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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO 

SEGEST - Secretaria de Governança e Gestão Estratégica  

Ata de Reunião 

 

1. Informações Gerais 

Unidade Data das às Local 

Comitê Gestor Regional do 
Sistema e-Gestão 

28/10/
2022 

13h30min 14h00min Sala de Reuniões 13º 
e videoconferência 

  

Participante Unidade Contato 

Elielda de Jesus Loureiro Souza Seção Judiciária 2410 

Eneida França Martinelli Diretora de Secretaria 2125 

Estevão de Figueiredo Cellin Seção de Informações Funcionais 2550 

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 2472 

Valdir José de Sousa Divisão de Estatística e Pesquisa 2479 

 

Convidado Unidade Contato 

Giordano Trindade Damasceno 
Bruno 

Divisão de Estatística e Pesquisa 2479 

 

2. Objetivos da Reunião 

Reunião ordinária do mês de outubro de 2022. Assuntos discutidos conforme Pauta. 

3. Pendências (reuniões anteriores) 

 Se a Presidência acatou ou não a sugestão do Comitê de instituir o Grupo de Pesquisas 
Judiciárias com as atribuições encaminhadas ao Comitê do e-Gestão.  

4. Pauta 

Assunto 

1. Processos com inconsistências na 2ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim 

A diretora da 2ª Vara de Cachoeiro analisou 4 processos do “Relatórios Gerenciais - 
Processos sem Movimentação - 1º Grau - Processos parados na tarefa há mais de 30 dias 
- 1º grau” e constatou que as tarefas atribuídas aos referidos processos não 
correspondem à realidade.  

Considerando que os referidos processos estão no PJe, o Comitê deliberou que a 
solicitação seja encaminhada para a Setic e para o Nuno analisar. 

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/904509502?Formato=PDF&securityCode=caCwJ0b8lma/nW7AJEuF3RtmrCEORxUI
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2. E-mail Gabinete da Desembargadora Cláudia Cardoso de Souza 

Prezados, bom dia! 
Analisando o andamento dos processos pendentes de baixa para a Des. Claudia Cardoso de 
Souza, na data de 19/09/2022, foram identificadas inconsistências/falhas na movimentação 
dos seguintes processos: 

0000060-62.2014.5.17.0008; 0001249-94.2015.5.17.0152; 0000174-49.2016.5.17.0131; 

0000397-65.2020.5.17.0000; 0000666-07.2020.5.17.0000 

Solicito sejam envidados esforços no sentido de corrigir a movimentação ou outras falhas 
eventualmente identificadas na relação acima, tendo em vista os impactos sofridos na 
estatística da Desembargadora. 
 

O Comitê deliberou por encaminhar à Setic para análise e propor a solução para os novos 
casos que surgirem. Ficou deliberado ainda que na próxima reunião do Comitê, será 
discutido o procedimento padrão a ser adotado nos casos semelhantes dos outros 
Gabinetes. 

3. Criação do Grupo de Pesquisa Judiciária 

O Comitê recebeu um ofício circular do CSJT solicitando as seguintes informações:  

a) Cópia do ato normativo de constituição e regulamentação do funcionamento do respectivo 

Grupo de Pesquisas Judiciárias; 

b) Cópia do ato de designação dos membros do Grupo de Pesquisas Judiciárias; 

c) Currículo resumido, endereço eletrônico e dados telefônicos dos membros do Grupo de 

Pesquisas Judiciárias e da unidade técnica especializada em estatística e ciência de dados; 

d) Indicação do responsável pela interlocução entre o Grupo de Pesquisas Judiciárias, a 

Secretaria de Pesquisa Judiciária e Ciência de Dados do Tribunal Superior do Trabalho e o 

Conselho Nacional de Justiça. 

 

O Comitê deliberou por indicar o Secretário de Governança e Gestão Estratégica, o servidor 

Luciano Magno Brambila, como o indicado responsável pela interlocução, no item d);  

Como as atribuições do Comitê do e-Gestão ainda não foram alteradas para absorver o Grupo 

de Pesquisa Judiciária, informa que os itens a), b) e c) serão oportunamente enviados. 

4. Ofício Circular CSJT 

Deu-se ciência ao Comitê do ofício que trata da prioridade ao processamento e ao 
julgamento das ações em tramitação na Justiça do Trabalho que envolvam violência no 
trabalho; exploração do trabalho infantil; aprendizagem; preconceito de origem, raça, 
sexo, cor, idade, gênero e quaisquer outras formas de discriminação; assédio moral ou 
sexual e trabalho degradante, forçado ou em condições análogas à de escravo e solicita 
o efetivo cumprimento. 

5. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quatorze horas, do que, para 
constar, eu Valdir José de Sousa, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada 
conforme, vai assinada pelos participantes. 

 

 

 

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/904509502?Formato=PDF&securityCode=caCwJ0b8lma/nW7AJEuF3RtmrCEORxUI
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5. Deliberações e Providências 

Descrição Responsável Data 

1. Processos com inconsistências na 2ª Vara do 
Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim 

Setic 03/11/2022 

2. E-mail Gabinete da Desembargadora Cláudia 
Cardoso de Souza 

Setic 03/11/2022 

3. Criação do Grupo de Pesquisa Judiciária Segep  

4. Ofício Circular CSJT   

 

Autenticação 
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