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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

22/11/2021 15h 16h30min 13º andar e Videoconf.

Participante Unidade Contato

Ney Alvares Pimenta Filho Secretaria-Geral da Presidência 2498

Eduardo Ferreira Costa Setor de Suporte ao Pje 2227

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 2536

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

2. Objetivos da Reunião

Reunião ordinária mensal. Assuntos discutidos conforme Pauta.

3. Pendências (reuniões anteriores)

 Não se aplica.

4. Pauta

Assunto

1. Processo 0000018-72.2021.5.17.0006, Juíza Andrea Carla Zani

O servidor Luciano Brambila leu email encaminhado pela servidora Marina Gouvêa
Nascimento Lopes ao Comitê em 20 de outubro de 2021 solicitando retificação do processo
0000018-72.2021.5.17.0006, uma vez que "Fizeram a conclusão para sentença
indevidamente, a conclusão foi encerrada e foi proferido despacho marcando a audiência".

Analisando o referido processo, verificou-se que as situações em que ocorrem o mesmo
desajuste estatístico já foram analisadas pelo Comitê Gestor Regional do Sistema
e-Gestão, sendo deliberado:

4. Diante do exposto, o Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão, considerando ser
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responsabilidade das unidades judiciárias respectivas a conferência da adequação das
informações colhidas pelo e-Gestão, deliberou que compete a essas mesmas unidades
informar a este Comitê, pelo e-mail grupo.e-gestao@trtes.jus.br, impreterivelmente, até
o dia 15 do mês seguinte ao que o processo passou a constar em item de prazo vencido,
ou primeiro dia útil subsequente. Respeitado esse prazo, o Comitê avaliará se será caso
de autorizar a atuação da SETIC no banco de dados do Sistema PJe de modo a incluir,
alterar ou excluir movimento, com a consequente regeração de lote do Sistema
e-Gestão, para que o processo não conste em item de prazo vencido.

5. Após o prazo mencionado no item 4, a própria unidade judiciária deverá realizar as
ações necessárias no Sistema PJe para que o processo saia do atraso; mas, essas ações
não retroagem, logo, somente deixarão de constar como item de atraso a partir da data
da atuação.

Esta deliberação consta do Ofício Nº 83/2021/PRESI/SEGEP encaminhado pela
Secretaria-Geral da Presidência aos Magistrados, Gabinetes, Varas do Trabalho e demais
unidades de apoio judiciário em e-mail datado de 20 de abril de 2021 (PAe
0001896-44.2017.5.17.0500, documentos 52 e 53).

Considerando o prazo entre a ocorrência do movimento e a comunicação da Vara do
Trabalho, o Comitê indefere o pedido, ao passo que informa que a Corregedoria foi
comunicada do ocorrido e que não há prejuízo em relação ao cumprimento das obrigações
da Magistrada e da Vara do Trabalho.

2. Prazo de restituição de autos pelo Relator no processo trabalhista

O servidor Luciano Brambila leu despacho do Desembargador-Presidente encaminhado
pela Secretaria-Geral da Presidência ao Comitê, em 12 de novembro de 2021, para prestar
informações em 15 dias sobre a situação atual do extrator do sistema quanto referido
prazo, citando o despacho proferido pelo Ministro Corregedor-Geral da Justiça doTrabalho,
nos autos do procedimento CGJT Ato Normativo Nº  0000249-95.2021.2.00.0500.

O servidor Nuno Rasseli informou que, de forma geral, o extrator está configurado para 70
dias úteis, conforme Art. 102 inciso V do Regimento Interno. Entretanto, há particularidades
para algumas classes processuais. Não sendo possível a confirmação destes prazos
durante a reunião, o servidor Nuno Rasseli fará a redação de documento que descreve a
configuração de prazo do extrator para as todas classes processuais para resposta ao
despacho do Desembargador-Presidente.

3. Item informativo: Resolução CNJ nº 437 – Carga inicial DATAJUD

O servidor Luciano Brambila leu texto da Resolução CNJ Nº 437 que altera a redação da
Resolução CNJ Nº 331 para determinar que "a carga inicial do DATAJUD conterá, no
mínimo, os processos que estejam em tramitação no Poder Judiciário e os que tenham sido
baixados a partir de 1º de janeiro de 2020", e não mais 1º de janeiro de 2015.

4. Item informativo: Ofício Circular Nº 184 – SEP Tabelas Processuais Unificadas

Ofício informa nova versão disponível em 1º de outubro de 2021 das Tabelas Processuais
Unificadas (TPU).
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5. Item informativo: Ofício Circular Nº 189 – SEP Painel de Saneamento DATAJUD

Ofício informa a disponibilização de painéis públicos de saneamento e acompanhamento
do DATAJUD. Durante o acesso, os participantes da reunião levantaram dúvidas quanto à
definição do indicador "Quantidade de Processos Pendentes", da aba 3 - Indicadores de
Produtividade, uma vez que, para o TRT17 esse indicador apresenta o valor 49.431.

A fim de sanar a dúvida sobre o indicador, o servidor Luciano Brambila encaminhará email
ao Departamento de Pesquisa Judiciária (DPJ) do CNJ.

6. Geração de lotes do e-Gestão

O servidor Luciano Brambila informou que o setor de Pesquisa e Estatística identificou falta
de envio dos lotes do e-Gestão desde o dia 10 de novembro. O servidor Nuno Rasseli
informou que a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações tem ciência do
ocorrido e, após análise interna, verificou que a possível causa é a necessidade de que a
carga dos dados seja realizada a partir de novo servidor de dados, uma vez que o servidor
principal apresentou problemas. A SETIC já acionou a equipe responsável no Tribunal
Superior do Trabalho para correção do erro.

7. A próxima reunião foi agendada para o dia 13 de dezembro de 2021 às 14 horas.

8. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis 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

5. Deliberações e Providências

Descrição Responsável Data

1. Redigir documento com configuração de prazo
do extrator para todas as classes processuais Nuno Rasseli 24/11

2. Encaminhar questionamento ao DPJ sobre a
forma de contabilização do indicador
"Quantidade de Processos Pendentes", da aba 3
- Indicadores de Produtividade

Luciano Brambila 24/11
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