
Ata n2 03/2014 - Reunião do Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão

TRT da 17ª Região

1. Informações Gerais

Data: 10/01/2014

Participantes:

Horário: lShOOmin às 17h30min Local: Plenarinho

,

Grupo Gestor Regional: Desembargador José Luiz Serafini, Juiz Luís Cláudio dos Santos Branco, Juíza
, .

Fátima Gomes Ferreira, Elielda de Jesus Loureiro Souza, Eneida França Martinelli, Lucieni Pandolfi,

Luiz Carlos Goldner Junior, Valdir José de Sousae 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

Dar continuidade ao cumprimento do despacho da Presidência do TRT da 11ª Região quanto às

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

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

3. Pauta, decisões e providênC,ias

Item 1

Lançamento de tramitações retroativas no lQ Grau para correção de erros de validação.

Decisões e providências

Funcionamento aprovado:

1. As Varas do Trabalho escolherão um ou mais servidores para receber as permissões

especiais para lançamento de tramitações do e-Gestão. Esta permissão especial concede ao

seu' detentor permissão para efetuar lançamento sem qualquer tipo de validação, ou seja,

sem qualqu'er tipo de controle automático efetuado pelo sistema;

2. O usuário com os direitos especiais do e-Gestão, deverá acessar a tela IITramitação por

Processo" através do seguinte ca;"inho: SIPl ~ Vara ~ Processo ~ Tramitação;

3. Ao acessar a tela 'I/Tramitação por Processo" será exibido aos usuários com a permissão

especial para 'o e-Gestão uma caixa de diálogo, a ,qual perguntará se o usuário deseja

utilizar a tela "Tramitação por Processo" com as permissões especiais do e-Gestão. Caso a

resposta seja afirmativa, o usuário poderá efetuar os lançamentos sem qualquer validação.
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o funcionamento apro~ado do lançamento de tramitações retroativas no lQ Grau para correção

de erros de validação será por prazo indeterminado. Ficou definido também que os servidores

indicados pelas varás, no máximo dois. serão informados que qualquer alteração efetuada ficará

registrada no sistema com usuário e a data em que efetivar a alteração.

Item 2

Correção dos itens que necessitam de ajuste das Varas do Trabalho.

1. Qual será a estratégia de correção dos erros de validação?

Decisões e providências

A estratégia de correção dos itens adotada será de corrigir os itens em todos os

meses e em todas as Varas. Será feita de forma fracionada e a escolha dos itens será

realizada pelos servidores Luiz Carlos Goldner Junior, Eneida França Martinelli e o

Secretário da Corregedoria.

2. Identificar os itens que possuem grande quantidade de processos com erro de validação

e efetuar ajustes preliminares para reduzir o número de processo; com erro, antes de

solicitar a correção para as Vara do Trabalho. (ver anexo no final do arquivo com a

,estatística de erros).

Decisões e providências

.Ficará a critério dos servidores Luiz Carlos Goldner Junior, Eneidá França Ma'rtinelli e

o Secretário da Corregedoria.

3. O prazo de 10 dias são úteis ou corridos?

Decisões e providências

Ficará a critério dos servidores Luiz Carlos Goldner Junior, Eneida França Màrtinelli e

o Secretário da Corregedoria.

4. Meio de comunicação que será utilizado para divulgar os itens que deverão ser

ajustados. Utilizar o e-mail do Grupo Gestor?

Decisões e providências

Ficará a cargo do Se.cretárioda Corregedoria.
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Item 3

Ata n2 03/2Ó14 - Reunião do Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão

TRT da 17ª Região

Alerta sobre os itens de ajuste: os itens de ajuste foram criados pelo TST para possibilitar a

aprovação das remessas de dados do e-Gestão que apresentam erros ell) regras de validação

temporais. Tais itens estão sendo utilizados pelo TRT-ESpara aprovar as suas remessas, todavia os

processos com erros não estão sendo corrigidos.

Decisões e providências

o Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão ficou ciente sobre o item 3. O Grupo deverá

deliberar sobre a correção dos processos constantes nos itens de ajuste na próxima reunião

do Grupo Gestor do e-Gestão.

Item 4

Deliberar como proceder caso não seja possivel a correção de tpdos os processos com erro de
, . " ' \

validação até o dia 22/07/2014 (prazo fin~1estabelecido pelo Ministro Corregedor-Geral).

Decisões e providências

Será solicitada prorrogação do prazo por mais 90 dias. O servidor Luiz Carlos Goldner Junior

fundamentará a necessidade dessa prorrogação e encaminhará a fundámentação à

Presidência. À Secretaria-Geral da Presidência para as providências.

Item 5

Divulgação.da extinção do boletim estatístico no 1º Grau.
~ \,

1. Quando proceder?

Decisões e providências

Imediatamente. A informação deverá ser enviada para todos os juízes com cópia para

as varas.

2. Quem redigirá o texto?'

Decisões e providências'

Secretário da Corregedoria ou substituto legal.

3. Qual meio de comunicação para divulgação?

Decisões e providências

Fica a critério do Secretário da Corregedoria.. .
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Item 6
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Confecção e disponibilização dos itens 375, 377, 378, 381 e 383.

Decisõese providências

Os itens já foram construidos e implementados e atualmente em fase de análise e correção

de erros.

Item 7

Deliberação sobre a aprovação do Manual de .orientações do Web-Gestão feito pela sETIC

Decisõese providências

O manual foi aprovado pelo Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão. Será

disponibilizado no portal. na página do web-gestão.

Item 8

.o Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão comunica que as dúvidas relacionadas aos itens,

do e-Gestão deverão ser encaminhadas inicialmente aos Comitês Regionais do Sistema e,

somente em caso de persistir o questionamento, o Comitê Regional- encaminhará- ao Comitê

NaciémalJ me,diante ofício.

Decisões e providências

O Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão ficou ciente sobre o comunicado do item 8.

.outras ~eliberações

Item 9

Foi informado ao Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão sobre a remoção dos itens do 2Q grau

que estavam com erro para que as remessas fossem aprovadas . .o Grupo decidiu que os gestores dos

itens deverã.o corrigir- os process'os com erro o mais breve possível.

Questionamentos, dúvidase comunicados

Item 10: VT São Mateus - sirlene Alves dos Santos

Solicitamos esclarecimento de como proceder à retificação de erros de validação
apontadas no relatório em anexo.

Informamos ainda que a partir de 04-06/2014 passamos a utilizar o Sistema de Processo
Judicial Eletrônico - PJE,porém, no relatório mensal.consolidado do mês de junho não
constou nenhum evento de movimentação realizada.

e-mai!: 07/07/2014
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Decisõese providências

O servidor Valdir José de Sousa informará que os dados já foram gerados e estão

disponíveis no web-gestão. Serão incluidas no manual informações acerca dos•
periodos de geração de dados e liberação dos mesmos para o TST.

Item 11: Gabinete do Desembargador do Trabalho Uno Faria Petelinkar - Elisabete Cerqueira Uma

Diante dos emails abaixo, de ordem, solicito providências para que não conste "prazo em

atraso" para o Exmo. Des. Uno Faria Petelinkar no sistema e-gestão.

e-mail: 01/07/2014

Decisõese providências

Aguardar resposta do chamado que foi aberto no TST.

Item 12: Secar - Mariana Giacomin Cani Bolzani

Ao extrair o relatório, no sistema e-Gestão, do mês de Maio/2014 da tabela LOMAN (2.'

Instância -> Relatórios Gerenciais -> Dos Desembargadores -> LOMAN) verifiquei a

existência de 01 (um) processo na coluna "Distribuídos e Pendentes de Conclusão" e 02

(dois) processos na coluna "Aguardando Pauta" sem os relatores relacionados, conforme

documento anexo.

Relatei as inconsistênci?s aos servidores da informática responsáveis pelas questões do e-

Gestão, que me informaram se tratar,dos seguintes processos:

1) processo da coluna "Distribuídos e Pendentes de Conclusão":

Sistema: PJe

Número: 0100008-69.2012.5.17.0000

Relator: Ana Paula Tauceda Branco

2) processos da Coluna "Aguardando Pauta":

Sistema: PJe

Número: 0100001-77.2012.5.17.0000 Agravo Regimental

Relator: JAILSONPEREIRADASILVA

Sistema: PJe

Número: 0100001-77.2012.5.17.0000 Embargo De Declaração

Relator: JAILSONPEREIRADASILVA
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Ocorre que, analisando o andamento dos processos pelo sistema de Processos Judicial

. Eletrônico - PJe, verifiquei que os referidos processos já foram julgados com, inclusive,

publicação dos respectivos acórdãos.

Desta forma, çonsiderando as inconsistências detectadas, submeto a matéria para adoção

das providências cabíveis, visando à regularização dos dados estatísticos para posterior

publicação no Diário Oficial, bem como disponibilização no Portal deste Regional.

e-mail: 30/06/2014

Decisões e providências

O servidor. Valdir José de Sousa responderá à solicitante informando que ela deverá

abrir um chamado para o Grupo de Suporte do Pje.

Item 13: Grupo Gestor Nacional do Sistema e-Gestão - Paulo Jorge Bacchini

Considerando o teor do ato CGJTNº 5/2014, que deu nova redação ao Art. 117 da

Consolidação dos Provimentos,da CGJT,informamos que as atas de reunião dos Comitês

Gestores Regionais do e-Gestão deverão ser enviadas para. o endereço e-

gestao@tst. i~s.br.

e-mail: 24/06/2014

Decisões e providências

OGrupo Gestor Regional do Sistema e-Gestãoficou.ciente sobre o ifem'13.

Item 14: CCAP- Coorck'nadoria de Cadastramento Processual (Sejud) - Erika Eliza lzoton Alves

Tendo em vista que o problema de diferença de prazo médio abaixo menCionado ocorreu

porque houve regeração de lote de.meses que eu já havia efetuado conferência e, ap9s a

nova geração, houve alteração do valor, solicito que seja. criada rotina que alerte 'às

pessoas responsáveis pelos itens quando houver divergência de dados quando da

regeração, informando ó item.

e-mail: 13/06/2014

Decisões e providências

A proposta foi considerada válida e será .atendida de acordo com a viabilidade técnica. O

servidor Valdir José de Sousadará ciência à servidora sobre a deliberação do Grupo.
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Item 1S:

Ata n2 03/2014 - Reunião do Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão

TRT da 17~ Região

SEGEP- Secretaria-Geral da Presidência - Juliana Caiado Cagnin

Senhoria) Membro do Comitê Gestor Nacional do sistema e-Gestão:

De ordem da Desembargadora Vice-Presidente no exercício da Presidência do Tribunal

Regional do Trabalho da 17.' Região, encaminho cópias das Atas de Reunião do Grupo

Gestor Regional do sistema e-Gestão deste Tribunal realizadas nos meses de maio e junho

do corrente ano.
I

Ao ensejo, informo que as Atas dos meses seguintes serão remetidas diretamente pelo

Grupo Gestor Regional, bem como solicito a confirmação do recebimento desta

mensagem eletrônica e respectivos anexos.

e-mail: 24/06/2014

Decisões e providências

O Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão ficou ciente sobre o item 15.

Participantes

Desembargador José Luiz Serafini

Juiz LuísCláudio dos Santos Branco

Juíza Fátima Gomes Ferreira

Elielda de Jesus Lqureiro Souza

S'" Eneida França Martinelli

Lucieni Pandolfi

Luiz Carlos Goldner Junior

Valdir José de Sousa

Wanya Gomes Pennaforte

Alexandre de Barros Diláscio

Hetug Sardeiro Porto

Leandra Guarnier Fim
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