A comissão deliberou no sentido de aplicar o regimento interno deste

Regional, para os processos antigos e pendentes com o revisor. Quanto aos

resultados, além do item relativo às Requisições de Pequeno Valor,

mencionarei mais alguns itens, ressaltando que os resultados podem ser

acompanhados nas remessas já geradas. A Secretaria de Gestão de Pessoas

é responsável pelas informações de 90 (noventa) itens do sisterna e-G^stão.'
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Inicialmente havia 20 itens onde .detectamos divergências, em virtude do

relatório de erros de validação. O Secretário de Gestão de Pessoas, Frank Luz

de Freitas, e a servidora Alice Moraes Moreira procederam à conferência das

informações, complementando os lançamentos, bem como com o auxílio direto

da Secretaria da Tecnologia da Informação, por intermédio do servidor Ricardo

Silva Coelho, foram procedidos os lançamentos e os ajustes no sistema de

coleta de dados, obtendo como resultado a solução dos problemas inicialmente

detectados, porém, ainda, constam 03 (três)-itens a serem verificados, uma vez

que ainda consta inconsistência, a saber: 2030 - Cargos efetivos do Tribunal

Regional do Trabalho, 2031 - Cargos efetivos destinados ao. 1g grau e cargos

efetivos destinados ao 2- grau. Quanto aos lançam.entos referentes aos

Gabinetes, solicitei a relação de processos constante em cada Gabinete para

conferir com o que constava no e-Gestão. Após a conferência dos processos

pendentes com o relator em outubro/2013, constatei poucas inconsistências,

cujas relações entrego à servidora Maria Aparecida da Fonseca para que

distribua aos servidores dos Gabinetes para conferência e eventuais

lançamentos de dados faltantes. Após a revisão de alguns itens, na última

remessa gerada relativa ao período de 01 a 31.08.2013, surgiu a necessidade

de revisão de processos relativos ao item 2125 - recursos e petições

pendentes de autuação, cuja relação entrego ao Diretor de Serviços de

Cadastramento Processual e Distribuição para conferência e lançamentos de

dados para regularização do item. Considerando a grande quantidade de itens

constantes na relação, sugiro que sejam designados alguns servidores para

auxiliar na tarefa. Os itens 2211 - Processos aguardando lavratura de acórdão,

2270 - recursos de revista conclusos, 2271 - recursos de revista admitidos e

2272 - Recursos de revista não admitidos necessitam de lançamentos em

alguns poucos processos para já refletirem a realidade. Os itens acima

mencionados são apenas alguns exemplos para demonstrar uma parte^s

resultados. Concluo informando que as próximas etapas serão áfepncluslãc-da
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revisão dos itens que ainda faltam e a verificação dos erros de validação pelos
setores responsáveis, que receberão relações no momento oportuno. É
importante de mencionar que a Secretaria da Tecnologia da Informação, por
meio dos servidores Christianne Araújo Mendonça, José França Silva e
Ricardo Silva Coelho tem. desenvolvido um excelente trabalho, gerando as
remessas, revisando os itens e realizando todos os ajustes necessários no
sistema de coletas de dados, tendo, inclusive, disponibilizado ao 2? grau a
mesma ferramenta já disponibilizada ao 1Q grau, em que-constam os números
dos processos onde constam inconsistências que geram erros de validação.
Gostaria de agradecer o apoio de todos os servidores envolvidos, ressaltando
que contamos com a participação de aproximadamente 80 servidores que se
dedicaram, sendo responsáveis pelos resultados jáobtidos. Quanto ao I9 grau,
informo que foi solicitada a geração de novas remessas para que as unidades
verifiquem os erros de validação." Por seü turno a servidora Christiane
Mendonça, que informou o seguinte: que com relação as remessas foi gerado
de janeiro a agosto de 2013, e ficou surpresa com a queda no número de erros
de validação/Constatou apenas 28 erros de validação. Portanto, estamos

prestes a concluir nossa remessa. Afirmou que faltam algumas revisões de
itens, e que atualmente seu setor se encontra com um déficit de pessoal, mas
que entende que essas revisões serão concluídas. Agradeceu a todos pelo
empenho em corrigir e proceder os lançamentos solicitados. Informou ainda,
que estará enviado o resultado do Pje. Que o servidor Rodrigo trabalhou
basante no extrator do pje e que será encaminhado oportunamente. Afirmou

que os trabalhos estão sendo concluídos e que não podemos esmorecer nesse
momento, que ainda há a necessidade de alguns ajustes. Agradeceu a todos
novamente, pelo empenho e dedicação. A servidora Claudia lembrou que
atualmente há apenas 3 itens a serem tratados para finalizar a parte de gestão

de pessoas (2.030 e 2.031). Aservidora Cristiane frisou ainda, que nós/nãp
temos históricos de função oque dificultou bastante otrabalho, mks qu/issoyjá
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foi superado. OJuiz Auxiliar da Presidência Antônio César informou que ficou
surpreso com anão validação dos itens lançados no primeiro grau. Informa que
estão sendo realizados alguns procedimentos para verificar onde está o
problema. Aprincípio, entende não ser falha do STI ou do servidor que
procedeu o lançamento, mas sim, do próprio sistema. Encerrou sua
manifestação afirmando que esses problemas estão sendo sanados. O
Presidente do TRT da 14a. Região reafirmou a necessidade de concluir os
trabalho tendo em vista a exiguidade do prazo estabelecido para tal finalidade e
a necessidade de apoio e união dos servidores, como de fato vem
acontecendo. Agradeceu novamente a todos. Nada mais havendo, encerrou-se
a presente reunião. E, para constar, foi lavrada esta ata que, depois de lida e
achada conforme, vai assinada^©* todos os presentes e por mim, Bárbara
Ramos de Oliveira Campigotto, Pv&M^Ch Que a di9itei-

Desembargador llson AlveTPêquBno Júnior

Presidente do TRT da 14a. Região

• Juiz AntônkfCésar Coelho de Medeiros Pereira

Auxiliar da Presidência

Servidores:

Antônio Feitosa da Rocha Filho.

Alexandre Gonçalves Zimmermann

Cláudia Moreira Quinto de Souza_è
Christianne Araújo Mendonça

Carlos Henrique dos Reis

Frank Luz de Freitas (Maria^AliceTvloraes)
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Guilherme Silva Ferreira

Herbert Rodrigues Lopes

Hebert Eugênio Gonça ves

Martinho de Oliveira \ faj)
José França Silva.

João Paulo Pelles.

João Bosco Machado de Miranda.

Maria de Nazaré Almeida Pena_

Maria Eleide Batista Sales Mendes

Marcos Rogério Reis da Silva ..

Mariaia Aparecida da Fonseca {ty^&Uw
Nívea Woberto Scharamm de Souza "-Ç. ^^^^.^Òii^fe.
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