
 

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 

17/03/2022 14h 15h30min Videoconferência 

 
 
 

Participante Unidade Contato 

Ney Alvares Pimenta Filho Secretaria-Geral da Presidência 2498 

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 

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 dos meses de fevereiro e março de 2022. Assuntos discutidos 
conforme Pauta. 

 
 

3. Pendências (reuniões anteriores) 

Não se aplica. 
 
 

4. Pauta 

Assunto 
 

1. Solicitação da Diretora da 12ª VT Vitória de auxílio em legados pendentes 

A diretora da 12ª VT de Vitória solicitou apoio para arquivamento de alguns processos 
pendentes de finalização (listados), vez que os processos foram finalizados de fato mas, 
por equívocos em tramitações do processo físico, constam como pendentes de 
finalização e não aceitam a tramitação de arquivamento. 

O Comitê analisou a situação reportada pela diretora e concluiu pela necessidade de 
atuação técnica. Entretanto, considerando a necessidade de identificar os itens do e-



 

Gestão a serem atualizados mediante a situação de exceção de sistemas fora do ar, 
causada pelo incidente de segurança da informação, o comitê adiou a deliberação para 
a próxima reunião ordinária após o reestabelecimento dos sistemas. 

 

2. Solicitação do Gabinete Desemb. Marcello Maciel Mancilha de análise de processos 
constando para relator diferente do devido 

A chefe do serviço do gabinete do Desembargador Marcello Maciel Mancilha, 
identificou processos em que o Desembargador tenha apenas atuado na condição de 
Presidente e nunca na relatoria dos mencionados processos, mas constam no e-Gestão 
sob sua relatoria, inclusive em Turma da qual não pertence. No PJe, entretanto, a 
relatoria é apresentada corretamente. 

O Comitê concluiu que o fato ocorre devido à falha no processamento do extrator. O 
encaminhamento é pela realização de consulta ao Comitê Gestor Nacional do Sistema 
e-Gestão sobre o problema e se há solução já desenvolvida. O servidor Luciano Brambila 
fará a minuta do comunicado. 

 

3. Dados de processos pendentes DATAJUD  

O servidor Nuno de Almeida Rasseli prestou informações sobre a comparação realizada 
entre os dados constantes no e-Gestão e no DATAJUD, presentes no painel 
disponibilizado pelo CNJ no endereço:  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWYyMmEwOTgtNmZhZS00ZGQ4LTk1YTgtM
zY0NTg5OWRlMGQyIiwidCI6ImFkOTE5MGU2LWM0NWQtNDYwMC1iYzVjLWVjYTU1N
GNjZjQ5NyIsImMiOjJ9 

A constatação é de que os dados estão próximos, apresentando pequenas diferenças. 

 

4. Formalização do incidente de Segurança da Informação 

O servidor Marcelo Caliman Pimentel sugeriu a comunicação do Comitê Gestor Regional 
sobre o incidente de Segurança da Informação ocorrido no Tribunal em 20 de fevereiro 
ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão e ao Comitê Nacional do DATAJUD. O 
Juiz Ney Alvares Pimenta Filho reforçou a importância da comunicação, utilizando os 
canais disponibilizados por esses comitês, e se propôs a redigir minuta do texto de 
encaminhamento. 

 

5. Mudanças da nova versão do Extrator 

A servidora Erika Eliza Izoton Alves observou que a versão 2.8 do extrator do e-Gestão 
traz mudanças significativas nas seguintes regras de negócio, especialmente, entre 
outras: 

• Efetuada conclusão para proferir sentença em processo na fase de 
conhecimento e constatada a necessidade de convertê-lo em diligência, ao 
efetuar nova conclusão para proferir sentença para o mesmo magistrado, a 
contagem do prazo será retomada de onde parou; e 

• Caso haja alteração da classe de um processo será considerado como prazo 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWYyMmEwOTgtNmZhZS00ZGQ4LTk1YTgtMzY0NTg5OWRlMGQyIiwidCI6ImFkOTE5MGU2LWM0NWQtNDYwMC1iYzVjLWVjYTU1NGNjZjQ5NyIsImMiOjJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWYyMmEwOTgtNmZhZS00ZGQ4LTk1YTgtMzY0NTg5OWRlMGQyIiwidCI6ImFkOTE5MGU2LWM0NWQtNDYwMC1iYzVjLWVjYTU1NGNjZjQ5NyIsImMiOjJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWYyMmEwOTgtNmZhZS00ZGQ4LTk1YTgtMzY0NTg5OWRlMGQyIiwidCI6ImFkOTE5MGU2LWM0NWQtNDYwMC1iYzVjLWVjYTU1NGNjZjQ5NyIsImMiOjJ9


 

restante do relator o de menor valor entre o prazo total da nova classe e o prazo 
residual da classe anterior. 

Considerando a importância e impacto das mudanças, o Comitê deliberou por 
encaminhar comunicação aos Gabinetes e Varas do Trabalho sobre o fato. A servidora 
Erika Eliza Izoton Alves fará a minuta do texto. 

 

6. Datas das reuniões 

Tendo em vista o incidente de segurança da informação ocorrido em 20 de fevereiro de 
2022, que levou à suspensão de diversos serviços de TIC e inviabilizou a realização da 
reunião do mês de fevereiro, prevista para o dia 21, apenas um dia após o ocorrido, o 
Comitê deliberou que a atual reunião (17 de março) envolveu as demandas referentes 
aos meses de fevereiro e março (originalmente prevista para 28 de março). 

 

7. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas e trinta minutos, 
do que, para constar, eu Luciano Magno Brambila, lavrei a presente ata, que depois de 
lida e achada conforme, vai assinada pelos participantes. 

 

 

8. Deliberações e Providências 
 

Descrição Responsável Data 

1. Redigir minuta de e-mail sobre falha no extrator 
para encaminhamento ao Comitê Gestor Nacional 

Luciano Magno 
Brambila 

23/03 

2. Redigir minuta de comunicação do incidente de 
segurança da informação aos Comitês Nacionais do 
e-Gestão e do DATAJUE 

Juiz Ney Alvares 
Pimenta Filho 

23/03 

3. Redigir minuta de e-mail às Varas e Gabinetes 
sobre as alterações da nova versão do extrator 

Erika Eliza Izoton Alves 23/03 

 
 
 

Autenticação 
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