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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 29/04/2022 14h 14h45min Sala de Reuniões 13º e

Videoconferência

Participante Unidade Contato

Elielda de Jesus Loureiro Divisão Judiciária 2410

Eneida França Martinelli 5ª  Vara do Trabalho de Vitória 2125

Erika Eliza Izoton Alves Setor de Suporte ao Pje 2226

Estêvão de Figueiredo Cellin Setor de Informações Funcionais 2550

Luciano Magno Brambila Divisão de Gestão Estratégica 2062

Johnathan Marques Silveira
Carioca

Secretaria de Tecnologia da Informação
e Comunicações 2515

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 abril de 2022. Assuntos discutidos conforme Pauta.

3. Pendências (reuniões anteriores)

 Não se aplica.

4. Pauta

Assunto

1. Painéis de Estatística

O servidor Luciano Magno Brambila reforçou as informações sobre o funcionamento de
Painéis de Estatística providos pelo Tribunal Superior do Trabalho:
 https://portalegestao.tst.jus.br/ibi_apps/

Para este painel, utiliza-se login e senha internos (TRT17) e um aplicativo de
autenticação. Sugestão o Google ou Microsoft Authenticator. O servidor Johnathan fez
breve demonstração da utilização. Informou também que a Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicações publicará vídeo com informações sobre do processo de
autenticação.

 https://webfocus.tst.jus.br/ibi_apps/portal/AGGEST/

Este painel tem acesso livre, sem necessidade de autenticação.

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/814921267?Formato=PDF&securityCode=FdtrRMc1m6lt0t+PhgX6Z3iclfudbmNy

https://portalegestao.tst.jus.br/ibi_apps/
https://webfocus.tst.jus.br/ibi_apps/portal/AGGEST/
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2. Processos suspeitos

O servidor Luciano Magno Brambila apresentou relatório extraído do e-Gestão do TST
contendo relação de 20 processos considerados suspeitos (estão em mais de um item do
e-Gestão, porém divergentes). A relação dos processos é a que segue em anexo.

Verificou-se que em 19 casos, os processos apresentam-se como suspeitos pois constam
em itens de processos físicos e de processos migrados para o PJe ao mesmo tempo. Para
esses casos, o comitê deliberou pela inclusão do movimento de “Migração” para dar baixa
nos itens de processos físicos.

Para o processo 0115601-30.2006.5.17.0007 da 7ª VT, a suspeita faz-se pela presença de
itens de 2 fases distintas: 346-Processos pendentes de finalização - fase de liquidação e
353-Processos pendentes de finalização - fase de execução. A deliberação do comitê é que
seja incluído o movimento “14.700-Encerramento de liquidação”.

A SETIC providenciará o lançamento dos movimentos.

3. Assuntos Gerais
O Luciano Magno Brambila informou que os painéis Acerte a Meta, e-Gestão - Primeira
Instância e e-Gestão - Corregedoria foram atualizados com os dados do dia 31 de março de
2022.

4. Próxima reunião

A próxima reunião está agendada para o dia 30 de maio de 2022.

5. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quatorze horas e quarenta e cinco
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 2 da pauta SETIC Não definida

Autenticação
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