
 

 
Ata de Reunião 03/2020 

COMITÊ E-GESTÃO 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO 

Data Horário Local Coordenador da reunião 
20/05/2020 Início 13h00 Término 14h00 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 
 Angelo Henrique Peres Cestari 2ª Vt Sinop Ausente 
 Vanessa Barboza  SECOR vanessabarboza@trt23.jus.br 

 Bruno de Souza  GAPJAP Ausente 

 
Hugo Luis Barros Pinho STIC hugopinho@trt23.jus.br 

 
Fernando Luiz Medeiros 2ª vt Ausente 

 Marlon Carvalho de Souza Rocha GABEV ausente 

 Fernando Ponciano Duarte STP fernandoduarte@trt23.jus.br 

 Marcelo Massayuki Kobayashi GABJAP marcelokobayashi@trt23.jus.br 

 Marjory Salles Soehn Lima STIC Ausente 

4. PROPOSIÇÕES / DELIBERAÇÕES 
 Responsável Data limite 

 Não houve relato de erros nas cargas diárias e remessas do 
sistema e-gestão.  SIE  
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Assuntos encaminhados ao comitê: 
- Sugestão de padronização de procedimentos segundo grau, 
sobretudo no que se refere às decisões sobre gratuidade, 
indeferimento de efeito suspensivo etc. Tendo em vista que os 
itens apresentados sequer são controlados no sistema e-gestão, 
o comitê delibera por não indicar a padronização vez se tratar de 
procedimentos e entendimentos jurídicos.   
- Chamados para correção: considerando a demanda de correção 
retroativa de movimentos, em resposta aos ofícios comunicando 
a existência de processos com prazo vencido, o comitê sugere 
que cada gabinete/unidade encaminhe os chamados de correção 
para a equipe de sustentação ao PJe, com posterior comunicação 
ao comitê, nos termos do parágrafo 1º do art. 33 da res. CSJT.N. 
185 
- Diante da situação noticiada, de dificuldades de cumprimento de 
atos de comunicação, o comitê sugere esclarecer que a 
restituição, pelo relator, para cumprimento de diligência possui 
como condição a expedição de comunicação pelas ferramentas 
próprias do PJE 
(http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_92.154).  
Neste sentido eventual suspensão do prazo só se iniciará com a 
expedição de documento de comunicação.  
 

  

 - Processos físicos arquivados – acompanhamento e controle: O 
problema foi trazido para análise, por sugestão do Dr. Angelo que 
demonstrou a necessidade de reflexão sobre o tema, tendo em 
vista os impactos na rotina de trabalho das Vts. Foi debatida a 
estratégia de controle por meio do próprio PJe, vez que não existe 
mais acervo físico em tramitação e tendo em vista o disposto no 
art. 46 da consolidação de provimentos da CGJT, sem a 
necessidade de digitalização das peças. Na última reunião foi 
solicitada a realização de testes da sugestão prevista no art. 46 
em termos estatísticos. Constada que a operação em questão não 
gera pendências estatísticas, a STIC realizará teste de 
redistribuição no sistema PJe. 

STIC Próxima 
reunião 

 Relatório de audiências redesignadas – relatório específico que 
não está contabilizando as redesignações, considerando-as como 
canceladas. Hugo irá atuar na demanda por meio da seção de 
sustentação ao pje com apoio da Secor na identificação dos 
processos e situações identificadas e da SIE no que se refere à 
contabilização e testes. Verificada junto ao pje que se trata de 
alteração de negócio do pje que não grava mais o movimento 970 
na tabela de eventos processuais.  

STIC, SECOR, 
SIE 

Próxima 
reunião  

5. FECHAMENTO DA ATA 
Data da ata Relator Assinatura 

//2020   
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