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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão

Ata de Reunião

1. Informações Gerais

Unidade Data das às Local

Comitê Gestor Regional do
Sistema e-Gestão

25/09/2019 14h 15h30 Plenarinho, Ed. Castelo
Branco

Participante Unidade Contato

Desembargadora Presidente Ana
Paula Tauceda Branco Gabinete da Presidência 2436

Juiz Luís Eduardo Couto de Casado
Lima Secretaria-Geral da Presidência 2498

Elielda de Jesus Loureiro Souza Divisão Judiciária 2410

Donizetti Noronha Maia Secretaria-Geral da Presidência 2531

Erika Eliza Izoton Alves Gabinete do Desembargador Cláudio
Armando Couce de Menezes 2536

Marcelo Caliman Pimentel Secretaria da Corregedoria Regional 2468

Johnathan Marques Silveira Carioca Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicações 2515

Convidado Unidade Contato

Luciano Magno Brambila Divisão de Gestão Estratégica 2062

Adriana Pinheiro Cruz Setor de Gerência de Projetos
Institucionais 2478

Anna Carolina Siqueira Félix VITV10 - 10ª Vara do Trabalho de Vitória 2145

Nuno de Almeida Rasseli Setor de Manutenção de Sistemas 2568

2. Objetivos da Reunião

Reunião ordinária do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão.

3. Pendências (reuniões anteriores)

Foram analisadas as seguintes pendências da reunião anterior:
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3.1. Correção nos processos para retirar a pendência de baixa, com retroação para
todos os meses até janeiro de 2019 (SETIC).

Deliberação: devido às demandas prioritárias da SETIC, não foi possível concluir a correção
apesar de ter sido iniciada.

Novo prazo: 27/09/2019 (próxima sexta-feira).

3.2. Finalização da melhoria na CEAT solicitada pelo CEJUSC (SETIC) e divulgação ao
CEJUSC (DIGEST).

Deliberação: devido ao direcionamento das demais demandas prioritárias da SETIC, não foi
possível iniciar o atendimento da melhoria na CEAT. Contudo, será realizada após o
atendimento dessas demandas mais prioritárias da SETIC, cujos términos estão previstos
para até o fim de outubro. Após a conclusão da melhoria, o CEJUSC será informado pela
DIGEST sobre a implantação da solução.

Novo prazo: o desenvolvimento da melhoria deve ser iniciado em novembro e concluído em
14/11/2019.

3.3. Encaminhamento às Varas do Trabalho para correção do campo "Motivo" dos
lançamentos de desarquivamento do arquivo provisório de "para diligências" para
outro tipo de motivo que contabilize como desarquivamento  (Presidência).

Item retirado das pendências, pois a correção será feita com a inclusão de nova regra
no e-Gestão que desconsidere processos arquivados definitivamente no saldo de processos
do arquivo provisório.

Deliberação: inclusão de nova regra no e-Gestão que desconsidere processos arquivados
definitivamente no saldo de processos do arquivo provisório. Responsável: SETIC.

Prazo: 04/10/2019  (sexta-feira da próxima semana)

3.4. Ofício às Varas do Trabalho com orientações acerca dos valores arrecadados e
das correções dos motivos de desarquivamento do arquivo provisório (Presidência).

O ofício com orientações acerca da correta informação dos valores arrecadados nos
processos será enviado no início de novembro. Antes, deverá haver divulgação através das
mídias sociais e organizacionais do Tribunal sobre como melhor procederem as Varas do
Trabalho sobre o assunto.

Deliberações:

 Elaboração e divulgação de material para instrução das Varas do Trabalho acerca da
correta informação dos valores arrecadados e das sugestões levantadas pela Anna Carolina.
A divulgação será realizada nas mídias sociais e organizacionais do Tribunal, por meio de
notícias e vídeos que contarão com o apoio da Anna Carolina para elaboração.
Responsáveis: Anna Carolina, SCOM, DIGEST, SETIC e SECOR;

 Encaminhamento de ofício às Varas do Trabalho com deliberação acerca da correta
informação dos valores arrecadados. Responsável: Presidência.

Prazos: divulgação nas mídias, durante outubro e novembro/2019; e encaminhamento do
ofício, no início de novembro/2019.
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3.5. Ofício à Corregedoria Geral explicando os prejuízos aos números do Tribunal
decorrente do atraso na atualização do sistema extrator do PJe para o e-Gestão
(Presidência)

Deliberação: o ofício será encaminhado à Corregedoria Geral, mesmo que os demais
Tribunais também estejam se manifestando.

Prazo: não definido.

3.6. Investigação e correção da causa do problema dos processos sem data do
ajuizamento da ação (SETIC).

Deliberação: a SETIC informou que a investigação do problema foi iniciada, contudo
necessita de mais prazo para a conclusão, que lhe foi conferido.

Prazo: 04/10/2019 (sexta-feira da próxima semana).

3.7. Desenvolvimento dos relatórios dos itens P7.5 e P7.6 referentes aos dez maiores
litigantes (meta 10) (SETIC).

Trata-se da inclusão de dois novos relatórios, para os itens P7.5 e P7.6, dentre os relatórios
de Maiores Litigantes (Meta CNJ 7) disponíveis no Portal do Tribunal
(http://wwwl.trtes.jus.br/sij/sijproc/MetasCNJ/Meta07CNJ.aspx?id=2836):

 P7.5 - Número total de processos dos dez maiores litigantes que entraram na meta por
saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem
a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência;

 P7.6 -  Número total de processos dos dez maiores litigantes que saíram da meta por
entrarem na situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por
deixarem de se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.

A SETIC informou as dificuldades de desenvolvimento destes relatórios. Contudo, Anna
Carolina destacou a importância da contabilização dos processos suspensos, pois muitos
processos com recursos repetitivos estão suspensos aguardando decisão de órgãos
superiores e esse montante pode fazer diferença no valor do índice de redução do acervo
dos maiores litigantes (meta 10). Luciano Brambila apontou que o índice é calculado pela
DIGEST no TRT17 e, sem os relatórios, não é possível desconsiderar esses processos no
cálculo do atingimento da meta.
Deliberação: a SETIC desenvolverá os relatórios e a DIGEST incluirá as informações no
Acerte a Meta.

Prazo: 04/10/2019 (sexta-feira da próxima semana) para o desenvolvimento dos relatórios
pela SETIC e janeiro de 2020 para inclusão no Acerte a Meta pela DIGEST.

3.8. Levantamento dos processos que necessitam de registro de informações de
arrecadação (SETIC).

O levantamento ainda não foi iniciado pela SETIC, que pretende realizar pesquisas não
estruturadas nas guias de custas e também avaliar soluções utilizadas por outros tribunais
para atendimento desta demanda.
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Deliberação: atendimento da demanda com desenvolvimento de uma nova solução ou
utilização de solução de outro tribunal.

Prazo: final de janeiro de 2020.

3.9. Elaboração de manual com a lista de recomendações de lançamentos e utilização
do sistema PJe, que visam os ajustes dos números do Tribunal (Anna Carolina e DIGEST).

Deliberação: elaborar um manual que conterá uma lista de recomendações de lançamentos
e utilização do sistema PJe, que visam os ajustes dos números do Tribunal. Esse manual será
elaborado durante o ano de 2019 (pela DIGEST, SECOR e Anna Carolina) e divulgado para as
Varas.

Prazo: após o recesso, no início do ano de 2020.

4. Pauta

Assunto

1. Processos sem o nome do relator no 2º Grau

Durante o desenvolvimento dos painéis do Acerte a Meta para o 2º Grau, que utiliza
relatórios do e-Gestão do TST, foram identificados processos com ausência das informações
relator e/ou gabinete do relator no e-Gestão. Johnathan informou que muito dificilmente
existe algum processo sem essas informações na base de dados do SIP, e que a causa mais
provável para o ocorrido é o não envio dos campos de relator e gabinete dos processos ao
e-Gestão, devido a alguns de seus itens não exigirem obrigatoriamente essas informações.

Deliberações: a SETIC avaliará a causa dos processos estarem sem relator e gabinete nos
itens do e-Gestão do 2º grau e fará uma manutenção para passar a enviar essas
informações.

Prazo: 27/09/2019 (esta semana).

2. Processos migrados que estavam no arquivo provisório

Foi informado que, devido aos procedimentos de migração de processos físicos para
o PJe, houve a necessidade de mudança na regra de contabilização dos processos que
saíram do arquivo provisório, que passou a contar os processos que estavam no arquivo
provisório no momento de sua migração. Após a migração, caso a situação do processo não
se reverta, ou seja, caso a sua execução não venha a ocorrer de fato, a Vara do Trabalho
deverá retornar o processo ao arquivo provisório no PJe, a fim de não prejudicar o índice de
execução (meta 11).

A referida regra, ao ser implantada, inicialmente apresentou descompasso
acentuado no índice de execução, demandando esforços de trabalho em conjunto da
DIGEST, SETIC e SECOR para análise da variação da meta. Uma vez identificada a causa, a
SETIC ajustou a regra no extrator do e-Gestão do legado e a SECOR enviou um memorando
às Varas do Trabalho orientando o retorno imediato dos processos ao arquivo provisório,
caso este estivesse no arquivo antes da migração.

As áreas envolvidas na avaliação informaram que, durante a migração de processos,
pode ocorrer alguns casos de processos do arquivo provisório que não retornarão para o
arquivo após a migração, trazendo uma leve variação no índice de execução (meta 11).
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Deliberações:  as informações do novo lote da remessa de setembro devem ser atualizadas
na ferramenta Acerte a Meta.

Prazo: início de outubro/2019.

3. Sugestões e recomendações

Anna Carolina apresentou algumas sugestões para itens estatísticos que podem ser
corrigidos, com apenas uma operação como, por exemplo, a alteração do tipo de petição ou
a tramitação de juntada a carta precatória.

Deliberações:
 Elaboração e divulgação de material para instrução das Varas do Trabalho acerca
das sugestões levantadas pela Anna Carolina. A divulgação será realizada nas mídias
sociais e organizacionais do Tribunal, por meio de notícias e vídeos que contarão com o
apoio da Anna Carolina para elaboração. No início de cada vídeo, deve haver uma
introdução informando que esta gravação foi resultado de um apelo da Administração,
visando a melhoria das estatísticas do Tribunal. Responsáveis: Anna Carolina, DIGEST,
SETIC e SECOR.

 Encaminhamento de ofício às Varas do Trabalho com deliberação acerca das
recomendações. Responsável: Presidência.

Prazos: divulgação nas mídias, durante outubro e novembro/2019; e encaminhamento do
ofício, no início de novembro/2019.

4. Outros assuntos

Destacou-se a importância de sensibilização dos Gabinetes para obter seu
engajamento na busca por melhores estatísticas para o Tribunal.

Deliberação: realização de uma primeira reunião com servidores do 2º grau (assessores e
diretores de Gabinete) para sensibilização quanto à necessidade de atingimento das metas
nacionais e melhoria das estatísticas do Tribunal (Presidência). Para o lançamento do
Acerte a Meta de 2º grau, uma segunda reunião de apresentação da ferramenta será
realizada: Responsáveis: Presidência e DIGEST.

Prazo: outubro de 2019 para a primeira reunião e início de novembro para apresentação do
Acerte a Meta de 2º grau.

5. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas e trinta
minutos, do que, para constar, nós Adriana Pinheiro Cruz e Luciano Magno Brambila,
lavramos a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos
presentes à reunião.

5. Deliberações e Providências

Descrição Responsável Data
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1. Corrigir os processos para retirar a pendência de
baixa, com retroação para todos os meses até
janeiro de 2019.

SETIC 27/09/2019
(próxima

sexta-feira)

2. Finalizar a melhoria na CEAT solicitada pelo
CEJUSC.

SETIC Início em
01/11/2019 e
término em
14/11/2019

3. Informar ao CEJUSC sobre a melhoria na CEAT DIGEST Após implantação
da melhoria

4. Incluir nova regra no e-Gestão que desconsidere
processos arquivados definitivamente no saldo
de processos do arquivo provisório.

SETIC 04/10/2019
(sexta-feira da

próxima semana)

5. Elaborar e divulgar nas mídias sociais e
organizacionais do Tribunal material para
instrução das Varas do Trabalho acerca da
correta informação dos valores arrecadados e
das sugestões levantadas pela Anna Carolina.

Anna
Carolina,
SCOM,

DIGEST, SETIC
e SECOR

Outubro e
novembro/2019

6. Encaminhar ofício às Varas do Trabalho com
deliberação acerca da correta informação dos
valores arrecadados.

Presidência Início de
novembro/2019

7. Encaminhar Ofício à Corregedoria Geral
explicando os prejuízos aos números do Tribunal
decorrente do atraso na atualização do sistema
extrator do PJe para o e-Gestão.

Presidência Não definida

8. Investigar e corrigir o problema dos processos
sem data do ajuizamento da ação.

SETIC 04/10/2019
(sexta-feira da

próxima semana)

9. Desenvolver os relatórios dos itens P7.5 e P7.6
referentes aos dez maiores litigantes (meta 10).

SETIC 04/10/2019
(sexta-feira da

próxima semana)

10. Incluir as informações dos relatórios dos itens
P7.5 e P7.6 referentes aos dez maiores litigantes
(meta 10) na ferramenta Acerta a Meta

DIGEST Janeiro/2020

11. Levantar os processos que necessitam de
registro de informações de arrecadação.

SETIC Final de janeiro de
2020

12. Avaliar e corrigir processos sem relator e
gabinete nos itens do e-Gestão do 2º grau.

SETIC 27/09/2019 (esta
semana)

13. Atualizar os valores de agosto no Acerte a Meta
com as informações do novo lote gerado após
manutenção de processos migrados que
estavam no arquivo provisório.

DIGEST Início de
outubro/2019

14. Elaborar manual com a lista de recomendações
de lançamentos e utilização do sistema PJe, que
visam os ajustes dos números do Tribunal.

DIGEST e
Comitê

e-Gestão

Durante 2019, para
ser divulgado logo

após o recesso.
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15. Realizar reunião com servidores do 2º grau
(assessores e diretores de Gabinete) para
sensibilização quanto à necessidade de atingimento
das metas nacionais e melhoria das estatísticas do
Tribunal.

Presidência Outubro/2019

16. Realizar lançamento do Acerte a Meta de 2º
grau.

Presidência e
DIGEST

Início de
novembro/2019

17. Marcar próxima reunião do Comitê, entrando em
contato com os membros do Comitê do e-Gestão
que não participaram das últimas reuniões para se
certificar que estão cientes da próxima reunião.

DIGEST Outubro/2019

Autenticação
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