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Ata da 2~ reunião do Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão

TRT da 17~Região

1.'~Informações Gêrais.

Data: 05/06/2014

Participantes:

Horário: 15hOOminàs 17h30min Local: PI~narinho

. . \

Grupo Gestor Regional: Desembargador José Luiz Serafini, Juíza Fátima Gomes Ferreira, Elielda

de Jesus Loureiro Souza, Luiz Carlos Goldner Junior, Valdir José de Sousa e Wanya Gomes

Pennaforte.

Especiais: Alexandre de Barros Diláscio (Coordenadoria de Sistema de Informação), Hetug Sardeiro

Porto (Seção de Manutenção de Sistemas), Leandra Guarnier Fim (Assessora do Desembargador

José Luiz Serafini).

2. Objetivos da Reunião .•0 1~ ~ ",,"- I!t

;;,-'" .. '",

Dar continuidade ao cumprimento do despacho da Presidência do TRT da 17' Região quanto às

recomendações feitas em Correição Ordinária da .Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, para

cumprimento do disposto no item 2, letras "a" e "b.

3. ~Pauta;decisões e providências
Pauta da reunião:

. Item 1

Definir o canal de comunicação do Grupo - criar uma caixa de email (Ex.

grupo.egestao@trtes.jus.br , um usuário/membro responsável por acessá-Ia e encaminhar a tarefa

para o responsável por executá-Ia) ou criar um GRUPO (que encaminha os emails para todos os

membros automaticamente. Ex.: servidores). Caso se opte pela criação de caixa de email, indicar

. o membro responsável pelo acesso. Após, solicitar ao NUCOM ampla divulgação do canal de

comunicação com o Grupo aos magistrados e servidores do Tribunal, conforme deliberado em ata

anterior- dia 13/05,4' item.

Decisões e providências

Criar caixa de e-mail.denominadagrupo.e-gestao@trtes.jus.br. O servidor Valdir José de Sousa

será o responsável pelo monitoramento da caixa de e-mail e, na falta deste, o servidor Luiz Carlos

Goldner Junior.

Item 2

Designar responsável pelas atividades administrativas (oficio; ata; arquivamento de documentos).

Decisões e providências

O servidor Valdir José de Sousa será o responsável pelas atividades administrativas. W
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Ata da 2! reunião do Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão

TRT da 17! Região

Deliberar sobre possibilidade de alteração manuai no sistema e-Gestão dos dados extraidos do

PJe, antes de se ievar a efeito os dois úitimos itens constantes da ata do dia 13/05.

a. Manter os dados do PJe como extraídos ou retificar?

1. INFORMAÇCES EM GERAL, FORA PRAZO - ex.: sistema não extraiu nome do juiz

vinculado ao processo.

Decisões e providências

Só será retificado se for demandado pelo TST, portanto não serão feitos ajustes na base

de dados do Pje e e-Gestão.

2. PRAZO- O PJe não permite acertos como o SIP, antes de fechar a estatística; assim os

dados no PJe são imodificáveis. Manter no e-Gestão os exatos dados extraídos do PJe ou

retificar no sistema e-Gestão eventual atraso decorrente de falha do sistema PJe (ex:

atraso não existente por razão de férias, licenças).

Decisões e providências

Não será retificado por ser regra de negócio do Pje que não admite o registro de

afastamentos de nenhum tipo, porque não permite manipulação dos dados. Confirmando

o que foi deliberado na última reunião,' será solicitado á Presidência que divulgue que os

afastamentos legais não são computados para efeitos estatísticos.

b. Se houver deliberação pela alteração, como formalizar?

Decisões e providências

Tópicó prejudicado. Não haverá alteração .

. Item 4

Erros de validação do l' Grau - recomendação do Ministro Corregedor-Geral em ata de correição.

Antes de o Grupo proceder.ás correções dos erros no sistema e-Gestão:

a. Indicar responsável/responsáveis pelos ajustes no SIP, quando for necessária intervenção

do usuário (Iançamento/exclusão/retificação de tramitação) para a correção do erro.

Decisões e providências

O Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão informa que a partir do mês de junho a

estatistica da Vara será .apurada levando-se em consideração os dados do e-Gestão, que

deve ser visualizado através da ferramenta criada pela SETIC denominada Web-Gestão

(Portal> Servidor> Sistema Judiciários> e-Gestã,o - TRT-ES), e não mais no Boletim

Estatlstico, port~nto este último não precisará mais ser gerado e enviado á Corregedoria.

Os diretores de Vara deverão indicar ao grupo gestor, no prazo de 48 horas e através do e-

mall grupo.e-gestao@trtes.jus,br, o usuário responsável pelas conferências dos dados no e-

Gestão e efetuar as correções no SIP, quan~necessárias. Fica mantido o prazo do dia 10
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de cada mês para serem feitas as conferências e correções. As Varas, em caso de dúvidas,

poderão contactar a juiza Fátima Gomes Ferreira e a servidora Eneida França Martinelli, por

meio do correio eletrõnico criado: grupo.egestao@trtes.jus.br.

b. Indicar responsável (gestor) por explicar o problema ao usuário e auxiliar nos ajustes (como

fazer).

Decisões e providências

A.SETIC gerará o relatório com os erros de validaç~o do ano de 2014 e o encaminhará para

a vara e para o usuário r!,sponsável respectivo, que deverá providenciar as correções no. . . ,

prazo de 10 dias improrrogáveis. Alertamos que as informações corrigidas serão enviadas

ao Corregedor-Geral, conforme ata de correição do TST item 4.1.1.

c. Fixar prazo para o responsável efetuar os ajustes no SIP.

Decisões e providências

.Definido na alínea anterior.

d. Como proéeder os ajustes de itens cujos os processos devem ser iguais ou um subgrupo

dos processos informados em outro item. Exemplo: O item 118 (Embargos de Declaração

pendentes com o Juiz) deve ser um subgrupo do item 117 (Embargos de Declaração,
Pendente). Existem duas forma de corrigir o problema: ,

1. Solução via sistema: não aceitar processos no item 118 que não estejam presentes no

item 117. Vantagem: rápida implementação. Desvantagem: grande possibilidade de

.excluir dos itens 117 e 118 processos que deveriam estar presentes neles.

Decisões e providências

Não utilizar esta solução.

2. Soiução via usuário: Soiicitar que os usuários corrijam as tramitações processo por

processo. Vantagem: Redução da possibilidade da exclusão de processos

indevidamente. Desvantagem: as correções são lentas.

Decispes e providências

Encaminhar para a Dra. Fátima os processos da 5' Vara para analisar a viabilidade da
correção dos processos pelos usuários.

Item 5

ATO GCGJT N' 004/2014 - Deliberar sobr,: as alterações dos dados do ano de 201.3.

Decisões e providências

Não haverá novas alterações, salvo o envio dos dados da CCAP já retificados.

Item 6
\

Recomendações CGJT - informação sobre a implementação no 2' grau.

Grupo constituido pelos ATOS TRT 17° PRESl NOS 1! e 86/2013 ,
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Decisões e providências

Com relação á recomendação do Corregedor-Geral para correção integral dos erros existentes no

sistema e-Gestão do 2' grau, informa o grupo que" trabalho está 'praticamente incluido, faltando

apenas a correção de um único item e que certamente o prazo limite de 60 dias será atendido.

Assim que conclui do o trabalho, será informado á Presidência.

Item 7

E-mail SEGEP de 02/06/14, ás 16h21min, MEMO GD-JCR N.' 27/14.

D,!cisões e providências

O grupo deliberou consultar o Comitê Gestor Nacional com relação ás dúvidas levantadas no

MEMO GD-JCR N.' 27/14.Ap6s a resposta, será encaminhada.

Item 8

Demais providências.

Decisões e providências

Inclusão da Sra. Leandra no Grupo Gestor.

Com relação ao l' grau, o grupo informa que os trabalhos já foram iniéiados.

Também informa que a estatlstica do PJe já está inclulda na ferramenta Web-Gestão.

Participantes

Desembargador José Luiz Serafini

Juiza Fátima Gomes Ferreira

Elielda de Jesus Loureiro Souza

Luiz Carlos Goldner Junior

Valdir José de Sousa

Wanya Gomes Pennaforte

Alexandre de Barros Diláscio

Hetug Sardeiro Po.rto

Léandra Guarnier Fim

Assinatura

Grupo constituldo pelos ATO~ TRT 17t1 PRESI Nos 17 e 86/20~3
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