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TRT da l7! Região

1. Informações Gerais

Data: 13/05/2014

Participantes:

Horário: 16h30min às '
18h30min Local: SETIC

Comitê Regiona" Desembargador José Luiz Serafini, Juiz Auxiliar da Presidência Luís Cláudio dos

Santos Branco, Juíza Fátima Gomes Ferreira, Wanya Gomes Pennaforte, Eneida França Martinelli,

Luiz Carlos Goldner Junior e Valdir José de Sousa,

Especiais: Lepndra Guarnier Fim (Assessora do Desembargador José Luiz Serafini) e Alexandre de

Barros Diláscio (Coordenadoria de Sistema de Inf9rmaçãó)
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~. Objetivos da Reunião

• Cumprir o despacho da Presidência do TRT da 17" Região .quanto às recomendações feitas em

Correição Ordinária da Corregedoria-Geral dá Justiça do Trabalho para cumprimento do disposto no,
item 2, letras "a" e "b ai, destacadas a seguir:

a) Que, para os dados referentes ao ano judiciário de'2014, promova" no prazo de 60 dias, a

correção integral 'dos erros existentes no Sistemae-Gestão, referentes às "regras de negócio

violadas" do 2.° grau; e q~e; no prazo de 90 dias, promova a correção integral dos erros

existentes no sistema e-Gestão, referentes às "regras de negócio violadas" do 1.° grau,

podendo se valer, para tanto, dos relatórios oficiais do sistema, denominados "Relatórios de

Erros de Validação", disponíveis na pasta "Controle de Remessas" do sistema e-Gestão.

b) Que determine ao Comitê Gestor Regional do sistema e-Gestão, coordenado por

Desembargador e dotado de composição multidisciplinar, contando com juiz de 1.° grau e

servidores afeitos às áreas de tecnologia da informação, de estatística e de negócio judicial

de 1.° e 2.° graus, que promova reuniões mensais para que, dentre outros assuntos de sua

competência, analise pormenorizadamente, até o dia 15 de cada mês, todas as eventuais

inconsistências retratadas ,nos "Relatóri,os de Erros 'de Validação", produzidos pelo TST e

disponibilizados no sislema e-Gestão, nas pastas "Controle de Remessas", "Relatórios de

Detalhamento de Erros", correspondentes aos dados de 1.° e 2.° graus, remetidos ao TST até

o mês anterior, encaminhando, em ato contínuo, a respectiva ata de reunião, contendo as

deliberações e as ações implementadas para a imediata supressão das inconsistências, ao

Comitê Gestor Nacional do sistema e-Gestão.

• Cumprir o despacho da Presidência do TRT da 17" Região quanto ao requerimento da ccAp no

sentido de o e. TST permitir a inserç~e dados relativos aos anos de 2012/2013 para substituição

aos dados anteriormente enviados. "r .
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Propor ações para o cumprimento do Despacho da Presidência do TRT 17.

Decisão Responsável

Verificar se o Tribúnal já havia comunicado ao Comitê Gestor Nacional sobre Ato SEGEPTRT 17 Presi nO86/2013 - define o Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão -.

Caso não tenha informado, dê ciência ào Comitê Gestor Nacional. SEGEP

Criação de um e-mail especifico para o Grupo Gestor Regional. SETIC

Informar aos Magistrados e Servidores sobre o novo canal.de comunicação (e-mail Grupo Gestor
Regional do e-do Grupo Gestor Regional) sobre dúvidas/sugestões/demandas do sistema e- Gestão

Gestão. /NUCOM
As reuniões do Grupo Gestor Regional aconteceriio na 1" quinta-feira de cada. mês A convocação
às 15hOOmin. Caso seja feriado nesse dia, a reunião acontecerá na quinta-feira deverá partir
seguinte. As reuniões serão comunicadas também na ferramenta "Solicitação de da Presidência
reunião" no e-mail institucional. . do Grupo

As ações de correções dos itens constantes no relatório de erros de validação SETlC e os
Gestores. dos

acontecerão primeiramente no 2" Grau e, posteriormente, no 1° Grau. itens

O servidor Hetug Sardeiro Porto trabalhará nas correções dos itens do 2° Grau. SETIC

Terminar, em uma semana, o visualizador do Web-Gestão com os dados do legado SETIC
e do PJ-e.

Até o dia 28 de maio, informar ao Grupo Gestor Regional sopre o nO.de dias
SETICnecessários para correção dos itens do 2° Grau.

Após o termino das correções dos itens de 1° e 2° Graus, deverá ser realizada Grupo Gestor
reunião do Grupo Gestor Regional para avaliação e deliberação sobre o término da Regional do e-
emissão do Boletim Estatístico do 1° Grau. Gestão

Fazer um guia de orientação de como acessar o Web-Gestão. SETIC
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Divulgação de informações relativas ao e-Gestão

Em função do e-mail da Diretora do' SECAP, matéria constante na MA 811/14, será
necessário postar no fórum EAD do Sistema e-Gestão, sobre a possibilidade de
permissão de retificação dos dados de 2012 e 2013.

,
Sugerir à Presidência oficiar aos Magistrados sobre a impossibilidade de retificação
dos itens do e-Gestão extraldos do PJe por meio de ajustes diretos na base de
dados do PJe.

Informar aos Magistrados e servidores sobre a metodologia utilizada na apuração
dos itens extraídos do PJe que informam se o processo está com o prazo vencido
ou não, uma vez que o extrator de dados do e-Gestão para PJe, no momento, não
considera férias, afastamentos ou os .prazos estabelecidos pelo Regimento do
Tribunal. .
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Participantes

Desembargador José Luiz Serafini

Juiz LuIs Cláudio dos Santos Branco

Juíza Fátima Gomes Ferreira

Wanya Gomes Pennaforte

Eneida França Martinelli
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Assinatura

Luiz Carlos Goldner Junior

Valdir José de Sousa

Leandra Guarnier Fim

Alexandre de Barros Diláscio
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