
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO

1ª REUNIÃO 2022 DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO

ATA DA REUNIÃO

Local Data

Virtual (Através de manifestação por e-mail) 31/01/2022

1. Composição do Grupo Gestor (Portaria SGP.PR.Nº 096/2021)

Coordenador: Fabio Túlio Correia Ribeiro (Desembargador Presidente);

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 na Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho,
 o Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão reuniu-se, no formato virtual, através de manifestação por
email, com vistas a discutir questões relacionadas ao Sistema de Gerenciamento de Informações
Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão e outras questões estatísticas, conforme Pauta
 acima especificada.

3. Análises, observações e deliberações
3.1 Providências decorrentes da reunião anterior
3.1.1 Elogio Funcional a servidores da SETIC - O Comitê aprovou, em dezembro/2021, por unanimidade, a
concessão de elogio funcional, e registro nos respectivos assentamentos funcionais, aos servidores da SETIC,
Diego Calasans Souza Costa, Felipe José Rocha Vieira e Marcelo Mendes de Oliveira, pelo trabalho
desenvolvido nas atividades de implantação e saneamento do DATAJUD.
Providência adotada: edição da Portaria DG.PR Nº 029/2021, datada de 20 de dezembro de 2021.

3.2 – Informes
3.2.1 DATAJUD: continua em processo de saneamento; a etapa agora é de saneamento dos processos físicos
que ainda constam na base encaminhada, para melhorar ainda mais a consistência da base, objetivando a
apuração dos dados/variáveis/indicadores estatísticos que constam do Painel “Estatísticas do Poder Judiciário”;
3.2.2. Painel “Estatísticas do Poder Judiciário”: foi disponibilizado pelo CNJ, em dezembro/2021, para fins de
validação das variáveis/indicadores (considerando a base do DATAJUD e os parâmetros estabelecidos pelo CNJ)
novo Painel; 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) apresentam, na maioria das vezes, diferenças em relação às regras do
Sistema e-Gestão, fato que resulta em estatísticas divergentes entre o sistema da Justiça do Trabalho
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(e-Gestão), gerenciado pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, e o DATAJUD, sob a coordenação do
CNJ.
3.2.3. Implantação do extrator do GPREC: o extrator do GPREC continua em processo de implantação; houve
problemas na instalação; a AGE realizou a homologação e conseguiu identificar itens do e-Gestão que foram
sensibilizados; há ainda a necessidade de homologação pela SEJUD/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. Prêmio CNJ de Qualidade: o TRT 20 foi agraciado, por ocasião do XV Encontro Nacional do Poder
Judiciário, com a categoria ouro no Prêmio CNJ de Qualidade, tendo alcançado 80,92% dos requisitos do
Prêmio para a Justiça do Trabalho em 2021.
3.2.5. Justiça em Números: encontra-se aberto, para alimentação manual dos dados do Justiça em Números
(Resolução CNJ no 76/2009), o Sistema de Estatística do Poder Judiciário – SIESPJ; o CNJ informou que, de
acordo com a Resolução CNJ no 331/2020, que instituiu a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário –
DataJud, a partir de 2021, todas as variáveis e indicadores de litigiosidade do Sistema Justiça em Números e do
Módulo de Produtividade Mensal, passariam a ser calculados pelo DataJud; contudo, em razão de
inconsistências encontradas entre as bases de dados durante o saneamento do DataJud e as reuniões de
homologação do Painel de Estatística, verificou-se que é indispensável manter a alimentação manual para fins
de comparação dos dados; o Painel de Estatística, a ser lançado em fevereiro de 2022, será ferramenta
fundamental para a depuração e ajuste fino dos dados; o CNJ informou também que foram adicionadas duas
novas variáveis no módulo Insumos, Dotações e Graus de Utilização: a variável “DCap - Despesas com
Capacitação“ na aba “Recursos Financeiros / Outras despesas” e a variável “RBA - Receita decorrente da
alienação de bens apreendidos” na aba “Recursos Financeiros / Receitas”; o Sistema de Estatísticas do Poder
Judiciário (SIESPJ) permanecerá aberto para o preenchimento dos dados relativos ao ano de 2021 até às 23
horas do dia 28 de fevereiro de 2022 (Resolução CNJ n.o 76/2009).
3.2.6. Ocorrências: foram verificados alguns processos que já estão no meio eletrônico e que ainda se
encontravam no meio físico – foi aberta ocorrência, que já está sendo tratada; verificou-se também alguns
processos que estavam na fase do conhecimento, porém com movimentos da fase de execução - ocorrência
aberta e já sendo tratada.

Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião.
Assinatura

FABIO TÚLIO CORREIA RIBEIRO
Desembargador-Presidente

Coordenador do Comitê Regional do Sistema e-Gestão
(assinado digitalmente)

MÔNICA OLIVEIRA BARRETO
Secretária da Reunião
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