PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO

6ª REUNIÃO MENSAL DO GRUPO GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO
ATA DE REUNIÃO
Local
Sala de Reunião – 4º andar

Data
10/11/16

1. Integrantes do Comitê
Fabio Túlio Correia Ribeiro (Desembargador Presidente e Coordenador do Comitê)
Antônio Francisco de Andrade (Juiz do Trabalho Substituto e Vice-coordenador do Comitê)
Rosane Nascimento Barretto (Secretária-Geral da Presidência, Membro do 1º e 2º graus de Jurisdição)
Karine Fonseca Prado (Assessora da Presidência, Membro do 1º e 2º graus de Jurisdição)
Deborah Puig Cardoso (Secretaria da Corregedoria, Membro do 1º e 2º graus de Jurisdição)
Lorena Santos Nascimento (Coordenadora de Gestão de Pessoas, Membro da área administrativa)
Mário de Oliveira Neto (Diretor de Secretaria, Membro do 1º grau de Jurisdição)
Marcos Xavier de Almeida Barretto (Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação)
Luiza de Marilac Amazonas Cabral de Andrade (Chefe do Setor de Estatística da AGE, Membro da Área de
Estatística)
Obs.: Registrada a ausência de Lorena Santos Nascimento (participando de um evento pelo TRT20) e de Dr.
Antônio Francisco de Andrade.
2. Convidados
Thenisson Santana Dória (Presidente eleito para o biênio 2016/2018) e assessoria (Lilia Rocha Sousa
Rodrigues Moiteiro, Gabriela Melo Lima Rezende e Ludmila Dinelli Pachêco Duque);
Adriano Leão Venceslau (Assistente Administrativo da AGE)
Mônica Oliveira Barreto (Assessora de Gestão Estratégica)
Tadeu Matos Henriques Nascimento (Diretor-Geral)
3. Pauta
3.1. Providências adotadas em razão das deliberações da última reunião do Comitê Regional do e-Gestão;
3.2. Situação das remessas do e-Gestão, relativas ao 1º e 2º Graus;
3.3. Transição – apresentação do Sistema e-Gestão;
3.4. Novas Versões dos Manuais do e-Gestão;
3.5. Novo extrator de dados do PJE – Versão 2.1;
3.6. O que ocorrer.
Em cumprimento ao disposto no ATO GCGJT Nº 5, de 16 de junho de 2014, o Grupo Gestor Regional do
Sistema e-Gestão reuniu-se com vistas a discutir questões relacionadas ao Sistema de Gerenciamento de
Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão, conforme Pauta acima
especificada.
O Desembargador Presidente e Coordenador do Grupo Gestor agradeceu a presença de todos, registrou a
presença do Presidente eleito e de sua assessoria e, em seguida, declarou aberta a reunião, passando a
palavra para a Assessora de Gestão Estratégica, Mônica Oliveira Barreto que apresentou os itens da pauta,
um a um. As análises, observações e deliberações do Comitê foram registradas pela Secretária da Reunião,
no item 4, abaixo.
4. Análises, observações e deliberações
4.1. Providências adotadas em razão das deliberações da última reunião do Comitê Regional do e-Gestão:
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A respeito das deliberações da reunião anterior, foi informado que:
4.1.1 Foi aberta ocorrência no JIRA, sob o número EG-335, sobre a ausência do movimento de julgamento
11373 – Anulação de Sentença/Acórdão no Manual do e-Gestão de 2º grau, nos itens de “Julgamento” e
“Prazo”.
4.1.2 Atingimento da Meta 6 – Priorização no julgamento das Ações Coletivas. A notícia do atingimento da
Meta 6 foi divulgada no site/intranet e foram encaminhados ofícios de agradecimento aos magistrados
envolvidos. Débora acrescentou que os ofícios endereçados aos magistrados envolvidos com o cumprimento
da Meta e ao Gestor das Metas – Dr. Jorge Antônio Andrade Cardoso – foram confeccionados e
disponibilizados para assinatura do Presidente.
4.2 Situação das Remessas do e-Gestão, de 1º e 2º Graus – As remessas do e-Gestão de 1º e de 2º grau
encontram-se aprovadas até o mês de setembro/2016; registrou-se, mais uma vez, que essa situação de
aprovação das remessas pelo TST, de forma atualizada (mês seguinte ao de referência), era, até bem pouco
tempo, algo inédito no TRT 20. As remessas correspondentes ao mês de outubro/2016 estão em vias de
aprovação final, tendo sido já regularizadas todas as inconsistências detectadas.
4.3 Transição – apresentação do Sistema e-Gestão. Como parte do processo de transição, foi feita a
apresentação do Sistema e-Gestão ao Presidente eleito para o biênio 2016/2018 e a sua assessoria. Mônica
explicou que o e-Gestão constitui-se no Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e
Judiciárias da Justiça do Trabalho. Essa ferramenta, que substituiu os antigos boletins estatísticos, foi
implementada em toda a Justiça do Trabalho para permitir o gerenciamento, a partir de uma mesma lógica. A
lógica utilizada para se obter as informações sobre a atividade judicante de primeiro e de segundo graus é a
da movimentação processual extraída dos sistemas legados (SAP1 e SAP2) e do Pje-JT. Em relação aos dados
da estrutura administrativa (cargos e funções), são extraídas do Sistema de Administração de Pessoal (SAPE).
O e-Gestão consiste, portanto, na base de dados estatísticos de toda a Justiça do Trabalho, a partir do qual o
Tribunal Superior do Trabalho extrai as variáveis e indicadores de desempenho dos Regionais (produtividade
dos magistrados, prazo médio de duração dos processos, dentre outros). Os dados contidos no e-Gestão
possibilita o uso dos dados para a tomada de decisão; serve como fonte para instrução de processos para
promoção de magistrados, criação de novas varas e cargos; publicações (Justiça em Números, Produtividade
dos Magistrados, etc.); correições; dentre outras. Na oportunidade, explicou-se também o ciclo de geração
dos dados mensais do e-Gestão (remessas/lotes mensais) e transmissão para o TST, que está resumido na
imagem abaixo:
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4.4. Novas Versões dos Manuais do e-Gestão – Foi informada a edição de novas versões dos Manuais do eGestão, com as seguintes vigências: Legado, a partir de janeiro/2017 e Pje, a partir de novembro/2016,
versões que trazem alterações em alguns itens;
4.5. Novo extrator de dados do PJE – Versão 2.1 – Foi informada a disponibilização de nova versão do
extrator de dados do Pje para o e-Gestão – versão 2.1, disponibilizada a princípio para homologação. Após
conclusão dos testes e validação, a versão “em produção” deverá ser disponibilizada, o que se espera
acontecer ainda em novembro;
4.6 O que ocorrer:
4.6.1 Na oportunidade Mário agradeceu ao Comitê e à AGE pela parceria estabelecida, pelo canal de
comunicação firmado com as Varas do Trabalho, para melhoria das atividades e a geração de dados
estatísticos mais fidedignos, o que acaba por permitir o melhor gerenciamento da unidade.
4.6.2 Dr. Fábio registrou os agradecimentos a Mário pelas contribuições que ele sempre tem dado para
melhoria da gestão e registrou, em sua despedida, já que se trata de última reunião do Comitê sob sua
coordenação, sua satisfação com o competente trabalho que fora desenvolvido pelo corpo de servidores da
AGE.
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Grupo Gestor agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião.
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Assinatura
FABIO TÚLIO CORREIA RIBEIRO
Desembargador Presidente
Coordenador do Comitê Regional do Sistema e-Gestão
(assinado digitalmente)

Luiza de Marilac Amazonas C. de Andrade
Secretária da Reunião
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