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

5ª REUNIÃO MENSAL DO GRUPO GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO
ATA DE REUNIÃO
Local
Sala de Reunião – 4º andar

Data
26/09/16

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 Dr. Antônio Francisco de Andrade
2. Convidados
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 1º e 2º Graus;
3.3. Apresentação do programa “Correição Virtual” do Sistema de Consulta a Dados Operacionais – SICOND à
Corregedoria;
3.4. Execução/Disponibilização de novos lotes do Ano de 2015 – Inconsistência Item PJE 92.288 – Agravos de
Instrumento em Recurso de Revista remetidos ao TST (60.133 processos – duplicidade);
3.5. Inclusão do movimento 11373 – Anulação de Sentença/Acórdão nos Itens de julgamento, bem como nos
Itens de Prazo.
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 e declarou
aberta a reunião e, em seguida, passou a palavra para que Adriano Leão Venceslau apresentasse os itens da
pauta.
4. Análises, observações e deliberações
4.1. Providências adotadas em razão das deliberações da última reunião do Comitê Regional do e-Gestão
Foi informado por Mônica que as deliberações da reunião anterior foram providenciadas, a saber:
4.1.1 Abertura de ocorrência no JIRA – EG-248 referente a ausência do processo com sentença anulada no
Item 90.064 quando o processo retorna para novo julgamento;
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4.1.2 Abertura de ocorrência no JIRA – EG-223 referente a ocorrência de duplicidade do movimento "Início
da execução" na migração dos processos físicos para o eletrônico através do CLE;
4.1.3 e-Gestão de 2º Grau – Foram regularizados os oito (08) processos que se encontravam indevidamente
listados no Item 2.160 – Processos Físicos Pendentes com o Relator – Prazo Vencido
4.1.4 Pleitos de Mário de Oliveira Neto que foram atendidos:
4.1.4.1 Visando atender à solicitação de inclusão do nome das partes nos programas estatísticos do SICOND,
foi criado o Programa “Pendente de Finalização” com identificação das partes, que tem como objetivo
facilitar a organização de pautas para as semanas de conciliação. Mário informou que testou o programa, que
já divulgou para os diretores de secretaria das demais Varas de Aracaju e que já o utilizou na Semana
Nacional de Execução realizada no período de 19 a 23.09.2016.
4.1.4.2 No que se refere as Atas das Reuniões do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão do TRT20, elas
já se encontram disponibilizadas na Intranet no seguinte caminho: Gestão Judiciária – Estatística – e-Gestão –
Comitê Gestor, conforme solicitado, para conhecimento de todos.
4.1.5 Encaminhado e-mail ao Subcomitê de Pequeno Porte propondo que o tempo de suspensão dos
processos por motivos alheios ao TRT20 seja excluído do TMDP1 e TMDP2 (meta 4 e 5 da JT).
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 agosto/2016; registrou-se 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.
4.3 Apresentação do programa “Correição Virtual” do Sistema de Consulta a Dados Operacionais - SICOND
à Corregedoria. A apresentação foi feita no dia 09/09/2016, com a presença de todos os servidores lotados
na Secretaria da Corregedoria. Contou com a presença também de servidores da AGE e da SETIC. Débora
informou que a Secretaria da Corregedoria está analisando os dados buscando uma validação do Programa
para que ele possa ser utilizado. Informou que a SECOR já está trabalhando para, tão logo sejam validados os
itens, providenciar, junto com a TI, a implantação de novo modelo para o Programa de Correição, bem como
para a Ata de Correição, em formato mais aproximado da que é elaborada pelo Tribunal atualmente. A
expectativa, após a finalização dos trabalhos, é que a Ata de Correição seja gerada automaticamente. Marcos
Xavier lembrou dos ganhos advindos com as tarefas automatizadas, bem como da possibilidade de a
Secretaria da Corregedoria passar a enviar mensalmente os relatórios contendo os dados processuais para
validação das Varas. Na oportunidade, Karine falou que o SAO (ferramenta que integra a nova versão do PJE),
que estará em funcionamento a partir de 08.10.2016, conterá vários itens de gerenciamento.
4.4 Execução/Disponibilização de novos lotes do e-Gestão do 2º Grau referente ao Ano de 2015 –
Inconsistência Item PJE 92.288 – Agravos de Instrumento em Recurso de Revista remetidos ao TST - Tendo
em vista a inconsistência relatada pelo próprio TST (um mesmo processo do PJE listado repetidamente
inúmeras vezes), foi aprovado pelo Comitê, por unanimidade, a geração de novos lotes do ano de 2015 – de
janeiro a dezembro e disponibilização ao TST para nova leitura das remessas.
4.5 Inclusão do movimento 11373 – Anulação de Sentença/Acórdão nos Itens de julgamento, bem como
nos Itens de Prazo. Foi constatado que o movimento de julgamento "11373 – Anulação de
Sentença/Acórdão", embora previsto na Tabela Processual Unificada do CNJ como movimento utilizável para
a Justiça do Trabalho no 2º Grau, não se encontra contemplado no Manual de Orientações do e-Gestão do 2º
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Grau, versão 1.1 (última versão). Tal ausência tem ocasionado apurações incorretas nos itens de “Pendentes
de Julgamento” (2.198, 92.198, 2.199, 92.199), tendo em vista que, todos os processos que tiveram o
referido movimento de julgamento “11373 – Anulação de Sentença/Acórdão” ao longo dos anos, encontramse indevidamente listados nos itens de “Pendentes de Julgamento”. Aprovado por unanimidade a abertura de
ocorrência no JIRA visando sanar a inconsistência.
4.6 O que ocorrer:
4.6.1 Na oportunidade Mário agradeceu à TI e à AGE pela agilidade na implantação do programa por ele
solicitado no SICOND.
4.6.2 Dr. Fábio registrou os agradecimentos a Mário pelas contribuições que ele sempre tem dado para
melhoria da gestão e para otimizar os processos de trabalho do Tribunal.
4.6.3 Tadeu reforçou o agradecimento a Mário, mencionando especialmente a contribuição dada por ocasião
da reunião realizada com a Caixa Econômica Federal, que teve como objetivo melhorar o relacionamento/a
parceria com a entidade, em especial para discutir mecanismos que possam agilizar o retorno das
informações prestadas pela CEF às unidades.
4.6.4 Deborah informou a todos que o Exmo. Sr. Juiz do Trabalho Substituto Ricardo Araújo julgou a ação
coletiva que ainda estava pendente vinculada à Meta Nacional 6, de 2016, possibilitando com essa atuação o
cumprimento integral da referida meta pelo Tribunal.
4.6.5 O presidente manifestou sua satisfação e reconhecimento ao desembargador Dr. Jorge Cardoso (Gestor
de Metas) e a Dr. José Ricardo Araújo pelo empenho no atingimento da Meta 6 – Priorização no julgamento
das Ações Coletivas, apurada pelo IACJ (Índice de Ações Coletivas Julgadas). Solicitou, então, que fosse
encaminhado ofício de agradecimento ao Dr. Ricardo, bem como que o fato fosse noticiado no site.
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Grupo Gestor agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião.
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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