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1. Integrantes do Comitê

Thenisson Santana Dória (Desembargador Presidente e Coordenador do Comitê)

Fabrício de Amorim Fernandes (Juiz do Trabalho Substituto e Vice-coordenador do Comitê)

Lília  Rocha  Souza  Rodrigues  Moiteiro  (Secretária-Geral  da  Presidência,  Membro  do  1º  e  2º  graus  de
Jurisdição)

Gabriela Melo Lima Rezende (Assessora da Presidência, Membro do 1º e 2º graus de Jurisdição)

Deborah Puig Cardoso (Secretária da Corregedoria, Membro do 1º e 2º graus de Jurisdição)

Tadeu Matos Henriques Nascimento  (Diretor-Geral, Membro da área administrativa)

Mário de Oliveira Neto (Diretor de Secretaria, Membro do 1º grau de Jurisdição)

Mônica Oliveira Barreto (Assessora de Gestão Estratégica, Membro da Área de Estatística)

Luiza de Marilac Amazonas Cabral de Andrade (Chefe do Setor de Estatística, Membro da Área de Estatística)

Marcos Xavier de Almeida Barretto (Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, Membro da Área
de Tecnologia da Informação)

2. Convidado

Jorge Antônio Andrade Cardoso (Gestor de Metas e Ações Nacionais Prioritárias)

Obs.: Foram registradas as seguintes ausências: do Exmo. Sr. Fabrício de Amorim Fernandes (Juiz do Trabalho
Substituto e Vice-coordenador do Comitê) e do servidor Tadeu Matos Henriques Nascimento (Diretor-Geral),
que  se  encontravam  de  férias;  Tadeu  Nascimento  fora  substituído  pelo  Diretor-Geral  Substituto  Sérgio
Santana de Matos. 

3. Pauta

3.1. Pendências da reunião anterior;
3.2. Situação das Remessas do e-Gestão 2017;
3.3. Informes: - CLE; Correição do TST;
3.4. 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, declarou
aberta a reunião e, em seguida, passou a palavra a Mônica.
Mônica  registrou e  parabenizou o  Exmo.  Sr.  Desembargador  Presidente  pelo  aniversário  de  1  ano  no
exercício do cargo de Desembargador deste Regional. Informou que se tratava da quarta reunião do Comitê
em 2017. Na sequência, passou a apresentar os itens da Pauta. As análises, observações e deliberações do
Comitê foram registradas pela Secretária da Reunião, no item 4, abaixo.

4. Análises, observações e deliberações
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4.1 –   Pendências da reunião anterior – as providências relativas às deliberações da reunião anterior estão
mencionadas a seguir:

4.1.1 Abertura de ocorrências no   JIRA   – foram abertas as seguintes ocorrências referentes às proposições da
reunião anterior: os EG-1021 e EG-1022.

4.1.2  Moção  de  elogio  e  divulgação  do  resultado  alcançado  pela  4ª  Vara  do  Trabalho  de  Aracaju  no
saneamento de dados – informou-se que a Portaria com a moção de elogio funcional a todos os servidores
da 4ª Vara do Trabalho de Aracaju foi entregue no dia 09/05/17 pelo Desembargador Presidente. Na ocasião
estavam presentes, além dos servidores da referida unidade judiciária, os Exmos. Srs. Juízes José Ricardo de
Almeida Araújo e Maria Gizélia Lima de Barros, que se encontram presentemente atuando na referida Vara.
O Desembargador-Presidente registrou que,  além de reconhecer  o  trabalho realizado,  o  elogio  funciona
como forma de disseminar a boa prática para outras unidades. Informou-se também que a moção de elogio
será estendida aos estagiários que se encontram atuando na unidade. Na oportunidade, mencionou-se que a
despeito de poder ter havido algum atraso em outras atividades – como foi relatado pela Diretora Iris Lânia
em  relação  aos  despachos  em  processos  eletrônicos  –,  esse  se  deu  em  razão  da  priorização  de  outra
atividade – a do saneamento dos dados – portanto, plenamente justificada porque traz reflexos positivos
para o Regional. Mônica assinalou, como exemplo, que fato semelhante aconteceu durante a Correição do
TST neste Regional, quando houve um questionamento por parte do Secretário da Corregedoria do TST em
relação à dilação do tempo médio na fase de execução. Explicou-se que esse fato foi motivado pelo trabalho
de saneamento dos processos que estão pendentes na fase de execução, atividade prévia à implantação do
CLE. Ressalte-se que não houve qualquer recomendação por parte do Corregedor da Justiça do Trabalho
relativamente a esse prazo excessivo, em razão dos bons resultados obtidos decorrentes desse saneamento,
através do encerramento de diversas execuções.

4.2 – Situação das Remessas do e-Gestão 2017 – registrou-se que as remessas relativas ao 2º grau, no
período de janeiro a abril/2017, encontram aprovadas. Quanto ao 1º grau, 14 Varas do Trabalho encontram-
se com as remessas aprovadas, relativamente ao mesmo período, restando apenas 1 Vara – a 4ª Vara de
Aracaju – justamente devido ao saneamento de dados na fase de execução, com realização de regularizações
processuais. Estima-se até o final da próxima semana para a aprovação integral da estatística do Regional,
buscando manter a sistemática de aprovar os dados estatísticos no mês seguinte ao de referência.

4.3 – Informes:
4.3.1 CLE – Gabriela Resende, Assessora da Presidência, gestora de negócio do projeto CLE, prestou algumas
informações sobre o projeto: a) mencionou que a nova Resolução do CSJT que regulamenta o PJe – Resolução
CSJT nº 185/2017 – mudou a nomenclatura da ferramenta para CLEC, possibilitando também a migração dos
processos físicos na fase de conhecimento (aguarda-se a criação do fluxo próprio no PJe); b) informou a
edição de um novo Provimento, regulamentando o assunto no âmbito deste Regional, já de forma adequada
à Resolução CSJT nº 185/2017; c) assinalou que a partir do dia 29/05 estará sendo iniciada, na 2ª Vara do
Trabalho de Aracaju, a iniciativa piloto de migração dos processos seguindo nova metodologia, a partir de
boa prática utilizada pelo TRT 5, que, estima-se, antecipará em praticamente um ano o término dos trabalhos
de migração; d) relatou como será a dinâmica da migração a partir do roteiro utilizado pelo TRT da 5º Região;
serão três semanas em cada Vara para conversão dos processos físicos para o PJe; na primeira semana será



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO

REUNIÃO MENSAL DO GRUPO GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO

realizado treinamento, na segunda semana realizada efetivamente a migração dos processos e na terceira
semana, a organização da Vara; no dia 29/05, está prevista a realização de palestra a ser ministrada pelo Juiz
Firmo Leal Neto, que é gestor do projeto CLE no TRT da 5º Região para magistrados, servidores e OAB (a
palestra tem por objetivo relatar a implantação nas Varas do TRT da 5º Região, sensibilizar e informar a
relevância do envolvimento de todos) e o início das atividades do projeto piloto; a primeira semana dos
trabalhos contará ainda com a presença da servidora do TRT 5 Madalena Cunha (gerente do Projeto CLE
naquele Regional). Foi esclarecido que durante as semanas em que a Vara estiver envolvida com a conversão,
os prazos serão suspensos, permitindo que os servidores tenham condições de se envolver nessa atividade. A
suspensão dos prazos não inviabilizará a realização das audiências nem a expedição dos alvarás e apreciação
das medidas de urgência.
Na oportunidade,  foi  informado que no dia  29/05, por ocasião  da palestra  de lançamento do CLE,  será
lançado no Regional, também, o aplicativo JTE, aproveitando a presença do Juiz Firmo Leal (idealizador do
aplicativo), que permitirá aos usuários cadastrados receberem informações sempre que houver um novo
andamento nos processos marcados para acompanhamento. Esclareceu-se que já no dia 22/05 o aplicativo
estará em produção e no dia 29/05 será realizado o lançamento oficial. Dr. Thenisson informou que seremos
o sexto Regional a implantar o aplicativo.

4.3.2 Correição do TST – Mônica registrou, com satisfação, os elogios mencionados pelo Corregedor Geral da
Justiça do Trabalho, durante a leitura da Ata de Correição, relativamente ao gerenciamento do Sistema e-
Gestão no âmbito deste Regional, especialmente pelo fato de o Tribunal encontrar-se com todas as suas
remessas estatísticas aprovadas, bem como por ter o TRT 20 implantado o Sistema de Consulta da Dados
Operacionais  (SICOND),  ferramenta  desenvolvida  pelo  TRT  7,  que  permite  o  fornecimento  de  dados
estatísticos atualizados, auxiliando no controle diário das unidades judiciárias, além do resultado obtido pelo
TRT 20 em relação ao cumprimento das metas da Justiça do Trabalho. Débora mencionou a relevância do
SICOND  no  desempenho  das  atividades  da  Corregedoria.  Aproveitando  a  oportunidade,  Dr.  Thenisson
parabenizou a todos pelos resultados positivos alcançados e evidenciou que a avaliação da correição do TST
está relacionada à gestão do Desesembagador Fábio Túlio. 

4.4 O que ocorrer:
4.4.1 Processos pendentes na fase de execução da 9ª Vara do Trabalho de Aracaju que se encontram no JAE –
Impacto sobre a Meta 5 (Índice de Execução) – Mário informou que a situação continua a mesma com
relação os processos no JAE. Ele apurou que são mais de 300 processos nesta situação e isto traz impacto
quanto  a  meta  de  execução.  Assim  reforçou  as  sugestões  apresentadas  na  reunião  anterior  para  que
houvesse um estudo para que sejam registrados os acordos nos processos que tramitam no JAE para que eles
sejam computados como suspensos para efeito da Meta 5, como também colocou à disposição servidor da
9º Vara para auxiliar na atualização dos cálculos e liberação de alvarás. Mônica informou que o Regional está
em processo de implementação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
(NUPEMEC), que está havendo uma reestruturação do Regional com remanejamento de pessoal, inclusive
para o NUCAE, que apoia o JAE. Por isso não houve tempo suficiente para analisar melhor a questão. Dr.
Thenisson propôs que se realize estudo em relação aos processos em que houve acordo, para se obter o
reflexo previsto para a Meta 5.

Nada mais  havendo a tratar,  Dr.  Thenisson,  Desembargador-Presidente e Coordenador do Grupo Gestor,



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO

REUNIÃO MENSAL DO GRUPO GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO

agradeceu  a  presença  de  todos,  revelando  que  a  reunião  foi  bastante  produtiva  e  serena,  e  deu  por
encerrada a reunião.

Assinatura

THENISSON SANTANA DÓRIA 
Desembargador-Presidente

Coordenador do Comitê Regional do Sistema e-Gestão
(assinado digitalmente)

MÔNICA OLIVEIRA BARRETO
Secretária da Reunião
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