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

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

Data
07/12/2017

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 ausências do Exmo. Sr. Fabrício de Amorim Fernandes (Juiz do Trabalho Substituto
e Vice-coordenador do Comitê) e de Luiza de Marilac Amazonas Cabral de Andrade (Chefe do Setor de
Estatística, Membro da Área de Estatística), ambos por motivo de licença para tratamento de saúde.
3. Pauta
3.1. Pendências da reunião anterior;
3.2. Situação das Remessas do e-Gestão 2017
3.3. 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 informou
que se tratava da 9ª Reunião do Comitê. Aludiu que estava repleto de satisfação e felicidade pelo retorno
ao trabalho após o período de férias. Em seguida, declarou aberta a reunião e passou a palavra a Mônica
Barreto (Assessora de Gestão Estratégica, Membro da Área de Estatística) que registrou, de antemão, os
bons resultados que estão sendo obtidos no processamento dos dados do e-Gestão; por isso, poucos são os
assuntos previstos na Pauta. Na sequência, Mônica apresentou os assuntos. As análises, observações e
deliberações do Comitê foram registradas pela Secretária da Reunião, no item 4, abaixo.
4. Análises, observações e deliberações
4.1 – Pendências da reunião anterior –
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4.1.1 Proposições para a continuidade dos trabalhos de migração – após a reunião de avaliação e análise dos
resultados alcançados, que ocorreu em 09/11/2017, sugeriu-se a realização, na semana de 15 a 19/01/2018
(neste período, não serão realizadas audiências e os prazos estão suspensos, o que facilita a realização das
atividades), de novo trabalho de saneamento de dados e de migração de processos em execução, uma vez
que ainda existe um resíduo de processos a ser migrado (vide quantitativo abaixo).

Desta vez, o foco do saneamento deverá ser os processos em execução (item 99) e, caso haja temp o, os
processos em arquivo provisório, que não foram objeto da migração neste momento. A realização desse
trabalho foi aprovada por unanimidade, bem como a metodologia a ser adotada: os trabalhos serão
realizados na própria Vara do Trabalho e terão o suporte de equipe de apoio a ser composta por integrantes
da AGE, da Presidência (PJe) e da SETIC. Será também elaborado um procedimento para orientação das
equipes.
Gabriela aproveitou a oportunidade para mencionar uma problemática que está ocorrendo com os processos
que foram migrados para o CLE em razão da sistemática que fora adotada pelo Tribunal de efetuar a migração
apenas dos PDFs que constavam do SAP1. Isso porque alguns Gabinetes estavam devolvendo os processos
para as Varas para que fossem digitalizadas outras peças que eram consideradas necessárias para o
julgamento dos Agravos de Petição interpostos. Para evitar esse retrabalho pelas Varas, Gabriela mencionou
que estava elaborando um procedimento para solucionar o problema sem que os processos tivessem que ser
devolvidos para a Vara para essa digitalização. Pelo procedimento a ser proposto, os Gabinetes selecionariam
as peças necessárias ao exame do recurso e enviaria o processo físico para a equipe do IPAESE. Essa equipe
realizaria a digitalização das peças e devolveria o processo no mesmo dia. Também disponibilizaria, no
mesmo dia, os PDFs para serem anexados no PJe. Foi proposta a realização de reunião com os servidores dos
Gabinetes para explicar o procedimento, sugestão aprovada por unanimidade. Após a reunião, a Presidência
enviará Ofício encaminhando o procedimento a ser adotado. Essa reunião também será realizada com os
Diretores de Secretaria tanto para explicar o procedimento mencionado quanto os trabalhos de saneamento
e migração a ser realizado em janeiro/2018.
Mário registrou a importância de se estabelecer prazo para finalizar esse processo de migração para que o
TRT 20 passe realmente a ter um único sistema de processamento judiciário. Essa necessidade foi
corroborada por Marcos Xavier, já que, enquanto não houver a migração integral, existe a necessidade de,
eventualmente, se efetuar manutenções e correções no Sistema Legado (SAP1); essa medida evita também a
necessidade de se ter que evoluir o SAP1 para atender ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI), que
requisitaria um esforço considerável da TI. Gabriela lembrou ainda que, após a migração dos processos em
liquidação e execução, haverá também a necessidade de se efetuar a migração dos processos pendentes na
fase de conhecimento, já determinada pela Resolução CSJT nº 185/2017. Estabeleceu-se, a priori, que a
migração dos processos da fase de liquidação e execução deve encerrar-se até abril/2018 e a dos processos
de conhecimento até novembro/2018, de forma que essa possa ser uma marca da gestão de Dr. Thenisson.
Gabriela mencionou que a migração dos processos de conhecimento poderá requerer maior esforço e outra
metodologia, uma vez que a citada Resolução estabelece a necessidade de se migrar todas peças contidas no
processo físico. No próximo ano, deverá ser, então, elaborado novo projeto para tratar da migração dos
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processos de conhecimento.
4.2 – Situação das Remessas do e-Gestão 2017:
- 1º Grau – aprovadas as remessas de janeiro a outubro/2017. A remessa referente a novembro/2017 já foi
executada, disponibilizada ao TST e as inconsistências estão sendo tratadas pela AGE; 2º Grau – aprovadas as
remessas de janeiro a outubro/2017. A remessa mensal só pode ser executada e disponibilizada ao TST após
o dia 09, pois as Turmas tem o prazo até o dia 08 para lançar os resultados dos julgamentos do mês de
novembro/2017.
4.3 – O que ocorrer – Aproveitando a oportunidade, Dr. Thenisson parabenizou a todos pelos trabalhos
desenvolvidos no ano, especialmente pelas atividades vinculadas ao Projeto CLE.
Nada mais havendo a tratar, Dr. Thenisson, Desembargador-Presidente e Coordenador do Grupo Gestor,
agradeceu a presença de todos e declarou 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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