PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª. REGIÃO
ATA DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO
DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO
TRABALHO – E-GESTÃO – 1º. GRAU DO TRT DA 2ª. REGIÃO.
Aos 26 de agosto de 2016, às quatorze horas, na sala de
reuniões do 14º. andar, no Edifício Millenium, em São Paulo-SP, foi
realizada reunião do Comitê Gestor Regional do Sistema de
Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da
Justiça do Trabalho – e-Gestão – Equipe de 1º Grau – processos
físicos, do TRT da 2ª. Região, com a presença dos seguintes membros
do Comitê: Roberta Carolina de Novaes e Souza Dantas, Juíza do
Trabalho
Substituta;
Sueli
Cristina
Fracca,
Secretária
da
Corregedoria, Rita Cristina Guenka, Diretora de Secretaria da 48ª.
Vara do Trabalho de São Paulo, Luciano Schimidt Rodrigues, Diretor
de Secretaria da 88ª Vara do Trabalho de São Paulo (ausente
justificadamente), Milena de Almeida Sena Branco, Assistente de Juiz
Substituto, Jefferson dos Santos Felix, Analista de TI, Gustavo
Miranda da Silva, Diretor da Coordenadoria de Estatística e Gestão
de Indicadores. Foram abordados os seguintes pontos e tomadas as
seguintes deliberações:

1 – Análise do item pendentes de julgamento. Verificação se as
alterações implementadas no SAP1 e no script produziram dados mais
consistentes.
Ainda havia processos que não estavam aparecendo no e-Gestão, apesar
de estarem conclusos para julgamento (ex.: proc. 698/2012 da 1ª
VT/Taboão – julho/2016). Analisada a regra, foi corrigida a forma de
considerar as datas e o problema foi resolvido. No término do mês de
agosto/2016 iremos verificar novamente este item para confirmar a
correção.
2 – Avaliar o número de execuções iniciadas e pendentes nas Varas.
Informação da vara é maior do que no e-Gestão. Verificar se a
alteração efetuada surtiu efeito desejado. Alterações implementadas
com sucesso.
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3 – Verificar os depósitos e levantamentos, como estão os dados no
e-Gestão e Estatística. Verificar a possibilidade de acompanhamento
semanal, pré-carga, a fim de corrigir eventuais erros, antes do
envio das remessas.
4 – Verificar se foram implementadas as correções do script dos
itens 329, 86 e 92, para que peguem os dados do período de apuração
e não do histórico. Confirmada a correção.
5 – 0 item 91 foi corrigido.
6 - Assuntos gerais:
Foi constatada no item 118 (embargos de declaração pendentes com o
juiz) a captura de nome de juiz diverso do que consta na respectiva
conclusão. Esse problema será verificado, inclusive nos demais itens
de pendências de incidentes (exemplo: 996-18.2013.5.2.48).
Dúvidas decorrentes de inconsistências dos dados dos itens 93 a 96
(execuções extintas):
• Os documentos de requisitos que tenho aqui não estão
considerando o trâmite de extinta execução/cumprimento de
sentença, apesar do manual do e-Gestão determinar essa
verificação – incluir na regra do item 95 e 96 os trâmites
correspondentes do manual.
• Como
identificar
o
juiz
destes
itens,
pois
não
há
esclarecimentos sobre isso no documento de requisitos, e parece
que o juiz está sendo obtido de forma incorreta – pega o juiz
que está no trâmite do movimento execução/cumprimento de
sentença.
Próxima reunião: 30/09/2016, às 14 horas, no 14º andar do
Ed. Millenium.
Encerrada a reunião, foi lavrada a ata, que vai assinada
pelos membros do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão – Equipe
de 1º Grau – processos físicos, do TRT da 2ª. Região.
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