ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO E-GESTÃO
PAUTA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020
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1. PARTICIPANTES:

e-mail

Telefone

Ana Cristina Magalhães Barbosa

ana.magal.barbosa@gmail.com

2121-8332

André Luiz Ferreira Santos

andre.ferreira@trt19.jus.br

2121-8289

José Humberto Cunha Vassalo

jose.vassalo@trt19.jus.br

2121-8221

Maurício Augusto Figueiredo

mauricio.figueiredo@trt19.jus.br 2121-8116

1. COM CÓPIA PARA:
Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão (registro no sistema Jira).

2. OBJETIVO DA REUNIÃO:
Discutir os assuntos acumulados nos meses de março e abril, em
decorrência da pandemia.

3. RELATÓRIO:
ASSUNTOS DO MÊS DE MARÇO/2020

1. Ofício Circular – SECG/CGJT Nº 19/2020
O citado ofício comunicou a prorrogação do prazo para reenvio das cargas
de 2019 até 31.03.2020 e recomendou que essas fossem feitas utilizando-se
a versão 2.5.4. do extrator.
Análise: Foi informado pela Corregedoria Regional que todas as cargas de
2019 já haviam sido reenviadas desde o dia 18.02.2020 e utilizando-se a
versão recomendada (2.5.4.)
2. SITUAÇÃO DAS REMESSAS DE 2020
Em atendimento ao § 2º do Art. 174 da Consolidação dos Provimentos da
CGJT

consultaram-se

relatórios

da

1

pasta

denominada

“Relatórios

de

Detalhamento de Erros” do Sistema e-Gestão e constatou-se que as cargas
de janeiro a março já foram feitas e estão validadas no sistema e-Gestão.
Análise: Abril também já foi enviado.
3. RECOMENDAÇÃO DO MINISTRO CORREGEDOR (EM ATA DA
CORREIÇÃO

REALIZADA

EM

FEVEREIRO/2020)

PARA

A

ADOÇÃO DE MECANISMOS DE EFETIVO CONTROLE DAS RPVs
ESTADUAIS E MUNICIPAIS EXPEDIDAS PELAS VTs.
No sistema e-Gestão só há itens relacionados a RPVs para processos físicos.
Para um controle efetivo recomendado pelo Ministro é necessário também
dado de processos eletrônicos.
A partir da instalação do sistema GPREC é que se poderia vislumbrar a
extração de dados a respeito em processos eletrônicos e daí se teria
inclusive a possibilidade de inclusão desses itens no sistema e-Gestão.
Uma vez liberado o sistema GPREC, foi solicitado, em 31.03.2020, ao
servidor Paulo Athayde, lotado no Setor de Apoio ao PJe, que fizesse teste
no citado sistema com o intuito de registrar movimentações correspondentes
aos itens 362, 364, 365, 367, 368, 369 e 370 do e-Gestão (itens relativos a
RPVs em processos físicos) para que se pudesse ter itens correspondentes
em processos eletrônicos.
A sugestão ao comitê era que, uma vez bem sucedido o registro das
movimentações no GPREC, fosse aberta uma issue solicitando a criação dos
itens de RPVS para processos eletrônicos, indicando-se os movimentos
testados e bem sucedidos cadastrados no GPREC.
Alternativamente, poder-se-ia solicitar à SETIC a elaboração de relatório, em
Relatórios Gerenciais do PJe, que contemplasse tais itens.
Aguarda-se, no entanto, a posição do servidor Paulo Athayde a respeito do
cadastro das movimentações no GPREC, considerando que, com sua
expertise, seja a pessoa mais indicada a identificar as movimentações no PJe
que corresponderiam às movimentações nos processos físicos, relativas aos
itens de RPVs no sistema e-Gestão.
Deliberação: Deliberado que seja consultada a 1ª VT de São Miguel dos
Campos sobre os movimentos lançados.
Tabela Processual Unificada de Complementos com Acréscimos da Justiça do
Trabalho (versão 07.02.2020)
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OFICIO PRECATÓRIO 7224
OFÍCIO REQUISITORIO 7225
Humberto solicitará relatório de todos os processos que tiveram os
movimentos 7224 e 7225 no PJe.
4. PROCESSOS SUSPEITOS DE INCONSISTÊNCIAS
Consultando-se os relatórios do sistema e-Gestão, não foram encontrados
processos suspeitos de inconsistências no que se refere ao primeiro grau em
31.03.2020.
Observou-se, porém, no mesmo período, no segundo grau, 23 (vinte e três)
processos informados nas parcelas que compõem o saldo pendente de
julgamento, mas não informados no respectivo saldo (relatório de processos
suspeitos – Aba c); observou-se também a existência de 49 (quarenta e
nove) processos informados nos pendentes de julgamento e não informados
nas parcelas que o compõem (relatório de processos suspeitos – Aba d).
Vide relatórios anexos.
Deliberação: A Secretaria Judiciária procederá à conferência de tais
processos?
Humberto disponibilizará a lista de processos suspeitos para verificação da
SJ.
- Se necessário, solicitar verificação pela SETIC / Sérgio DBA.

5. ATUALIZAÇÃO DO COMITÊ
Informar ao Comitê Nacional a nova composição do comitê Regional.
Assim: TRT Integrantes Função/Lotação E-mail
Deliberação: SJ – Vai verificar junto à Presidência o andamento do PROAD
de atualização.
ASSUNTOS DO MÊS DE ABRIL/2020
1. SITUAÇÃO DAS REMESSAS DE 2020
Em atendimento ao § 2º do Art. 174 da Consolidação dos Provimentos da CGJT consultaram-se
relatórios da pasta denominada “Relatórios de Detalhamento de Erros” do Sistema e-Gestão e
constatou-se que as cargas de janeiro a abril já foram feitas e estão validadas no sistema eGestão.
2. PROCESSOS SUSPEITOS DE INCONSISTÊNCIAS
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Consultando-se os relatórios do sistema e-Gestão, não foram encontrados processos
suspeitos de inconsistências no que se refere ao primeiro grau em 30.04.2020.
Observou-se, porém, no mesmo período, no segundo grau, 1 (um) processo informado
mais de uma vez na mesma (relatório de processos suspeitos – Aba b); observou-se
também a existência de 6 (seis) processos informados nas parcelas e não informados
no saldo pendentes de julgamento (relatório de processos suspeitos – Aba c).
Observou-se ainda 498 (quatrocentos e noventa e oito) processos pendentes de
julgamento e não informados nas parcelas (relatório de processos suspeitos – Aba d).
Vide relatórios anexos.
Deliberação: A Secretaria Judiciária procederá à conferência de tais processos.
3. Processos com o assunto COVID
Foi refeita a carga de abril após o cadastro do assunto, e os processos com o assunto
COVID passaram a constar nos relatórios do e-Gestão.
Deliberação: Precisa ser refeita a carga de março e a atualização do 2º Grau.

4.

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES:

4.1. Será consultada a 1ª VT de São Miguel dos Campos sobre os
movimentos lançados. OFICIO PRECATÓRIO 7224/OFÍCIO REQUISITORIO
7225/Humberto solicitará relatório de todos os processos que tiveram os
movimentos 7224 e 7225 no PJe.
4.2 A Secretaria Judiciária procederá à conferência de processos, a partir do
momento em que Humberto disponibilizar a lista de processos suspeitos
para verificação. Em sendo necessário, solicitará verificação pela SETIC /
Sérgio DBA.
4.3 Desnecessária a atualização do comitê, uma vez que os servidores
Manoel Messias e André Ferreira voltarão a ocupar as diretorias e
coordenação da Secretaria Judiciária e Coordenadoria de Apoio às Varas,
respectivamente.
4.4 Corregedoria - Precisa ser refeita a carga de março e a atualização do 2º
Grau.
A ata foi submetida à apreciação dos membros do Comitê, que a
aprovaram, por e-mail, e segue assinada pela sua Coordenadora
Executiva.
Maceió, 8 de maio de 2020.
ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA
Juíza Coordenadora do Comitê do Sistema E-Gestão
4

TRT da 19ª Região

5

