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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

16/12/2019 14h 14h35min Plenarinho

Participante Unidade Contato

Ana Paula Tauceda Branco Gabinete da Presidência 2436

Luís Eduardo Couto de Casado
Lima Secretaria-Geral da Presidência 2498

Eduardo Ferreira Costa Setor de Suporte ao Pje 2227

Erika Eliza Izoton Alves Gabinete do Desembargador Cláudio
Armando Couce de Menezes 2536

Estêvão de Figueiredo Cellin Setor de Informações Funcionais 2551

Giordano Trindade Damasceno
Bruno Setor de Estatística e Pesquisa 2479

Johnathan Marques Silveira
Carioca

Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicações 2515

Luciano Magno Brambila Divisão de Gestão Estratégica 2062

Mariana Giacomin Cani Bolzani Secretaria da Corregedoria Regional 2012

Nuno de Almeida Rasseli Setor de Manutenção de Sistemas 2568

Convidado Unidade Contato

Ana Luiza P. A. Favoretti Gabinete da Desembargadora Ana
Paula Tauceda Branco 2001

2. Objetivos da Reunião

Reunião ordinária do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão.

3. Pendências (reuniões anteriores)

 Não se aplica.

4. Pauta

Assunto

1. Em virtude da migração dos processos físicos para PJe, foram identificadas duas
mudanças necessárias nas regras de negócio do extrator do SIP. Essas mudanças foram
implementadas, mediante a urgência ao atendimento das datas da migração.

As mudanças são:
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1. Alteração da regra de negócio dos processos pendentes de finalização e de
baixa, a fim de que constar também a tramitação “70201 - PROTESTO JUDICIAL
CUMPRIDO”, solicitada pela SEGEP à SETIC em 25/11/2019.

Incluída na condição de saída dos itens:

 342 (Processos pendentes de finalização - fase de conhecimento);

 377 (Processos pendentes de baixa - fase de conhecimento).

Incluída na condição de entrada do item

 56 (Processos Baixados).

2. Alteração da regra de negócio dos processos com última tramitação “28510:
Autos ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE/CERTIDÃO DIV. TRAB”. Esses processos
deveriam estar com baixa definitiva, entretanto, a regra atual não dava baixa
definitiva para essa tramitação. O grupo de trabalho da migração de processos
solicitou à presidência, em caráter de exceção, aprovação da mudança de regra de
negócio do e-Gestão. A mudança foi aprovado pela presidente na reunião de
06/12/2019.

A tramitação 28510 foi incluída como condição de saída dos itens de apuração de
processos a serem migrados para o PJe:

 78 – Processos com liquidação de sentença pendente - por cálculos

 79 – Processos com liquidação de sentença pendente - por artigos

 80 – Processos com liquidação de sentença pendente - por arbitramento

 327 – Saldo de processos no arquivo provisório

 377 – Processos pendentes de baixa - fase de conhecimento

 383 – Processos pendentes de baixa - fase de execução

 394 – Processos com liquidação de sentença pendente

O comitê, por unanimidade, convalidou as mudanças realizadas.

2. A nova versão do extrator de dados do PJe apresenta inconsistência em alguns itens. Os
dados de audiência (AudConc1º e AudNConc1), item 90.428, estão com valores abaixo
do realizado. Como exemplo, o chefe do setor de Estatística e Pesquisa (SEPE)
apresentou o relatório extraído do e-Gestão do CSJT do mês de novembro. O total de
audiências, segundo o relatório foi de 373.

O número de audiências é utilizado no módulo de produtividade dos magistrados, que é
encaminhado ao CNJ, além dos painéis de inteligência corporativa no próprio Tribunal.

O servidor Nuno informou que já há informação no JIRA de previsão de correção desta
ocorrência na próxima versão do extrator, sem contudo, confirmação de data.

Ficou deliberado que o Tribunal encaminhará ao CSJT ofício comunicando o fato, além
de realizar investigação quanto ao impacto do novo extrator nos outros TRTs.

3. Com a mudança de alguns itens do e-Gestão, principalmente pelo novo extrator, faz-se
necessário a revisão de alguns painéis do inteligência corporativa. Ficou agendado para
21 de janeiro de 2020, reunião entre SECOR, SETIR e DIGEST para identificação das
correções e melhorias necessárias.

4. Próxima reunião do Comitê Regional do Sistema e-Gestão agendada para 27/01/2020 às
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16h.

5. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quatorze horas e trinta e cinco
minutos, do que, para constar, eu Luciano Magno Brambila, lavrei a presente ata, que
depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes à reunião.

5. Deliberações e Providências

Descrição Responsável Data

1. Minutar comunicação ao CSJT sobre
problemas no novo extrator DIGEST 19/12/2019

2. Investigar comportamento do item
90.428 do e-Gestão nos demais TRTs SEPE 18/12/2019

3. Reunião para discussão de melhorias
nos painéis do e-Gestão no
Inteligência Corporativa

SECOR, SETIC e DIGEST 21/01/2020

4. Agendar próxima reunião DIGEST 27/01/2020

Autenticação
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