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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO

Divisão de Gestão Estratégica

Ata de Reunião

1. Informações Gerais

Unidade Data das às Local

Comitê Gestor Regional
do Sistema e-Gestão

25/07/2022 13h30min 14h10min Sala de Reuniões 13º
e videoconferência

Participante Unidade Contato

Juiz Ney Alvares Pimenta Filho Secretaria-Geral da Presidência 2088

Alexandre de Barros Diláscio Divisão de Sistemas de Informação 2569

Elielda de Jesus Loureiro Divisão Judiciária 2410

Eneida França Martinelli 5ª  Vara do Trabalho de Vitória 2125

Erika Eliza Izoton Alves Setor de Suporte ao Pje 2226

Estêvão de Figueiredo Cellin Setor de Informações Funcionais 2550

Johnathan Marques Silveira
Carioca

Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicações

2515

Valdir José de Sousa Setor de Estatística e Pesquisa 2478

Convidado Unidade Contato

Adriana Pinheiro Cruz Setor de Gerência de Projetos Institucionais 2479

2. Objetivos da Reunião

Reunião ordinária do mês de julho de 2022. Assuntos discutidos conforme Pauta.

3. Pendências (reuniões anteriores)

 Não se aplica.

4. Pauta

Assunto

1. Processos julgados na pauta virtual de 30/06/2022 pela 1ª Turma, mas não computados
no mês de junho (e-Gestão)

1.1. O membro do Setor de Estatística e Pesquisa (SEPE/DIGEST) informou sobre o
e-mail encaminhado pelo Gabinete do Desembargador Cláudio Armando Couce de
Menezes, o qual listou processos julgados em sessão realizada no dia 30/06/2022,
que não foram contabilizados nas estatísticas do e-Gestão.
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1.2. Visando a avaliação do ocorrido, o SEPE enviou a lista de processos julgados pela
1ª Turma entre janeiro e junho de 2022, para que o Gabinete verificasse se os
processos julgados no último dia de junho de 2022 estariam ou não entre os
listados.

1.3. A chefe do Gabinete do Desembargador Cláudio Armando Couce de Menezes o
respondeu informando a realização da conferência dos processos e esclarecendo
que nenhum dos processos julgados na sessão do dia 30/06/2022 consta na lista
que lhes foi enviada.

1.4. Ela encaminhou também a relação desses projetos julgados na pauta virtual de
30/06/2022, de relatoria do Desembargador Cláudio Armando Couce de Menezes,
e solicitou providências para ajuste desses dados, pois, somente nessa pauta, o
Desembargador Claudio julgou aproximadamente 70 processos e nada consta em
sua estatística.

1.5. A chefe do Setor de Suporte ao PJe (SESUP/SETIC), que procedeu a análise do caso
previamente à reunião em conjunto com o SEPE, concluiu que existe grande
probabilidade de o Gabinete ter lançado muito tardiamente os referidos
julgamentos no PJe, o que pode ter resultado na não contabilização de suas
estatísticas. Nesses casos, a questão somente é solucionada se o lote do mês de
registro do julgamento for novamente processado.

1.6. Portanto, o Comitê, unanimemente, deliberou que:

a) Será realizado o reprocessamento dos lotes do e-Gestão de janeiro até junho
de 2022, visando corrigir este e os demais possíveis casos que possam ter
existido de lançamento tardio durante o ano; e,

b) Após o reprocessamento dos lotes, será avaliado se a ocorrência será sanada
e deve ser levantada a quantidade de casos similares corrigidos com essa
operação. Com o resultado dessa análise, o Comitê decidirá na pauta da
próxima reunião se:

 Definirá ou não um prazo para as Turmas e Tribunal Pleno para registro
dos lançamentos de julgamento em suas sessões, que poderá ser o
mesmo dado às demais unidades judiciárias (15 dias);

 instruirá ou não novamente as unidades judiciárias sobre os prazos de
lançamento no sistema, visando o correto computo das estatísticas do
Tribunal.

2. Painel novo e-Gestão

2.7. O membro do Setor de Estatística e Pesquisa (SEPE/DIGEST) apresentou o
protótipo do painel com os dados do e-Gestão, desenvolvido pela DIGEST. A
solução definitiva com atualização automática está em desenvolvimento pela
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (SETIC).

2.8. Os presentes puderam observar que o painel dispõe os itens do e-Gestão
apresentando seus totais por mês e por ano, o que possibilita o acompanhamento
da evolução desses itens ao longo do tempo. Quando um dos totais dispostos é
selecionado, a listagem dos processos contabilizados no item é exibida,
juntamente com os campos que lhe são associados no e-Gestão.

2.9. Por meio do painel, é possível filtrar as informações apresentadas por unidade
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judiciária e por fase dos processos judiciários (conhecimento, liquidação e
execução).

2.10. Essa solução substituirá o antigo sistema Web-Gestão, que se encontra
indisponível desde o ataque cibernético sofrido pelo Tribunal em fevereiro deste
ano, pois a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicações (TIC) onde
era mantido precisou ser desativada.

2.11. Prevê-se que nova ferramenta seja utilizada por todas as unidades judiciárias de
1º e 2º graus, assim como o Web-Gestão era usado, para conferência das
estatísticas do Tribunal.

2.12. Registra-se as sugestões de melhoria apresentadas na reunião:

a) Foi ressaltada a importância de a listagem de itens conter a numeração
utilizada pelo e-Gestão, pois as unidades já se habituaram a ela, além dela ser
referenciada na fórmula de indicadores. O Secretário da SETIC informou que
essa melhoria já se encontra em desenvolvimento.

b) A chefe do SESUP sugeriu a exibição dos dados por períodos maiores, como
por exemplo, condensados por dois ou mais meses.

c) O Juiz Auxiliar da Presidência destacou também a importância de, quando for
selecionado o item do e-Gestão referente aos processos com instrução
processual encerrada aguardando prolação de sentença, ser exibido no quadro
de processos (à direita do painel) a informação do número de dias que faltam
para o encerramento do prazo. O Secretário da SETIC ponderou que, se essa
informação for computada e registrada na base de dados do e-Gestão, será
possível inclui-la na primeira versão do painel. Entretanto, caso ela não esteja
armazenada na base do e-Gestão, deve ser registrada como melhoria para as
próximas versões do painel, para que seu lançamento não se atrase,
considerando a urgência de sua liberação para uso, resultante da
indisponibilidade do sistema originalmente utilizado.

2.13. Por fim, foi unanime entre os membros do Comitê o entendimento que a nova
ferramenta deve ser disponibilizada o mais cedo possível e que as melhorias
somente serão implantadas para sua primeira versão, se não adiarem seu
lançamento. Contudo, as melhorias que não forem disponibilizadas de imediato
serão analisadas para possíveis implantações futuras.

3. Assuntos gerais

3.1. Foi firmado um convênio do TRT com o Departamento de Estatística da UFES para
estudo de um modelo estatístico que indique a probabilidade de conciliação nos
processos judiciais, visando à ampliação do percentual de conciliação no
CEJUSC e nas Unidades Judiciárias.

3.2. Também foi informado o retorno da ferramenta “Executar é a Meta”, inclusive para
os dados do ano de 2022, pois sua atualização não estava ocorrendo devido ao
ataque cibernético ocorrido no início deste ano. Uma visão geral dos painéis da
ferramenta foi apresentada aos presentes.

4. Próxima reunião
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A próxima reunião está agendada para o dia 29 de julho de 2022.

5. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quatorze horas e dez minutos,
do que, para constar, nós Adriana Pinheiro Cruz e Valdir José de Sousa, lavramos a
presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos participantes.

5. Deliberações e Providências

Descrição Responsável Data

1. Reprocessamento dos lotes do e-Gestão de
janeiro até junho de 2022 SETIC Não definido

2. Incluir na pauta da próxima reunião a
deliberação sobre a definição de prazo para as
Turmas e Tribunal Pleno lançarem julgamentos
no PJe após a sessão e sobre nova comunicação
com as unidades judiciárias sobre prazos nos
lançamentos.

Comitê do e-Gestão Próxima
reunião

3. Concluir o desenvolvimento do painel do
e-Gestão SETIC Não definido

4. Registrar e avaliar sugestões de melhoria para
o painel do e-Gestão SETIC Não definido
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