
Ata n.!! 01/2015 - Reunião do Grupo Gestor Regional do Sistema e-GestãoI-(j 
TRT da 1711 RegiãoTRT-ES 

1. Informações Gerais 

Data: 16/04/2015 Horário: 16hOOmin às 18h30min Local: SETIC 

Participantes: 


Grupo Gestor Regional: Juiz Roque Messias Calsoni, Juíza Fátima Gomes Ferreira, Elielda de Jesus 


Loureiro Souza, Eneida França Martinelli, Luiz Carlos Goldner Junior, Valdir José de Sousa e Wanya 


Gomes Pennaforte. 


Especial: Erika Eliza IlOton Alves. 


2. Objetivos da Reunllo 

Dar continuidade ao 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 "a" e "b. 

3. Pauta, decls6es e providências 

Item 1- Transferência do Sistema e-Gestão 12 Grau para a manutenção de sistema 

Quando considerar o projeto e-Gestão 1º Grau finalizado? 

Decisões e providências 

Em função de todos os itens do e-Gestão 1º Grau estarem construídos e revisados, o Grupo 

Gestor decidiu que o projeto e-Gestão 1º Grau está finalizado. 

Item 2 - E-mail Dr. Antônio de Carvalho Pires - Prazos do e-Gestão/PJE 

Enviado: 	 segunda-feira, 15 de dezembro de 2014 19:09 
grupo.e-gestor@trtes.jus.br; SECOR - Secretaria da Corregedoria; Luiz Carlos 

Para: Goldner Junior 
Categorias: Categoria Vermelho 

GRUPO GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO e SECOR 

Desculpando-me pela informalidade da comunicação, gostaria de levar aos digníssimos membro 

do Grupo Gestor Regional do Sistem E-Gestão, a minha preocupação com o sistema de contagem 

de prazos para prolação de sentença no PJE (50 dias ininterruptos), ante os transtornos e 

prejuízos gerados ao magistrado. 
Estive afastado de minhas atividades, de forma ininterrupta, no período de 09.06.2014 a 

13.08.2014, todos afastamentos legais, quais sejam: licença médica de 09/06 a 08/07/14 (art. 
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69,1, LOMAN); Luto de 07/07 a 14/07/14 (art. 72, 11., LOMAN) e férias regulares no período de 

15/07 a 13/08/14, situação que me gerou, num primeiro momento, processos em atrasos nas 

estatísticas dos meses de julho e agosto de 2014, inclusive em relação a processos anteriores à 

minha primeira audiência do PJE. Felizmente, tais situações foram regularizadas, basicamente, na 

sua totalidade, já que m.uitos dos problemas foram gerados por lançamentos indevidos ou 

incompletos, decorrentes da implantação do sistema PJE. 

Naquela ocasião, cheguei a minutar um ofício que iria remeter à Presidência do E. TRT para 

justificar os pretensos atrasos e demonstrar a minha indignação com o ocorrido, já que não 

obstante o fato de não encarar eventual prolação de sentença em atraso como motivo de 

desprestígio do magistrado, por questões pessoais e convicção própria, sempre fiz questão de 

proferir todas as sentenças dos processos que me são conclusos, dentro dos prazos legais. 

Ademais, a situação ocorrida, em que os pretensos atrasos se deram em razão de afastamentos 

legais, além de entender que a manutenção desse quadro constitui um ilegalidade, também 

considero uma tamanha injustiça, já que me esforçei para, mesmo durante meus afastamentos 

legais, na medida do possível, proferir todas as sentenças dos processos que se encontravam 

conclusos comigo, num total de quase 50, entre processos físicos e do PJE e, cumpri com êxito tal 

missão, tanto que retornei às minhas atividades em 14/08/14 com todo o paSSivo de processos 

conclusos zerado. 

No momento, tem me causado séria apreensão o fato de que o período de recesso, incluindo o 

tempo adicional de suspensão dos prazos no E. TRT não será deduzido fo prazo do PJE para 

prolação de sentença. Nesta data, encontro-me com 36 processos do PJE conclusos para prolação 

de sentença e, dificilmente conseguirei prolatá-Ias dentro do prazo estabelecido, mesmo que 

trabalhe durante todo o recesso. Apesar de saber que o procedimento é adotado no âmbito 

nacional, considero que o mesmo é ilegal, já que afronta dispositivos legais expressos, além de 

sujeitar o magistrado à abertura de procedimento administrativo, no caso de atraso por mais de 

10 dias. 

Nesse sentido, levo a minha preocupação a esse Grupo Gestor, objetivando contar com o apoio 

de seus digníssimos membros para" juntamente com o Comitê Gestor Regional do Sistema do PJE, 

buscar uma solução para a referida problemática, com possível brevidade. 

Um feliz NATAL PARA TODOS E UM 2015 PLENO DE SAÚDE, ALEGRIAS E REALIZAÇÕES. 

Antonio de Carvalho Pires 

juiz titular da 7ª Vara do Trabalho de Vitória/ES 

Providências já tomadas: 

• Instalação da versão 1.64 do Extrator que contempla o cálculo do controle de prazos no 

12Grau (item 90064) respeitando-se os afastamentos e suspensões de prazo. 

• Implementação em dezembro/2014 de rotinas que extraem as informações atinentes aos 

afastamentos e suspensões dos Magistrados em nossos sistemas legados para registrá-Ias na 

base de dados do e-Gestão/Pje. 

• Regeração das remessas mensais de janeiro a dezembro de 2014 do e-Gestão/Pje . 
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Dar ciência às Varas do Trabalho e aos Magistrados: 

1. 	 Que a versão 1.64 do Extrator contempla o cálculo do controle de prazos no 12Grau (item 

90064) respeitando-se os afastamentos e suspensões de prazo; 

2. 	 E que há a possibilidade de correção de processos que não consideraram as hipóteses acima, 

o que deve ser feito nos casos de afastamento pela SGP e nos casos de suspensões pela 

Presidência; 

3.' 	Observação: A correção retroativa não é possível na hipótese de ausência de movimento ou 

sua incorreção. 

Verificou-se que as prorrogações de prazo previstas no art. 17 da resolução CSJT 136/2014 não 

são computadas para o prazo de prolação de sentença dos magistrados. Deste modo, sugere-se a 

regulamentação pela Corregedoria Regional para que tal fato seja considerado no precitado prazo 

do Magistrado. 

Item 3 - Comparativo dos erros de validação do ano de 2014 e 2015 

Decisões e providências 

Foi apresentado aos participantes da reunião a situação final dos erros de validação das remessas 

mensais do ano de 2014 relativas ao 12 e 22 Graus, assim como a situação dos erros de validação 

dos meses de janeiro, fevereiro e março/2015. 

Item 4 - Sugestão para eliminação automática dos erros de validação 

Eliminar automaticamente os erros do e-Gestão quando o quantitativo de processos com erro for 

inferior a 5% do quantitativo total de processos contidos no item. 

Decisões e providências 

I. 	 Identificar a origem (unidade) e as causas (originário ou derivado) das inconsistências 

constatadas e especificas, sem prejuízo de solicitar à Presidência que proceda a orientação 

generalizada para que os setores diligenciem na correção dos erros constados. 

2. 	 Foi rejeitada a exclusão automática dos processos. 

3. 	 Detectando-se situações em que a correção se torna impossível (corrigir a inconsistência sem 

que resvale para outra inconsistência) ficará a critério, do gestor e do Luiz Carlos a opção 

pela exclusão, que posteriormente será relata ao Grupo Gestor Regional. 
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Item 5 - Deliberação sobre informação exigida pelo desembargador presidente a respeito das 

providências que este tribunal adotou para a correção integral dos erros existentes no 

sistema e-Gestão, referente às regras de negócio violadas do 12 grau 

Em atenção ao Despacho proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente em 

24/03/2015, informo que para a correção integral dos erros existentes no sistema e-Gestão 

referentes às regras de negócio violadas do 1º Grau, este Regional adotou as seguintes 

providências : 

1. 	 adição de um servidor da área de informática com dedicação exclusiva ao sistema e-Gestão 

durante quase todo o segundo semestre de 2014; 

2. 	 realização de reuniões entre servidores da área de informática e judiciária para identificar a 

causa dos erros de validação, assim como, quando possível, aperfeiçoar a implementação das 

regras de negócio que direta o indiretamente provocavam erros de validação; 

3. 	 realização de reun iões mensais do Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão; 

4. 	 construção de relatórios no portal do TRT-ES para exibição dos erros de validação aos 

gestores dos itens de informação; 

5. 	 construção de mecanismos nos sistemas legado do TRT-ES para permitir a correção dos erros 

de validação originados por tramitações lançadas incorretamente. 

6. 	 ações de orientação sobre o e-Gestão, tais como: elaboração de manuais, realização de 

reuniões, compatibilização da rotina de trabatho do servidor e magistrado com as demandas 

de correções dos erros do sistema. 

Até a Correição Ordinária realizada neste Regional nos dias 07 a 11.04.2014, os itens de 

informação do e-Gestão relativos ao 1º Grau não haviam passado por uma revisão ampla, pois o 

foco até então era o e-Gestão do 2º Grau. Por isso, os dados dos itens de informação do 2º Grau 

apresentavam-se mais fidedignos e consequentemente com menos erros de validação. 

Após a Correição Ordinária, devido ao maior número de erros de validação, o foco do Grupo 

Gestor Regional passou a ser 1º Grau, à medida que os trabalhos qe correção dos erros de 

validação do 1º Grau começaram a avançar, foi possível perceber que não seria possível corrigir 

todos os erros dentro do prazo estipulado pelo Ministro Corregedor-Geral. Diante dessa 

impossibilidade, o Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão solicitou à Secretaria-Geral da 

Presidência que formalizasse junto à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho pedido de 

prorrogação do prazo para correção dos erros de validação em 90 dias. No entanto, mesmo com 

este prazo adicional, não foi possível eliminar completamente os erros de validação dos itens do 

e-Gestão de 1º Grau. A complexidade do e-Gestão exigiu que os trabalhos de correção fossem 

estendidos até a última semana de fevereiro de 2015, ou seja, até a última semana na qual foi 

possível efetuar correções nos dados atinentes ao ano de 2014. 

Mesmo trabalhando até o término do prazo de correção dos dados de 2014, não foi possível a 

eliminação completa dos erros de validação do e-Gestão do 1º Grau, mas graças ao intenso 

trabalho prestado, os dados do ano de 2014 foram melhorados sensivelmente, já que na época da 
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Correição Ordinária este Regional não possuía nenhuma Vara do Trabalho com remessa de dados 

aprovada, ao passo que hoje 81% das remessas de dados do 12 Grau relativas ao ano de 2014 

encontram-se aprovadas pelo Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão. 

Em relação aos dados do 22 Grau, todas as remessas do ano de 2014 encontram-se aprovadas 
pelo Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão. É importante destacar que não foi possível 
corrigir todos os processos com erro de validação até a data limite de correção das remessas do 
ano de 2014. Dessa forma, por ser um número pequeno de processos (em média 32 processos 
por mês), optou-se pela exclusão destes processos das remessas de dados. 

Decisões e providências 

Fica aprovada a 'minuta. O servidor Luiz Carlos Goldner Junior encaminhará a resposta definitiva 

para a Presidência 

Participantes 

Juiz Roque Messias Calsoni 

Juíza Fátima Gomes Ferreira 

Elielda de Jesus Loureiro Souza 

Eneida França Martinelli 

Luiz Carlos Goldner Junior 

Valdir José de Sousa 

Wanya Gomes Pennaforte 

Erika Eliza Izoton Alves 

Karolina Pires Policiano Ausência Justificada 
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