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

REUNIÃO MENSAL DO GRUPO GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO
ATA DE REUNIÃO
Local
Sala de Reuniões – 4º andar

Data
13/06/2017

1. Integrantes do Comitê
Thenisson Santana Dória (Desembargador Presidente e Coordenador do Comitê)
Fabrício de Amorim Fernandes (Juiz do Trabalho Substituto e Vice-coordenador do Comitê)
Lília Rocha Souza Rodrigues Moiteiro (Secretária-Geral da Presidência, Membro do 1º e 2º graus de
Jurisdição)
Gabriela Melo Lima Rezende (Assessora da Presidência, Membro do 1º e 2º graus de Jurisdição)
Deborah Puig Cardoso (Secretária da Corregedoria, Membro do 1º e 2º graus de Jurisdição)
Tadeu Matos Henriques Nascimento (Diretor-Geral, Membro da área administrativa)
Mário de Oliveira Neto (Diretor de Secretaria, Membro do 1º grau de Jurisdição)
Mônica Oliveira Barreto (Assessora de Gestão Estratégica, Membro da Área de Estatística)
Luiza de Marilac Amazonas Cabral de Andrade (Chefe do Setor de Estatística, Membro da Área de Estatística)
Marcos Xavier de Almeida Barretto (Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, Membro da Área
de Tecnologia da Informação)
2. Convidado
Jorge Antônio Andrade Cardoso (Gestor de Metas e Ações Nacionais Prioritárias)
Obs.: Foram registradas as seguintes ausências: do Exmo. Sr. Fabrício de Amorim Fernandes (Juiz do Trabalho
Substituto e Vice-coordenador do Comitê) e dos servidores Mário de Oliveira Neto (Diretor de Secretaria,
Membro do 1º grau de Jurisdição) e de Mônica Oliveira Barreto (Assessora de Gestão Estratégica, Membro da
Área de Estatística) que se encontrava de férias, substituída por Adriano Leão Venceslau (Chefe do Setor de
Governança Estratégica da AGE).
3. Pauta
3.1. Pendências da reunião anterior;
3.2. Situação das Remessas do e-Gestão 2017;
3.3. CLE: Trabalhos na Vara piloto – 2ª Vara / Reflexos estatísticos decorrentes do saneamento
3.4. SAP1 – proposta de restrição para lançamento retroativos pós migração para o CLE;
3.5. O que ocorrer.
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 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.
O Desembargador Presidente e Coordenador do Grupo Gestor agradeceu a presença de todos, e
parabenizou o aniversariante do dia Dr. Jorge Antônio. Após, informou que se tratava da quinta reunião do
Comitê em 2017, em seguida declarou aberta a reunião e, em seguida, passou a palavra a Marilac. Na
sequência, Marilac apresentou os itens da Pauta. As análises, observações e deliberações do Comitê foram
registradas pela Secretária da Reunião, no item 4, abaixo.
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4. Análises, observações e deliberações
4.1 – Pendências da reunião anterior – as providências relativas às deliberações da reunião anterior estão
mencionadas a seguir:
4.1.1 Processos no JAE – informou-se que com relação a proposta feita por Mário quanto aos processos
parados no JAE e os seus impactos nos resultados na meta de execução na 9ª Vara, Marilac esclareceu que a
proposta feita por Mário de disponibilizar um servidor da 9ª Vara para auxiliar no cálculo seria apenas para os
cálculos referentes aos processos da 9ª Vara. Constatou-se que a liberação de valores dos processos que são
centralizados no JAE tem como critério a data do ajuizamento, portando a liberação dos Alvarás obedecem a
uma ordem cronológica. Diante de tal informação, concluiu-se que a presença de um servidor para atuar
somente nos processos de sua Vara ( no caso a 9ª Vara) não representará um desafogamento na execução do
Tribunal como um todo. Dr. Thenisson relatou que, referente aos grandes litigantes, recebeu reclamação dos
advogados quanto aos processos parados no JAE. Assim ele reforçou a necessidade de uma força tarefa no
setor em questão, e esclareceu que o JAE não é para revisão do cálculo, mas para dar sequencia na execução
dos processos. Visando viabilizar essa força tarefa foram apresentadas as seguintes sugestões: Lília sugeriu
que Josué (SEAC) e 4 estagiários fossem auxiliar o JAE nos cálculos; Adriano trouxe a sugestão de Mário – a
de que os cálculos fossem realizado pela própria Vara, após a informação pelo JAE dos processos a serem
beneficiados com o crédito existente. Tadeu lembrou das limitações no que se refere ao quantitativo de
servidores em que o Tribunal se encontra em decorrência da resolução 219/2016 do CNJ, e em virtude disso
o Tribunal precisa estabelecer uma linha de trabalho que se pretende seguir. Após, sugeriu que diante da
homologação do concurso, os 5 próximos novos servidores a tomarem posse sejam lotados no 1º Grau e
após a ambientação alguns sejam designados de imediato para atuação no JAE para fazer parte do trabalho
de atualização dos valores a serem liberados. Dr. Thenisson ponderou que no momento as Varas encontramse envolvidas com o projeto da CLE e também com a Conciliação, e a proposta de cada Vara efetuar os
cálculos dos seus processos que se encontram no JAE representaria mais uma atribuição, não se tornando
viável no momento. Assim, seguindo sugestão de Lília e de Tadeu, Dr. Thenisson propôs adotar um núcleo de
ajuda ao JAE, que terá como atribuição a atualização dos cálculos de processos que possuam verba a serem
liberadas, tendo Josué Just Valença como coordenador, integrado por estagiários e servidores. A atuação dos
servidores nesse núcleo se limitará ao prazo de noventa (90) dias, até regularização do setor.
4.2 – Situação das Remessas do e-Gestão 2017 – registrou-se que as remessas relativas ao 1º e 2º grau, para
o período de janeiro a abril/2017 encontram-se aprovadas, e que a remessa de maio/2017 já foi
disponibilizada ao TST, restando poucas ocorrências a serem saneadas para sua aprovação. Marilac
esclareceu que o saneamento efetuado pela 2ª Vara do Trabalho na Fase de Conhecimento (como prérequisito para migração de processos físicos para o eletrônico através do CLE ) causou impacto na
“Aprovação” da remessa referente a maio/2017. Informou também que temos conseguido manter a
sistemática de aprovar os dados estatísticos no mês seguinte ao de referência.
4.3 – CLE:
4.3.1 Trabalhos na Vara piloto – 2ª Vara do Trabalho de Aracaju – Marilac elogiou a equipe do CLE pela
condução dos trabalhos, pela metodologia adotada e manifestou a sua satisfação pelos bons resultados
alcançados pelo pela 2ª Vara do Trabalho. Relatou os benefícios extras do CLE principalmente quanto ao
saneamento na fase de conhecimento e os efeitos que trouxe para a consistência dos dados do TRT20. Neste
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trabalho foi constatado a presença de um “lixo” acumulado ao longo dos anos que estava contaminando
nossos dados estatísticos, e que agora foram saneados, trazendo impactos positivos à estatística e
consequentemente ao Tribunal.
4.3.2 Reflexos estatísticos na 2ª Vara decorrentes do saneamento – na oportunidade foram apresentados os
resultados alcançados (posição até 31.05.2017), bastante significativos como demonstra o quadro abaixo:

Marilac esclareceu que estes dados referem-se aos processos físicos da 2ª Vara do Trabalho de Aracaju, e
que nos processos eletrônicos não teremos tantas repercussões quanto aos processos físicos. Gabriela
complementou dizendo que nos processos eletrônicos (Pje) o “lixo” é menor devido ao próprio sistema ter
um controle maior de validação dos movimentos do que no SAP1 (Sistema de Acompanhamento Processual
de processos físicos). Dr. Jorge enfatizou que estas informações são dados reais e atuais. E que o CLE trouxe
muitos benefícios, entre eles a situação real dos processos. Débora salientou que a 1ª Vara já começou a
fazer o saneamento dos processos.
Na oportunidade, Gabriela informou que trará na próxima reunião o cronograma das próximas unidades
onde serão realizadas o CLE, mas já adiantou que a próxima unidade a ser atendida pelo CLE será a 5ª Vara.
Como o objetivo é finalizar o CLE em todas as varas ainda este ano, informou que é possível que cada mês
tenha duas varas envolvidas nas atividade do CLE (uma da capital com uma do interior) pra dá tempo de fazer
todas as varas este ano. Em seguida, expôs os resultados do CLE da 2ª Vara - até dia 12.06.2017, 711
processos na fase de execução foram convertidos de físicos para Pje , 771 processos sanados e 2.232
processos extintos. Salientou que foi fundamental a participação de todos os servidores da 2ª Vara para que
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os resultados fossem positivos. Além dos servidores da Vara piloto, compuseram a equipe de trabalho
servidores da 1ª, 3ª, 5ª Vara e da Coordenadoria da Turma que o vice-presidente integra, prestando valioso
auxílio nas atividades do CLE desenvolvidas na 2ª Vara. Gabriela enfatizou o ótimo desempenho dos
assistentes de juíz da 2ª Vara e informou que o diretor da 2ª vara já se colocou a disposição para auxiliar
outras varas nas atividades do CLE.
Marcos Xavier informou que está viabilizando um link com acesso mais rápido ao Pje para as Varas do
interior.
Aproveitando a oportunidade, Dr. Thenisson parabenizou a equipe do CLE pelos resultados positivos
alcançados e propôs uma moção de elogio da Presidência à 2ª Vara do Trabalho de Aracaju pelo trabalho de
saneamento realizado no CLE, como também ser uma sistemática, de que a medida que for finalizando o CLE
nas varas entregar moção de elogio. Solicitou ainda a divulgação do resultado alcançado pela referida
unidade judiciária.
4.4 SAP1: Marilac propôs que, após todas as Varas efetuarem o saneamento dos processos físicos na fase de
conhecimento e posterior migração dos processos físicos na fase de execução para o Pje , os lançamentos
com datas retroativas no SAP1 sejam restringidos a partir de janeiro/2018. Explicou que tal medida visa dar
maior estabilidade aos dados estatísticos do Regional. Com isto, Dr. Thenisson propôs, e foi aprovado, que
por ocasião do Fórum de Gestão Estratégica e do Pré-PEP em 15/12/2017 seja inserindo na programação
um ato solene expondo os resultados obtidos por ocasião dos trabalhos do CLE de todas as varas que
também será o marco para restrição de movimentos no SAP1 com data retroativa.
4.5 O que ocorrer: Gabriela sugeriu para que nas próximas unidades atendidas ao CLE o Dr. Thenisson fosse o
gestor do projeto, realizando a mesma mobilização nos moldes adotados pelo Juiz Firmo Neto do TRT5-BA ao
CLE.
Nada mais havendo a tratar, Dr. Thenisson, Desembargador-Presidente e Coordenador do Grupo Gestor,
agradeceu a presença de todos, revelando que a reunião foi bastante produtiva e serena, e deu por
encerrada a reunião.
Assinatura
THENISSON SANTANA DÓRIA
Desembargador-Presidente
Coordenador do Comitê Regional do Sistema e-Gestão
(assinado digitalmente)

LUIZA DE MARILAC AMAZONAS C DE ANDRADE
Secretária da Reunião
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