
Ata n.2 03/2015 - Reunião do Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão 

TRT da 17~ RegiãoiRT-ES 

1. Informações Gerais 

Local: reunião realizada 
Data: 26/11/2015 Horário: 16hOOmin às 18hOOmin virtualmente por meio de 

Ie-mail. 

Participantes: 

Grupo Gestor Regional: Juíza Fátima Gomes Ferreira, Elielda de Jesus Loureiro Souza, Eneida Fra~ça 


Martinelli, Luiz Carlos Goldner Junior, Eduardo Ferreira Costa e Erika Elliza lzoton Alves. 


Ausências justificadas: Valdir José de Sousa (férias) e Wanya Gomes Pennaforte (férias) 


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 

3.1. ITEM 1 - Alteração da regra de negócio do item 61 - processos aguardando o encerramento da 
instrução 

Transcrição do e-Mail encaminhado pelo servidor Hetug Sardeiro Porto ao membro do Grupo Gestor 

Hegional do e-Gestão Luiz Carlos Goldner Junior em 09/11/2015: 

"Pre:::ado Lui:::. 

Em atendimento ao chamado 12712 (assys/), ena/minho solici/ação da servidora Sinara 
Schl/ina Nunes de Sou:::a da I" fTde Caehoeiro. em que a servidora ql/es/iona a existência de 
O.j processos cOl/s/all/es no itell/ "61 - Processos aguardando o encerramento da Ins/ruçc7o" 
do e-Gestão, sendo que tais processos são oriundos da In VT de Cachoeiro e foram reli/e/idos 
à 2" ITde Cachoeiro para processar a execução, seI/do lançada a /ramilação "99650
PROCESSO RE,I,1ET/DO A OUTRA VARA PARA EXEClFASE EXEC'. 

AS~"Í/II, solici/o que seja encaminhado ao Grupo Regional do e-Ges/{Io o pedido de alferação 

da regra do i/em 61 para considerar a ff"{{l/Ji/ação "99650 - PROCESSO REMETIDO A 

OUTRA VARA PARA EXEClF:4SE EXEC' COIIIO condiçcio de saida do i/elll. 


A/encio.wmen/e. 


l-fefUg Sardeiro Por/o 

Seção de AlallUfençüo de Sistemas (SE/v/AN) 

Secretaria de Tecnologia da Informação e Coml/nia/ções (SET/O 

TRT-Il" Região i ES' 

Tel.: (27) 3321-2568" 


Grupo constituído pelos ATOS TRT 178 PRESI N°S 17/2013, 86/2013, 74/2014 e 92/2014 
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TRT da 17ª RegiãoT~T-ES 

3.1.1. Decisões e providências 

O grupo concordou com as alterações propostas 

3.2. Item 2 - Alteração da implementação no sistema da regra de negócio do item 193 - Cartas 
Precatórias pendentes de devolução pelo juízo deprecado 

A servidora Eneida (VITV05) por meio do chamado assyst 9775, relata que o processo 0005300

51.2008.5.17.0005 (AIRO) consta incorretamente no item 193. O problema ocorre pela fato da 

tramitação que marca a entrada do. processo no item ter ocorrida na classe processual AIRO, ao 

passo que a saída ocorreu na classe processual RT. 

Atualmente um processo que entra no item 193 será eliminado somente se receber a tramitação de 

saída na mesma classe processual da tramitação de entrada. Sendo assim, a fim de evitar que outros 

processos constem no item pelo mesmo erro do processo 0005300-51.2008.5.17.0005, os servido.res 

Luiz Carlo.s (SETIC) e Eneida (VITV05) solicitam a alteração. da regra de negócio. do. item 193, de 

maneira que esta passe a excluir todos os pro.cessos que receberam as tramitações de saída sem 

co.nsiderar a classe pro.cessual na qual a tramitação. de entrada fo.i lançada: 

Abaixo. segue a transcrição. da regra de negócio. do. item 193. O texto. destacado. em amarelo 

representa a alteração da regra de negócio. sugerida. 
I 

iHovill/en/Os: 
Presellfe 
No hiSlórico 
(da/(l de início do hislórico 01/01/2(10) 
10200- CARTA PRF:CATÓRliI F:XECUTÔIVA EXI'EDIDA 
OU 
10201 - CARTA PRECATÔRIA EXPEDI/)A 
OU 
6020() - CP EXPEDIDA (r VEZ) 

Ausellfe (independente da classe processual) 
No histórico em data poslerior ao f//ovimenlo de expediçiío 
7!02 - CI' EXPEDIDA Vr;VOLVlDtl (2" VEZ) 
E 
28500. AUTOS ARQUIVADOS DEFINITIVAMfNTE 
E 
28510 - AUTOS A RQUII'A DOS DEFIN/TlVAME/\'T/;,.'CERT/DÃO DIV. TRAB 
E 
3130()- CARTA PRECA7ÓRIA EXECUTÓRIA EXPEDIDA DEVOI.vIDA 
E 
580()() - CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA DEVOLVIDA 
E 
85900 - AUTOS DEVOI.IHJOS AO ARQUIVO DEFINITIVAMENTE 

Grupo constituido pelos ATOS TRT 178 PRESI NOS 17/2013, 86/2013, 74/2014 e 92/2014 
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3.2.1 Decisões e providências 

O grupo co,ncordou com a alteração proposta 

3.3. Item 3 - Prazo de conclusão das alterações do Web-Gestão solicitadas no item 2 da ata nº 
02/2015 - reunião do Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão. 

O servidor Luiz Carlos Goldner Junior (SETIC) informa que já concluiu a demanda relativa à exclusão 

das colunas "Ramo Atividade" e "Município de Origem" da tela de detalhamento dos processos do 

Web-Gestão. 

O servidor Luiz Carlos Goldner Junior também informa que já iniciou os trabalhos para atendimento 

da demanda referente à inclusão da coluna de previsão de vençimento do prazo de prolação de 

sentença na tela de detalhamento dos processos do item 62 existente no Web-Gestão. A conclusão 

desta demanda está prevista para o dia 02/12/2015. 

3.3.1. Decisões e providências 

O grupo ficou ciente do prazo. 

3.4. Item 4 - Processos em que foram efetuados lançamentos de suspensão/sobrestamento por 
decisão (relatar) monocrática estão constando no item 92.182-Processos conclusos e não 
devolvidos no prazo de 3 a 12 meses do Web-Gestão. 

A Chefe de Gabinete do GD-CHBL enviou mensagem informando que há processos em' que foram 

efetuadas conclusões para decisão (relatar) para lançamento de suspensão/sobrestamento e 

passaram a constar tanto no item 92. 160-Processos pendentes com o relator - prazo vencido quanto 

no item 92.182-Processos conclusos e não devolvidos no prazo de 3 a 12 meses do Web-Gestão de 

outubro/2015. O caso do item 92.160 foi tratado na reunião de outubro, restando a análise do item 

92.182. Enviei a mensagem aos membros deste Grupo no dia 24-11-2015, às 16:12. 


3.4.1. Decisões e providências 


O conceito do item 92.182 constante no manual de orientações do e-Gestão é o seguinte: 


Destacar. das variáveis "Processos pendemes CO/ll o relator - no pra=o". "Processos 
pendentes CO//l o relator - pra::o vencido". "Processos pendentes COI/1 o revisor - no RI'eco" e 
"Processos pendentes com o rev/:mr - pra=o vencido". aqueles em que a diferença emre a 
data da I" conclusüo para relatar 0 1/ revisar e o periodofinal da apuração seja superior a 3 
//leses e inferior a 12 meses. No cálculo desse pra::o devem ser considerados os dias corridos. 
sem descamo dos ajústamel1los definidos em normas legais ou regimelltais. 
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Temos, conforme texto sublinhado, que item 92.182 é obtido a partir dos itens 92.159, 92.160, 92.179 

e 92.180, sendo assim faz sentido entrar no item 92.182 os processos suspensos ou sobrestados que 

constam no item 92.160, vez que a regra de negócio atual dele permite tal situação. Se um processo 

suspenso ou sobrestado não deve constar no item 92.182, primeiramente ele não deve constar nos 

itens 92.159, 92.160, 92.179 e 92.180. 

Concluindo, o item 92.182, dentro do que o seu conceito propõe, está correto. O que está incorreto, 

conforme já discutido na reunião deste grupo em outubro/2015, é o processo constar no item 92.160 

quando suspenso ou sobrestado. 

A servidora Erika lembrou qUe na reunião anterior o Grupo propôs a alteração das regras dos itens 

92.157, 92.159 e 92.160 para que não considerem os processos que receberam o movimento de 

suspensão ou sobrestamento. 

Participantes Assinatura 

Juíza Fátima Gomes Ferreira 

Elielda de Jesus Loureiro Souza 

Eneida França Martinelli 

Luiz Carlos Goldner Junior 

J Erika Eliza lzoton Alves 

Eduardo Ferreira Costa • 
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