
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço abaixo

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

30/05/2022 13h30min 14h10min Sala de Reuniões 13º e
videoconferência

Participante Unidade Contato
Ney Alvares Pimenta Filho Secretaria-Geral da Presidência 2498

Elielda de Jesus Loureiro Divisão Judiciária 2410

Erika Eliza Izoton Alves Setor de Suporte ao Pje 2226

Estêvão de Figueiredo Cellin Setor de Informações Funcionais 2550

Johnathan Marques Silveira
Carioca

Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicações 2515

Luciano Magno Brambila Divisão de Gestão Estratégica 2062

Marcelo Caliman Pimentel Secretaria da Corregedoria Regional 2468

Nuno de Almeida Rasseli Setor de Desenvolvimento de Sistemas 2568

Valdir José de Sousa Setor de Estatística e Pesquisa 2479

2. Objetivos da Reunião

Reunião ordinária do mês de maio de 2022. Assuntos discutidos conforme Pauta.

3. Pendências (reuniões anteriores)

 Tratada no item 1 da pauta.

4. Pauta

Assunto

1. Processos suspeitos

O chefe da Divisão de Gestão Estratégica retomou a atividade deliberada na reunião
anterior de efetuar os lançamentos nos processos suspeitos (que aparecem pendentes
em itens tanto de processos físicos quanto eletrônicos). O relatório com o lote de abril
manteve a mesma relação de processos pendentes.

O secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações informou que não tem
confirmação da realização dos lançamentos. Caso os lançamentos não tenham sido
realizados, a SETIC irá proceder com a atividade.

O secretário aproveitou a oportunidade para informar aos presentes sobre as novas
funcionalidades disponibilizadas no portal para os processos físicos, como: consulta
pelo nome das partes, volumes, localização física, cargas, seleção de tramitação no
SICdoc, entre outras.

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/141844534?Formato=PDF&securityCode=qcy4Dj3I5s7r3KDU6aN3B1+cKxeKJtTs5g==
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2. Dilação de prazo para correção de dados do Datajud

O chefe da Divisão de Gestão Estratégica informou sobre o Ofício-Circular Nº 42/2022 -
SEP recebido pelo Comitê em que o Secretário Especial de Programas, Pesquisas e
Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça informa sobre a dilação de prazo
para correção de dados do Datajud para o dia 3 de junho.

3. Solicitação da Juíza Ivy D'Lourdes Malacarne
O chefe da Divisão de Gestão Estratégica apresentou a solicitação da Juíza Ivy
D'Lourdes Malacarne para "exclusão retroativa de dados de atraso para julgamento,
que, em verdade, nunca existiram quanto a tais processos, tendo ocorrido, sim,
conclusão equivocada, quase que simultaneamente "corrigida" com o cancelamento da
conclusão - que, por outro lado, não suspendeu/interrompeu a contagem dos prazos". A
solicitação refere-se aos processos 0000501-05.2021.5.17.0006 e
0000587-19.2021.5.17.0121.

Em e-mail encaminhado ao Comitê, a Magistrada informa o lançamento equivocado do
movimento de Conclusão de instrução, o que causou o registro do atraso dos processos
em questão.

A matéria - correções dos dados do e-Gestão - já foi tratada por este Comitê nas
reuniões de 25/11/2020 e 24/03/2021 (PAe 0001896-44.2017.5.17.0500, docs. 50 e 51),
tendo sido deliberado: "a Vara do Trabalho, Gabinete ou Magistrado devem encaminhar
e-mail ao Comitê Regional do Sistema e-Gestão até o dia 15 do mês seguinte à
ocorrência da falha informando o ocorrido e solicitando retificação retroativa dos dados.
Estando dentro do prazo, a DIGEST encaminha para a correção da SETIC, não havendo
necessidade de deliberação pelo Comitê. Deverá ser aberto chamado na SETIC em nome
do solicitante".

O Desembargador-Presidente cientificou a decisão do Comitê aos Magistrados e
Servidores deste Tribunal no Ofício n.º 83/2021/PRESI/SEGEP encaminhado em 20 de
abril de 2021 (PAe 0001896-44.2017.5.17.0500, doc. 53, páginas 8 e 9) .

Em atenção à solicitação da Juíza Ivy D'Lourdes Malacarne, o comitê deliberou pela
autorização da exclusão do lançamento da Conclusão nos dois processos, o que
eliminará o atraso apontado pela estatística.

Como reflexo da decisão, o Comitê também deliberou pela extensão do prazo de
solicitação ao Comitê de correção dos dados do e-Gestão para os Juízes Volantes para o
dia 15 do segundo mês seguinte à ocorrência da falha.

4. Próxima reunião

 A próxima reunião está agendada para o dia 27 de junho de 2022.

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

5. Deliberações e Providências

Descrição Responsável Data
1. Lançar os movimentos nos processos

suspeitos, conforme item 1 da pauta SETIC Próxima
reunião

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/141844534?Formato=PDF&securityCode=qcy4Dj3I5s7r3KDU6aN3B1+cKxeKJtTs5g==

https://ecm.trtes.jus.br/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=TRT17ID-1140764294-50
https://ecm.trtes.jus.br/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=TRT17ID-1140764294-51
https://ecm.trtes.jus.br/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=TRT17ID-1140764294-50
https://ecm.trtes.jus.br/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=TRT17ID-1140764294-51
https://ecm.trtes.jus.br/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=TRT17ID-1140764294-53
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2. Exclusão do lançamento da Conclusão
nos processos
0000501-05.2021.5.17.0006 e
0000587-19.2021.5.17.0121

SETIC Assim que
possível

Autenticação

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/141844534?Formato=PDF&securityCode=qcy4Dj3I5s7r3KDU6aN3B1+cKxeKJtTs5g==
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