PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO

6ª REUNIÃO 2021 DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO

ATA DE REUNIÃO
Local
Virtual (Através de manifestação por e-mail)
1. Composição do Grupo Gestor (Portaria SGP.PR.Nº 096/2021)
Coordenador: Fabio Túlio Correia Ribeiro (Desembargador Presidente);

Data
17/12/2021

Vice Coordenador: Fabrício de Amorim Fernandes (Juiz do Trabalho Substituto e Vice Coordenador);
Membros da área de Estatística: Mônica Oliveira Barreto (Assessora de Gestão Estratégica) e Érica dos Santos
Andrade (Chefe do Setor de Estatística)
Membros do 1º e 2º Graus de Jurisdição: Rosane Nascimento Barretto (Secretária-Geral da Presidência),
Deborah Puig Cardoso (Secretária da Corregedoria), José Olino de Campos Lima Júnior (Assistente de Gabinete do
Des. Fabio Túlio Correia Ribeiro), Shirley de Freitas Fernandes Santos (Diretora de Secretaria da 7ª Vara do Trabalho
de Aracaju);
Membro da Área Administrativa: Tadeu Matos Henriques Nascimento (Diretor-Geral);
Membro da Área de Tecnologia da Informação: Marcos Xavier de Almeida Barretto (Secretário de
Tecnologia da Informação e Comunicação)
2. Pauta
2.1. Providências decorrentes da reunião anterior;
2.2. Informes;
Em cumprimento ao disposto no ATO GCGJT Nº 5, de 16 de junho de 2014, o Grupo Gestor Regional do Sistema
e-Gestão reuniu-se, no formato virtual, com vistas a discutir questões relacionadas ao Sistema de
Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão, conforme
Pauta acima especificada.

3. Análises, observações e deliberações
3.1 – Providência decorrente de deliberação na reunião anterior
Não houve pendencias da reunião anterior
3.2 – Informes
3.2.1. O DATAJUD continua em processo de saneamento; a etapa agora é de buscar sanear os processos físicos
que ainda constam na base encaminhada e melhorar ainda mais a consistência da base; não obstante, o TRT 20
obteve pontuação integral nesse requisito por ocasião do Prêmio de Qualidade do Poder Judiciário. A
pontuação prevista para o requisito DATAJUD, que envolve a consistência de dados e, também, o comparativo
entre variáveis do DATAJUD e Justiça em Números (JN) e Módulo de Produtividade Mensal dos Magistrados
(MPM) - art. 8º, incisos I, II e III, da Portaria CNJ nº 135/2021 (regulamento do Prêmio) - era de 340 pontos. O TRT
20 obteve os 340 pontos, que correspondeu a 33% da pontuação total obtida por esse Regional (340/1020).
DELIBERAÇÃO: Por proposta da Dra. Rosane Nascimento Barretto (Secretária-Geral da Presidência), o Comitê
aprovou, por unanimidade, a concessão e registro de elogio funcional aos servidores da SETIC, Diego Calasans
Souza Costa, Felipe José Rocha Vieira e Marcelo Mendes de Oliveira, que desenvolveram as atividades de
implantação e saneamento do DATAJUD, trabalho hercúleo e minucioso, que fora realizado com integral
dedicação e comprometimento desses servidores e que teve como reflexo a melhora na consistência de dados
do DATAJUD, fato que contribuiu sobremaneira para o resultado significativo e a excelente pontuação do TRT20
no Prêmio Qualidade do CNJ, cujo ranking foi divulgado por ocasião do 15º Encontro Nacional do Poder
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Judiciário.
3.2.2 Painel “Estatísticas” do CNJ: Foi disponibilizado novo Painel pelo CNJ, para fins de validação das
variáveis/indicadores (considerando a base do DATAJUD e os parâmetros estabelecidos pelo CNJ). O novo painel
é denominado “Estatísticas do Poder Judiciário”; está previsto na Resolução CNJ nº 333/2020 e se encontra ainda
em formato de homologação. É importante ressaltar que as regras/parâmetros estabelecidos (movimentos e
classes), na maioria das vezes, diferem das regras do Sistema e-Gestão, fato que resulta em estatísticas
divergentes entre o sistema da Justiça do Trabalho (e-Gestão), gerenciado pela Corregedoria Geral da Justiça do
Trabalho, e o do DATAJUD, sob a coordenação do CNJ. Em recente Webinar realizado pelo CNJ, foi mencionado
pela Assessora de Gestão Estratégica do TRT 20 a necessidade de haver uma convergências desses parâmetros.
3.2.3 Implantação do extrator do GPREC : O extrator do GPREC continua em processo de implantação, houve
problemas na instalação e agora, encontra-se em processo de homologação; A AGE realizou a homologação e
conseguiu identificar que os respectivos itens foram sensibilizados, falta agora a homologação pela área de
negócio - SEJUD/Precatórios e em seguida entrará em produção, será necessário retransmitir as remessas dos
meses anteriores deste exercício para captação dos dados relativos aos Precatórios. Na sequência, o extrator do
GPREC entrará em produção, possivelmente no início de 2022. Será necessário retransmitir as remessas de todos
os meses de 2021 para captação dos dados relativos aos Precatórios.
3.2.4 Reuniões Mensais do Comitê e-Gestão : foi recomendada, por ocasião da Correição Ordinária em 2021, a
realização de reuniões mensais do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão, em atendimento ao disposto no
art. 174, § 2º, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, desde
setembro/2021 as reuniões estão sendo realizadas mensalmente, algumas no formato virtual, através de
manifestação por e-mail, especialmente quando não há assuntos a serem deliberados pelo Comitê, mas apenas
a informar; as atas das reuniões estão atualizadas, publicadas no JIRA e no site do Tribunal; as informações sobre
a realização, desde setembro/2021, das reuniões mensais do Comitê foram prestadas à Secretaria Geral da
Presidência, para fins de resposta à Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, quanto ao atendimento da
recomendação.
Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião.
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Assinatura

FABIO TÚLIO CORREIA RIBEIRO
Desembargador-Presidente
Coordenador do Comitê Regional do Sistema e-Gestão
(assinado digitalmente)

MÔNICA OLIVEIRA BARRETO
Secretária da Reunião

