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Ata n.° 02/2015 - ReuniãO do Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão 

TRT da 170  Região 

1. 	Informações Gerais 

Data: 26/10/2015 
	

Horário: 14h0Omin às 15h4Omin 
	

Local: Sala Multiuso 

Participantes: 

Grupo Gestor Regional: Juiz Geraldo Rudio Wandenkolken, Juiza Fátima Gomes-Ferreira, Eduardo 

Ferreira Costa, Elielda de Jesus Loureiro Souza, Eneida França Martinelli, Erika Eliza Izoton Alves, Luiz 

Carlos Goldner Junior, Valdir José de Sousa e Wanya Gom.  es Pennaforte. 

2. Objetivos da Reunião 

Dar continuidade ao cumprimento do despacho da Presidência do TRT da 17° 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, decisões e providências 

Item 1 — Sistema e-Gestão do TST 

Disponibilização do relatório "Regras Não Temporais de Validação dos itens do e-Gestão 12  grau". 

Decisões e providências 

O servidor Valdir José de Sousa disponibilizará na pasta do TRT 17 Região do sistema e-Gestão o 

relatório "Regras Não Temporais de Validação dos itens do e-Gestão 1° grau". 

Item 2— Visualizador Web-Gestão do TRT 17 

Otimização das variáveis dispostas nas colunas dos detalhamentos dos itens 62 e 64. 

Decisões e providências 

A SETIC excluirá as colunas."Ramo Atividade" e "Municipio,de Origem" do visualizador dos itens. 

A SETIC criará uma coluna com o nome "Previsão de vencimento" no detalhamento do item 62. 

A SETIC informará sobre 6 andamento da conclusão dos itens acima, na próxima reunião do 

Grupo Gestor. 
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Item 3— Regras de negócio dos itens do e-Gestão 

Subitem 3.1 

O Grupo Gestor Regional concluiu que a regra de negócio do item 92157 está gerando 

inconsistências nos itens 92159 e 92160. 

No dia 2-10-2015, a assessora do Gabinete da Desa. Ana Paula Tauceda Branco, Ana Luíza Pereira 

Aliprandi Favoretti, de ordem, enviou mensagem ao Grupo de Suporte ao Pie questionando a 

razão de o processo 393-05.2014.5.17.0011 estar constando no" item 92.160 - Processos 

pendentes com o relator - prazo vencido no mês de setembro de 2915, pois havia sido efetuada 

conclusãO para decisão (relatar) com o tipo de complemento de conclusão Suspenso ou 

sobrestado o processo por decisão judicial' no dia 2-12-2014 e não houve lançamento de 

movimento de encerrameMo dessa suspensão. 

Segundo as regras do item 92.160, constantes no Manual de Orientações do e-Gestão 2.° Grau, 

em anexo, "O processo estará pendente com o relator sempre que tiver recebido moVimento de 

conclusão na forma prevista nos itens 92.147 e 92.148 e não tiver recebido saída prevista nos 

itens 92.150, 92.151 e 92.157(92.150 - Processos disponibilizados pelo relator com visto, 92.151 - 

Processos restituídos pelo relator com decisão monocrática e 92.157 - Processos disponibilizados 

pelo relatar - outros). O item 92.1513'elenca os processos com voto enviados para inclusão em 

pauta ou em mesa e o item 92.151 os processos com decisão monocrática, com ou sem resolução 

de mérito. Logo, resta a análise do item 92.157 como item de saída do item 92.160, para o caso 

em questão. 

De acordo com a regra de negócio do item 92.157, o movimento de suspensão ou sobresta mento 

não é considerado como disponibilização de processo pelo relator, mas o movimento de 

- encerramento da suspensão é considerado como disponibilização do processo pelo relator. Não é 

razoável pensar que o lançamento da suspensão gerará atraso para o relator, sendo sensato 

pensar justamente o contrário, que se lança a suspensão até que se possa atuar no processo;  

quando, então, lança-se o encerramento da suspensão e, a partir dele, o processo retorna ao 

status de pendente para o relator. 	
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julgamento/decisão foram lançados no Gabinete da Presidência e não de um Relator. 
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Prova de que faz sentido essa conclusão é o conceito constante na regra de negócio do item 2.160 

- Processos pendentes com o relator - prazo vencido, que faz parte dos itens do e-Gestão que 

controlam os processos físicos: "[...]. Não devem ser incluídos neste item os processos 

suspensos/sobrestados. [..1". 

Em 19-10-2015, o Gabinete do Des. José Carlos Rizk submeteu casosimilar ao Grupo de Suporte 

ao Pie: houve conclusão (relatar) para sobrestar o processo 2407-59.2014.5.17.0011, tendo sid6 

utilizado o complemento 'Suspenso o processo por recurso extraordinário com repercussão geral' 

e o processo está constando no item 92160. 

Décisões e providências 

O Grupo Gestor Regional sugere à Presidência do Tribunal oficiar a Corregedoria-Geral cla Justiça 

do Trabalho e o Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão sobre a proposta de mudança das 

regras de negócio dos itens 92157, 92159 e 92160 do e-Gestão para . que: 1) o item 92157 não 

abarque qualquer caso relacionado a suspensão/sobrestamento, tal como ocorre com o item 

2157 (legado); 2) que os processos com movimentos de suspensão/sobrestainento sejam 

desconsiderados pelos itens 92159 e 92160, nos mesmos moldes em que dcorre com os itens 

2159 (legado) e 2160 (legado). 

Subitem 3.2 

Os Protestos Judiciais, neste Regional, conforme § 1.2  do artigo 219 do Regimento Interno, devem 

ser direcionados ao _Presidente do Tribunal. Por isso, a classe Protesto (código 191) foi 

configurada para ser distribuída ao Gabinete da Presidência. 

A-Secretaria Judiciária informou que no mês de agosto/2015 os Protestos 214-70.2015.5.17.0000, 

215-55.2015.5.17.0000 e 216-40.2015.5.17.0000 constaram no item 92160, apesar de ter sido 

efetuada conclusão 'correta e utilizado o tipo de complemento constante no item 92151. foi 

efetuada abertura de chamado e sido repassado ao Jira, tendo sido gerado o número EGE-1520. O 

chamado foi respondido com a informação de que a pendência ocorreu porque o movimentos de 
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7. 	Decisões e providências 

O Grupo Gestor Regional sugere à Presidência do Tribunal ofidiar a Corregedoria-Geral da Justiça 

do Trabalho e o Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão para propor mudança na regra de 

negócio do item 92160 do e-Gestão para que considere as conclusões e lançamentos de 

movimentos efetuados na classe Protesto, código 191, realizadas no Gabinete da Presidência, 

para que não gere atrasos indevidos. 

Item 4 — Próximas reuniões do Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão 

Em função da finalização do Projeto e-Gestão e para otimizar o processo de trabalho, o Grupo 

Gestor decidiu realizar reuniões de forma virtual para atender as possíveis demandas. 

Decisões e providências 

As reuniões virtuais se delinearão da seguinte forma: 

as possíveis demandas sobre o e-Gestão serão enviadas por e-mail para o Grupo Gestor 

Regional até a véspera do dia da reunião; 

as decisões e providências para sanar as demandas serão feitas, votadas e consolidadas 

em ata pelo Grupo Gestor Regional, no dia da reunião virtual. 

A próxima reunião do Grupo Gestor acontecerá no dia 26 de novembro de 2015, de 16 às 18h. 

Participantes Assinatura 

Juiz Geraldo Rudio Wandenkolken 

Juíza Fatima Gomes Ferreira gtit 

Eduardo Ferreira Costa 

Elielda de Jesus Loureiro Souza ,..)çtstoci  

Eneida França Martinelli 

Erika Eliza Izoton Alves 
ni- 

Luiz Carlos Goldner Junior 
\M 

Valdir José de Sousa 

Wanya Gomes Pennaforte ,P 
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