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 Reunião – 4º andar

Data
01/04/16

1. Integrantes do Comitê
Fabio Túlio Correia Ribeiro (Desembargador Presidente e Coordenador do Comitê)
Antonio 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 e 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)
Luíza de Marilac Amazonas Cabral de Andrade (Assistente Administrativo da AGE, Membro da Área de
Estatística)
Obs.: Registraram-se as ausências do Exmo. Sr. Juiz do Trabalho Substituto Antônio Francisco de Andrade
(Vice-Coordenador do Comitê) em virtude de sua participação no Encontro dos Gestores Regionais de
Precatório em Brasília e do servidor Marcos Xavier de Almeida Barretto que encontrava-se em férias, sendo
substituído pelo servidor Levi da Costa Mota, todas devidamente justificadas.
2. Convidados
Adriano Leão Venceslau (Assistente Administrativo da AGE)
Mônica Oliveira Barreto (Assessora de Gestão Estratégica)
Tadeu Matos Henriques Nascimento (Diretor-Geral)
3. Pauta
3.1. Providências decorrentes das deliberações da última reunião do Comitê;
3.2. Mudança de cenário em razão das restrições orçamentárias;
3. 3. Recomendação do Comitê Gestor Nacional para não realizar a baixa de processos quando da
migração de processos para o PJE através do CLE – situação do TRT20;
3.4. Aprovação das Remessas do e-Gestão, relativas ao 1º e 2º Graus;
3.5. Implantação do novo Manual do e-Gestão – inserção de novos itens e da nova versão do extrator de
dados do PJE para o e-Gestão
3.6. Justiça em Números – novos indicadores apurados, itens relacionados à suspensão e ao
sobrestamento, reabertura do sistema até 15.04.2016 para correções.
3.7. Módulo de Produtividade Mensal.
3.8. 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, registrou as
ausências do Exmo. Sr. Juiz do Trabalho Substituto Antônio Francisco de Andrade (Vice-Coordenador do
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Comitê), em razão de sua participação no Encontro dos Gestores Regionais de Precatórios, em Brasília, e
do servidor Marcos Xavier de Almeida Barreto (Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação,
Membro da Área de TI) que se encontrava em férias. Em seguida, declarou aberta a reunião e passou a
palavra para Mônica.
Mônica apresentou os itens contidos na Pauta um a um. As análises, observações e deliberações do Comitê
foram registradas pela Secretária da Reunião, no item 4, abaixo.
4. Análises, observações e deliberações
4.1 - Providências decorrentes das deliberações em Reuniões anteriores:
a) CLE – Cadastro de Liquidação e Execução – em face da mudança de cenário em decorrência das
limitações financeiras e orçamentárias, decidiu-se iniciar os trabalhos do CLE em Varas do Interior
(exceto Maruim), a partir da força de trabalho dos responsáveis pela instalação e versões do PJE –
Karine e Alexandre. Os diretores serão contatados previamente e os trabalhos terão início a partir
de maio/2016. Lorena ficou de Identificar (até 08.04.2016) as Varas do Interior (exceto Maruim)
que tenham estagiário e até quando vai o estágio, para prestarem auxílio nos trabalhos da
migração para o CLE.
b) Débora apresentou uma proposta de minuta do Provimento para implantação do CLE, inclusive
dos documentos que serão digitalizados por este Regional. Em face das alterações quanto à
forma (antes seria por uma empresa a ser contratada e agora com nossa força de trabalho) e
prazo de início, será necessário efetuar modificações no Provimento, a cargo de Débora e Rosane.
c) Produção dos Magistrados – Processos sem magistrado associado – Levi informou que será
aberta uma ocorrência no JIRA a este respeito, por Diego. Marilac informou que, através dos
relatórios disponibilizados no site do TST, constatou que outros Regionais, a ex da 7ª, 6ª e 1º
Regiões também possuem “Processos sem magistrado associado”.
d) PROVIMENTO nº 3/2015 de 07/10/2015 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho – as
alterações decorrentes deste provimento (alteração do marco inicial da contagem do prazo para
os desembargadores – da “Conclusão” para a “Distribuição”) foi encaminhado à comissão
responsável pelas alterações do Regimento Interno, mas ainda não foi levado ao Pleno.
e) Processos no JAE – Juízo Auxiliar de Execução de Congestionamento de Processos em Fase de
Execução – Os processos sem movimentação há mais de dois anos, foram devolvidos às Varas,
exceto à 1º Vara, cuja devolução tem sido feita de forma gradativa em razão do volume elevado.
f) SELO OURO – premiação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ – Criação do
núcleo de estatística: está sendo efetuado um estudo pela Diretoria Geral, de restruturação das
unidades.
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4.2. Ofício Circular CNe-Gestão/CGJT nº 001/2016 – Migração de Processos Físicos m para o PJe-JT
a) reforça a informação de que “os processos iniciados nos Sistemas Legados e migrados para o Pje-JT, devem
ser excluídos dos itens de saldo do legado e incluídos nos itens de saldo do Pje-JT nas suas respectivas fases a
partir da data de sua migração”. Tal procedimento já vem sendo observado por nosso Regional.
b) solicita a verificação “se os processos migrados para o Pje-JT (CLE) foram computados indevidamente como
baixados no legado e se receberam novo início de liquidação ou execução no Pje-JT, o que provocaria
contagem em duplicidade. Foi constatado que, no Regional tivemos 170 processos convertidos no CLE que
tiveram “baixa na execução” - decorrente do movimento “246 – Arquivados os autos definitivamente”, e que
já produziram os seus reflexos estatísticos no ano 2015. Tendo em vista que, à época do recebimento do
Ofício acima, as remessas do sistema e-Gestão de 1º grau do ano de 2015 – de janeiro a dezembro, já se
encontravam com o “status” “Aprovada” pelo TST, decidiu-se ser mais prudente não alterar a base de dados
do 1º grau, em face da proximidade da data limite para retransmissões/aprovação de remessas do sistema eGestão referente ao ano de 2015, o que foi referendado por este Comitê neste momento.
4.3. Remessas do Sistema e-Gestão de 1º e 2º Graus – encontram-se com o “status” de “Aprovadas” as
remessas referentes ao ano de 2015, tanto do 1º quanto do 2º grau.
4.4. Manuais do e-Gestão de 1º e 2º graus e versão 2.0 do Extrator do Pje-JT– As alterações trazidas pelos
novos manuais já foram implantadas pela TI, bem como a nova versão do extrator de dados do PJE para o eGestão (V.2.0). No 1º grau, uma das principais novidades foi a criação de 04 (quatro) itens que captam a
“Entrada” e “Saída” dos processos em situação de “Suspensão”, bem como a criação de um item para apurar
“Processos baixados - Meta 5 – CNJ”. Observou-se que, embora os itens referentes ao Pje-JT constem no
Manual do e-Gestão, eles ainda não estão sendo apurados, ou seja, ainda não foram contemplados pela
versão atual do extrator do Pje-JT (2.0). Karine informou que os referidos itens contam na próxima versão do
PJE a ser implantada.
4.5. Justiça em Números 2015 – Foram instituídos novos indicadores, e destes, somente 2 (dois) não foram
lançados à época (29.02.2016). O sistema foi reaberto, com prazo até 15.04.2016, e um dos indicadores
faltantes já foi apurado pela AGE e lançado no sistema JN, e o outro está sendo apurado com o auxílio da TI.
4.6. Provimento 49/2015 do CNJ – Módulo de Produtividade Mensal do magistrado - foi instituído o modelo
de Produtividade de Magistrados do CNJ. As informações deverão ser enviadas mensalmente. Neste primeiro
momento devemos enviar informações relativas ao Ano 2015 e os três primeiros meses de 2016.

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)
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Luiza de Marilac Amazonas C de Andrade
Secretária da Reunião
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