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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
Comitê Gestor Regional Sistema e-Gestão

Ata de Reunião

1. Informações Gerais

Unidade Data das às Local

SEPE 19/08/2019 15h30 17h Plenarinho, Ed. Castelo Branco

Participante Unidade Contato

Desembargadora Presidente Ana
Paula Tauceda Branco Gabinete da Presidência 2436

Juiz Luís Eduardo Couto de Casado
Lima Secretaria-Geral da Presidência 2498

Elielda de Jesus Loureiro Souza Divisão Judiciária 2410

Eneida França Martinelli 5ª  Vara do Trabalho de Vitória 2125

Erika Eliza Izoton Alves Gabinete do Desembargador Cláudio
Armando Couce de Menezes 2536

Estêvão de Figueiredo Cellin Setor de Informações Funcionais 2556

Johnathan Marques Silveira Carioca Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicações 2515

Valdir José de Sousa Setor de Estatística e Pesquisa 2479

Marcelo Caliman Pimentel Secretaria da Corregedoria Regional 2468

Convidado Unidade Contato

Ana Luiza Pereira Aliprandi Favoretti Gabinete da Desembargadora Ana
Paula Tauceda Branco 2001

Adriana Pinheiro Cruz Setor de Gerência de Projetos
Institucionais 2478

Anna Carolina Siqueira Félix VITV10 - 10ª Vara do Trabalho de
Vitória 2145

2. Objetivos da Reunião

Reunião ordinária do Comitê Gestor Regional do sistema e-Gestão.

3. Pendências (reuniões anteriores)

Foram analisadas as seguintes pendências da reunião anterior:
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1. Correção nos processos para retirar a pendência de baixa, com retroação para todos
os meses até janeiro de 2019 (responsável: SETIC; prazo: 12/07/2019).

Deliberações: devido ao direcionamento das prioridades da SETIC para a implantação da
nova versão do PJe KZ, atividade que demandou muitos esforços da Secretaria, foi
prorrogado o prazo para a correção em questão: a partir da data da presente reunião mais 30
(trinta) dias.

2. Finalização da melhoria na CEAT solicitada pelo CEJUSC (responsável: SETIC;  prazo:
Não definido).

Deliberações: devido ao direcionamento das prioridades da SETIC para a implantação da
nova versão do PJe KZ, atividade que demandou muitos esforços da Secretaria, também foi
prorrogado o prazo para o desenvolvimento da melhoria na CEAT: a partir da data da
presente reunião mais 30 (trinta) dias.

3. Informar ao CEJUSC sobre o desenvolvimento de melhoria na CEAT (responsável:
DIGEST prazo: Não definido).

Deliberações: como depende da conclusão do item 2 acima, também está prorrogado para
daqui à 30 (trinta) dias.

4. Correção dos itens do e-Gestão 381 e 90381 (Processos baixados - fase de execução),
390 e 90390 (Processos baixados - Meta 5 – CNJ) (responsável: SETIC; prazo: Não
definido)

Resposta: corrigido pela SETIC.

5. Incluir as sugestões propostas pela Diretora da 10ª Vara de Vitória na pauta da
próxima reunião do Comitê (responsável: SEPE / DIGEST; prazo: Não definido)

Resposta: as sugestão estão na pauta da presente reunião e foram discutidas durante sua
realização.

4. Pauta

Assunto

1. Processos constam como arquivamento provisório no Acerte a Meta, mas foram
lançados no sistema “autos arquivados definitivamente” - questão enviada por Tarciso
Albert Ribeiro da 3ª VT de Vitória.

Em uma análise inicial realizada por alguns dos participantes durante os minutos que
antecederam a reunião para o processo 0010700-76.2013.5.17.0003 (arquivado
definitivamente em 18/05/18), observou-se que: o processo havia sido arquivado
provisoriamente em 10/06/2016; em 04/04/2018, foi desarquivado do arquivo provisório
sob o motivo "desarquivamento para diligência"; e, em 18/05/2018, seus autos foram
arquivados definitivamente. A razão do e-Gestão ainda o considerar pendente de baixa é o
motivo usado para o desarquivamento provisório; pois, quando esse motivo é lançado, o
e-Gestão não considera que o processo saiu propriamente do arquivo provisório. Esse
motivo de lançamento de desarquivamento foi criado apenas para realização de diligências
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com subsequente retorno do processo ao arquivo provisório, e não deve ser utilizado se for
haver conclusão da execução.

Deliberações: a DIGEST deve retornar ao diretor da 3ª VT de Vitória sobre a questão
ocorrida e solicitar a verificação da situação dos demais processos reportados. Também
será enviado um Ofício às Varas do Trabalho, informando como usar o motivo de
desarquivamento "para diligências" corretamente e determinando a correção dos processos
arquivados definitivamente que se encontram nas mesmas condições do
0010700-76.2013.5.17.0003. A correção deve ser feita sob as seguintes orientações:

 Os lançamentos de correção nos processos devem ser retroativos a fim de não
prejudicar os números estatísticos deste ano de 2019;

 As correções serão feitas primeiramente nos processos arquivados definitivamente em
2019 (prazo para conclusão das correções: nov/2019) e depois de forma decrescente para
os anos anteriores (prazo: a ser definido posteriormente);

 Os lotes do e-Gestão de 2019 serão regerados após o vencimento do prazo (nov/2019)
para a correção dos processos de 2019.

A SEPE/DIGEST fará o levantamento dos processos a serem avaliados e revistos pelas VTs e
a Presidência encaminhará o Ofício de orientação para as VTs.

2. Processos constam como pendentes de finalização na fase execução no Acerte a
Meta, mas foram lançados no sistema “Declarada a incompetência da Vara” - 3ª VT de
Vitória.

Foi observado que os casos ocorreram somente na 3ª VT de Vitória e, como são apenas 3
(três) processos, a própria Vara os corrigirá.

Deliberações:  os ajustes necessários aos 3 (três) processos devem ser realizados pela 3ª
VT de Vitória. A DIGEST informará ao diretor essa deliberação.

3. Impossibilidade de informar no PJe os complementos na fase de liquidação: "por
cálculos" (itens 78 e 90078), "por artigos" (itens 79 e 90079) e "por arbitramento" (itens
80 e 90080).

A regra de negócio do e-Gestão não foi atualizada de acordo com a nova sistemática do
sistema PJe, ocasionando, assim, erro na extração de dados estatísticos. Foi destacado
também que esse fato tem sido motivo de reclamações de outros Tribunais para o CSJT.

Deliberações: a Presidência encaminhará um Ofício à Corregedoria Geral informando os
prejuízos aos números do Tribunal decorrente do atraso na atualização do sistema extrator
do PJe para o e-Gestão. Além disso,  registrar o problema no sistema Jira.

4. Processos sem data do ajuizamento da ação.

Alguns processos que são listados no Acerte a Meta com o dados "dias pendentes" igual a
-1 (menos um) estão sem a definição da data do ajuizamento da ação ou sem data no item.
Valdir informou que está precisando corrigir manualmente esses processos para o Acerte a
Meta e que a questão ocorre com os processos do PJe e também com os do legado (SIP).
Johnathan pontuou que, para os processos do PJe, se a data aparece no PJe e não no
e-Gestão, o problema deve estar ocorrendo no sistema extrator do PJe. Como o sistema
extrator do PJe foi desenvolvido e está sendo mantido pelo CSJT, somente o Conselho
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poderá proceder com sua correção.

Deliberações: a SETIC continuará investigando a causa dos problemas, corrigirá a questão
no extrator do SIP para e-Gestão e encaminhará um chamado ao CSJT para solicitar a
correção do problema no extrator do PJe. Por fim, reportará a situação da questão na
próxima reunião do Comitê.

5. Elaboração de relatório da meta 10 (maiores litigantes), contemplando as perguntas
P7.5 (processos que saíram de suspensão) e P7.6 (processos que entraram em
suspensão/sobrestamento/arquivo provisório).

Valdir informou que o Setor de Estatística e Pesquisa necessita que sejam incluídos nos
Relatórios Maiores Litigantes (Meta CNJ 7) disponíveis no Portal do Tribunal
(http://wwwl.trtes.jus.br/sij/sijproc/MetasCNJ/Meta07CNJ.aspx?id=2836) os relatórios dos
itens P7.5 e P7.6 (listados abaixo), pois emitirão informações geradoras de números usados
no cálculo da meta 10 para o Acerte a Meta.

 P7.5 - Número total de processos dos dez maiores litigantes que entraram na meta por
saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem
a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência;

 P7.6 -  Número total de processos dos dez maiores litigantes que saíram da meta por
entrarem na situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por
deixarem de se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.

Deliberações: a SETIC desenvolverá os relatórios até a próxima reunião do Comitê e,
somente após suas implantações, as Varas do Trabalho serão informadas dos ajustes no
cálculo da meta 10.

6. Certidão de Crédito Trabalhista – Proposta de revisão do PROVIMENTO TRT.17.ª
SECOR N.º 01/2012.

A proposta de revisão trata da permissão do arquivamento definitivo dos processos cuja
conclusão da execução se mostra inviável e nos quais a Certidão de Crédito Trabalhista foi
emitida. Marcelo Caliman informou que o CNJ orientou realizar somente o arquivamento
provisório desses referidos processos. Portanto, não é possível o arquivamento definitivo do
processo.

Ana Carolina informou que Atos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho orientam o
arquivamento definitivo, por se achar exaurida a prestação jurisdicional. Inclusive, foi
instituída Resolução que autoriza a incineração.

Deliberação: considerando a referida orientação do CNJ, não será revisto o PROVIMENTO
TRT.17.ª SECOR N.º 01/2012.

7. Lançamentos das receitas no PJe.

Valdir informou que são informadas no sistema Justiça em Números valores de receita do
TRT, obtidos principalmente a partir do sistema e-Gestão. Contudo, esses dados obtidos
não estão fidedignos, comparando-os aos valores do SIAF. A causa provável dessa diferença
é o fato das arrecadações não estarem sendo lançadas corretamente no PJe.

Lista das variáveis de receita informadas no Justiça em Números, com suas respectivas
fontes de informação:
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 R – Recolhimentos Diversos (fonte: e-GESTÃO);

 REF – Receita decorrente de Execuções Fiscais (fonte: SETIC);

 ReRT - Receitas decorrentes de Execução das Penalidades impostas pelos Órgãos de
Fiscalização das Relações de Trabalho (fonte: e-GESTÃO);

 RPrev - Receitas de Execução Previdenciária (fonte: e-GESTÃO);

 RIR - Receitas de Arrecadação de Imposto de Renda (fonte: e-GESTÃO);

 DepJud – Saldo de Depósitos Judiciais (fonte: CEF e BB);

 DepRecP - Saldo de Depósitos Recursais Pendentes (fonte: CEF).

Ana Carolina ponderou que não é necessário desarquivar um processo para registrar os
valores que não tiverem sido informados no momento da arrecadação.

Johnathan informou que o valor contabilizado no SIAF é superior ao total registrado no
e-Gestão e, portanto, a correção manual é trabalhosa. Ele sugeriu fazer o caminho
contrário. Verificar se é possível levantar a partir do SIAF as informações que indiquem o
valor e o processo a ser corrigido.

Foi identificado que as Varas do Trabalho precisam de mais orientações a respeito da
necessidade de informar os valores no sistema PJe e dos procedimentos necessários para
tal.

Deliberações: as recomendações para que as VTs informem os valores corretamente serão
inseridos no Ofício para as VTs (que incluirá também as recomendações do item 1 desta ata
de reunião). Haverá um novo Ofício após 30 dias determinando a correção dos processos
sem as informações de arrecadação, contendo a lista dos processos a ser levantada pela
SETIC.

8. Sugestões de itens estatísticos para corrigir/verificar.

Por fim, Ana Carolina apresentou os itens estatísticos que precisam ser corrigidos.

Deliberações: como as VTs terão muitas demandas de correções durante os próximos dias
deste ano de 2019, decidiu-se por elaborar um manual que conterá uma lista de
recomendações de lançamentos e utilização do sistema PJe, que visam os ajustes dos
números do Tribunal. Esse manual será elaborado durante o ano de 2019 e divulgado para
as Varas após o recesso, no início do ano de 2020.

9. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas, do que, para
constar, nós Adriana Pinheiro Cruz e Valdir José de Sousa, lavramos a presente ata, que
depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes à reunião.
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5. Deliberações e Providências

Descrição Responsável Data

1. Retornar ao diretor da 3ª VT de Vitória sobre as
regras dos motivos dos lançamentos de "autos
desarquivados provisoriamente" e solicitar a
verificação da situação dos processos
reportados.

DIGEST Não definida

2. Enviar Ofício às Varas do Trabalho, com as
orientações dispostas nas deliberações do item
1 e 7 desta ata.

Presidência Não definida
(antes do prazo de

correção: nov/2019)

3. Realizar as correções nos processos arquivados
definitivamente em 2019, conforme orientações
do item 1 da ata.

Varas do
Trabalho

Nov/2019

4. Regerar os lotes do e-Gestão de 2019, após o
vencimento do prazo para a correção dos
processos de 2019.

SETIC Após encerramento
do prazo de

correção (Nov/2019)

5. Levantar a lista dos processos a serem avaliados
e revistos pelas VTs, conforme o item 1 da ata.

SEPE/DIGEST Não definida
(antes do prazo de

correção: nov/2019)

6. Encaminhar Ofício à Corregedoria Geral
explicando os prejuízos aos números do Tribunal
decorrente do atraso na atualização do sistema
extrator do PJe para o e-Gestão.

Presidência Não definida

7. Continuar investigando a causa do problema dos
processos sem data do ajuizamento da ação e
encaminhar um chamado ao CSJT para solicitar a
correção do problema.

SETIC Na próxima reunião
do Comitê

8. Desenvolver os relatórios dos itens P7.5 e P7.6
referentes aos dez maiores litigantes (meta 10).

SETIC Na próxima reunião
do Comitê

9. Levantar os processos que necessitam de
registro de informações de arrecadação.

SETIC Até 30 dias, após o
envio do 1º Ofício

às VTs de instrução
de registro dos

valores

10. Enviar novo Ofício às VTs, determinando a
correção dos processos sem as informações de
arrecadação, contendo a lista dos processos
levantada pela SETIC.

Presidência Após 30 dias do
envio do 1º Ofício

às VTs de instrução
de registro dos

valores

11. Elaborar manual com a lista de recomendações
de lançamentos e utilização do sistema PJe, que
visam os ajustes dos números do Tribunal.

DIGEST e
Comitê

e-Gestão

Durante 2019, para
ser divulgado logo

após o recesso.

Autenticação
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