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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão

Ata de Reunião

1. Informações Gerais

Unidade Data das às Local

Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão 07/11/2019 15h30 16h30 Plenarinho

Participante Unidade Contato

Desembargadora Presidente Ana
Paula Tauceda Branco Gabinete da Presidência 2436

Juiz Luís Eduardo Couto de Casado
Lima Secretaria-Geral da Presidência 2498

Elielda de Jesus Loureiro Souza Divisão Judiciária 2410

Johnathan Marques Silveira Carioca Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicações 2515

Erika Eliza Izoton Alves Gabinete do Desembargador Cláudio
Armando Couce de Menezes 2536

Marcelo Caliman Pimentel Secretaria da Corregedoria Regional 2468

Luciano Magno Brambila Divisão de Gestão Estratégica 2062

Estêvão de Figueiredo Cellin Setor de Informações Funcionais 2550

Convidado Unidade Contato

Ana Luiza Pereira Aliprandi Favoretti Gabinete da Desembargadora Ana Paula
Tauceda Branco 2001

Valdir José de Sousa Setor de Pesquisa e Estatística 2479

Nuno de Almeida Rasseli Setor de Manutenção de Sistemas 2568

Eduardo Ferreira Costa Setor de Suporte ao Pje 2227

Adriana Pinheiro Cruz Setor de Gerência de Projetos
Institucionais 2478

Lara Forattini Gomes Salim Gabinete do Desembargador Gerson
Fernando da Sylve 2017

2. Objetivos da Reunião

Reunião ordinária do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão.

3. Pendências (reuniões anteriores)

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/912494998?Formato=PDF&securityCode=tIykP+9qL2OXAyyaMmz9o112fIsfzGDax1Y=



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço abaixo

Foram analisadas as seguintes pendências da reunião anterior:

3.1. Correção nos processos para retirar a pendência de baixa, com retroação para
todos os meses até janeiro de 2019 (SETIC).

Correção concluída.

3.2. Finalização da melhoria na CEAT solicitada pelo CEJUSC (SETIC); e,

3.3. Divulgação da melhoria ao CEJUSC (DIGEST).

Melhoria em conclusão pela SETIC.

Novo prazo: próxima semana.

3.4. Inclusão de nova regra no e-Gestão que desconsidere processos arquivados
definitivamente no saldo de processos do arquivo provisório (SETIC).

 Inclusão da nova regra concluída.

3.5. Elaboração e divulgação nas mídias sociais e organizacionais do Tribunal material
para instrução das Varas do Trabalho acerca da correta informação dos valores
arrecadados e das sugestões levantadas pela Anna Carolina (Anna Carolina, SCOM,
DIGEST, SETIC e SECOR); e,

3.6. Encaminhar ofício às Varas do Trabalho com deliberação acerca da correta
informação dos valores arrecadados (Presidência).

Está em andamento a elaboração de material de formação em vídeo, pela Anna
Carolina; que se reuniram com a Presidência para planejamento da ação.

3.7. Encaminhar Ofício à Corregedoria Geral explicando os prejuízos aos números do
Tribunal decorrente do atraso na atualização do sistema extrator do PJe para o
e-Gestão (Presidência).

Assunto contido da pauta da presente reunião (abaixo).

3.8. Investigação e correção da causa do problema dos processos sem data do
ajuizamento da ação (SETIC).

Correção realizada.

3.9. Desenvolvimento dos relatórios dos itens P7.5 e P7.6 referentes aos dez maiores
litigantes (meta 10) (SETIC); e,

3.10. Inclusão das informações dos relatórios dos itens P7.5 e P7.6 referentes aos dez
maiores litigantes (meta 10) na ferramenta Acerta a Meta (DIGEST).

Relatórios concluídos e informações incluídas na ferramenta Acerta a Meta. Portanto,
O cálculo do índice de redução do acervo dos maiores litigantes (meta 10) na ferramenta
Acerte a Meta está conforme o Glossário de metas.
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3.11. Levantamento dos processos que necessitam de registro de informações de
arrecadação (SETIC).

Será feito somente no próximo ano, devido às outras demandas prioritárias.

Prazo: início de 2020.

3.12. Avaliação e correção dos processos sem relator e gabinete nos itens do e-Gestão
do 2º grau (SETIC).

Correção concluída.

3.13. Atualização dos valores de agosto no Acerte a Meta com as informações do novo
lote gerado após manutenção de processos migrados que estavam no arquivo
provisório (DIGEST).

Atualização realizada.

3.14. Elaborar manual com a lista de recomendações de lançamentos e utilização do
sistema PJe, que visam os ajustes dos números do Tribunal (DIGEST e Comitê e-Gestão).

Será feito no próximo ano com a utilização dos vídeos em elaboração.

Prazo: início de 2020.

3.15. Realizar reunião com servidores do 2º grau (assessores e diretores de Gabinete)
para sensibilização quanto à necessidade de atingimento das metas nacionais e
melhoria das estatísticas do Tribunal (Presidência); e,

3.16. Realizar lançamento do Acerte a Meta de 2º grau (Presidência e DIGEST).

Reunião agendada para dia 12/11, junto com a apresentação do Acerte a Meta 2º
Grau.

4. Pauta

Assunto

1. Nova versão do Extrator

A nova versão do Extrator do e-Gestão trouxe mudanças em algumas regras de
negócio que tratam de contagem de prazos. Nos itens 92.159 (Processos pendentes com
relator – no prazo – recursos) e 92.160 (Processos pendentes com relator – prazo vencido –
recursos), o novo extrator passou a suspender e retomar o prazo ao invés de reiniciar sua
contagem, quando um processo é restituído pelo relator para remessa ao MPT ou para
cumprimento de diligência. Também foram incluídos nesses itens os processos restituídos
pelo relator para tentativa de conciliação.

Nova regra de negócio, descrita no  manual do e-Gestão versão 2.0:

Itens 92.159 e 92.160: “Caso o processo tenha sido restituído pelo
relator para remessa ao MPT, para cumprimento de diligência ou para
tentativa de conciliação, quando do retorno ao gabinete do relator
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para julgamento (relatar), o prazo deverá ser suspenso e retomado a
partir da conclusão dos autos ao relator.”

Na versão 1.1 do manual, a regra de negócios possuía a seguinte informação:

“Caso o processo tenha sido restituído pelo relator para remessa ao
MPT ou para cumprimento de diligência, quando do retorno ao
gabinete do relator para julgamento (relatar), o prazo deverá ser
reiniciado a partir da conclusão dos autos ao relator.”

Essa mudança foi divulgada pela SETIC no Yammer e no e-mail corporativo.

Outra questão associada a nova versão do extrator do e-Gestão, são os processos
que deixaram de aparecer nos itens do e-Gestão, após terem suas classes processuais
modificadas. O servidor Nuno (SETIC) explicou que:

 Na sua penúltima versão do PJe, quando havia uma alteração de classe
processual, a contagem do prazo do processo era reiniciada no momento da mudança;

 Na última versão do PJe, a correção foi feita no PJe, porém não a replicaram
no extrator do PJe para o e-Gestão. Consequentemente, quando um processo sofre
alteração de classe, ele fica sem classe definida no e-Gestão e o e-Gestão para de
identificar o processo em seus itens, não sendo contado em nenhum item.

Não existe data planejada pelo CSJT/TST para liberação da correção desse problema
no extrator. É provável que a próxima versão do extrator possua a correção, mas também
pode ser que demore para ser disponibilizada.

Em caso de reprocessamento dos lotes do e-Gestão retroativo a janeiro de 2019,
haverá mudanças nos prazos contados, devido à nova regra dos itens 92.159 e 92.160.
Como o prazo para o reprocessamento das remessas de 2019 é março de 2020, foi
deliberado que somente será realizado em 2020.

A SETIC reprocessará também os cálculos dos prazos intermediários, retroagindo a
janeiro de 2019, segundo as deliberações do Tribunal Pleno.

Deliberações:

a. Enviar comunicação às Varas do Trabalho e Gabinetes informando as mudanças
ocorridas no extrator do PJe para o e-Gestão e sugerindo a não utilização da
operação de mudança de classe até a correção do sistema pelo CSJT/TST;

b. A SETIC aplicará lançamento aos processos nos quais houve a mudança de classe, a
fim de viabilizar sua identificação e levantamento posterior para possíveis
correções.

2. Registros com erro no órgão julgador

O envio de dados de processos judiciais via MNI ao CNJ, quesito do Prêmio CNJ de
Qualidade 2019, foi avaliado pelo CNJ e seus resultados parciais encaminhados ao TRT17.
Tais resultados são parciais, pois poderiam ser corrigidos e reenviados ao CNJ.

Os resultados apontados pelo CNJ foram: 0% de processos com classes inválidas, 0%
com assuntos nacionais inválidos, 0 (zero) com datas de movimento nacional inválido, 0
(zero) com movimento nacional inválido e 1.481 processos com órgãos julgadores inválidos,
totalizando 99,58% dos processos válidos.
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Em 2018, o TRT17 apresentou 1,8% dos processos com classes inválidas, 1,6% com
classes pai inválidas, 0% dos processos com assuntos inválidos e 4,5% com assuntos pai
inválidos; contabilizando 193 de 200 pontos do Prêmio CNJ.

Como os processos com órgãos julgadores inválidos apontados no resultado parcial
de 2019 representam um percentual muito baixo do total de processos e o esforço de
desenvolvimento para correção e é grande em relação ao possível ganho na pontuação,
além de existir risco de efeitos colaterais, foi deliberado que esses dados não sejam
reprocessados nem reenviados.

Deliberações:  Os dados não serão reprocessados.

3. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta
minutos, do que, para constar, nós Adriana Pinheiro Cruz e Luciano Magno Brambila,
lavramos a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos
presentes à reunião.

5. Deliberações e Providências

Descrição Responsável Data

1. Finalizar a melhoria na CEAT solicitada pelo CEJUSC. SETIC Próxima semana

2. Informar ao CEJUSC sobre a melhoria na CEAT. DIGEST Após término da
melhoria

3. Levantar os processos que necessitam de registro de
informações de arrecadação.

SETIC Início de 2020

4. Elaborar manual com a lista de recomendações de
lançamentos e utilização do sistema PJe, que visam
os ajustes dos números do Tribunal.

Comitê
e-Gestão

Início de 2020

5. Reuniões de apresentação do Acerte a Meta 2º Grau
aos gestores das Unidades de 2º Grau.

Presidência
e DIGEST

12/11/2019

6. Envio de comunicação às Varas do Trabalho e
Gabinetes informando as mudanças ocorridas no
novo extrator do e-Gestão e sugerindo a não
utilização da operação de mudança de classe.

Presidência Não definida

7. Aplicação de lançamentos aos processos nos quais
houve a mudança de classe, a fim de viabilizar sua
identificação e levantamento posterior para possíveis
correções.

SETIC Até a liberação
de outra versão
do extrator pelo

CSJT, com a
correção

8. Marcar e preparar próxima reunião do Comitê. DIGEST 16/12/2019

Autenticação
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