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Assunto da reunião: Reunião de controle do Comitê Gestor Regional do e-Gestão 

Data da reunião: 12/07/2019 das 08:00 às 09:00 

Local da reunião: Sala de reuniões da Secretaria de Tecnologia da Informação 

 
Participantes 

 

Nome Entidade/Unidade Função 

Ney Fraga Filho Juiz do Trabalho Substituto Presidente do Comitê Gestor 
Regional do e-Gestão 

Ana Valéria Santos Cavalcante Secretaria de Gestão 
Estratégica 

Membro do Comitê 

Antônio Carlos dos Santos 5ª Vara do Trabalho de 
Fortaleza 

Membro do Comitê 

Francisco Otávio Costa 16ª Vara do Trabalho de 
Fortaleza 

Membro do Comitê 

Francisco Jonathan Rebouças 
Maia 

Secretaria de Tecnologia da 
informação 

Membro do Comitê 

 
Deliberações 

 

1) Aprovação das remessas do e-Gestão do TRT7 

Conforme mencionado na Ata da Correição Nacional realizada pela Corregedoria Geral da            
Justiça do Trabalho no ano de 2018, entre os dias 20 a 24 de Agosto, temos que: 

“2.2. SITUAÇÃO DAS REMESSAS.  
2.2.1. PRIMEIRO GRAU 
(fonte: e-Gestão): O relatório “01 – Relatório de Erros de 
Validação – Resumo Último Lote”, localizado no Sistema e-Gestão no endereço           
“Pastas Públicas\e-Gestão\Controle de Remessas\Relatórios de Detalhamento de       
Erros”, constitui aquele utilizado para a avaliação da situação das remessas de 
1º e 2º Graus da Justiça do Trabalho. Em consulta ao referido relatório, constatou-se              
que todas as remessas do Sistema e-Gestão enviadas de janeiro de 2017 até julho de               
2018 foram aprovadas, salientando-se, por oportuno, que essa aprovação 
refere-se somente aos itens do legado.  
2.2.2. SEGUNDO GRAU 
(fonte: e-Gestão): De janeiro de 2017 a julho de 2018, todas as remessas mensais              
enviadas pelo TRT7 encontram-se aprovadas. Portanto, em relação ao referido          
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período, o Tribunal Regional encontra-se adaptado ao Manual de Regras de           

Validação do e-Gestão 2º Grau – versão 4.5 e ao Manual de Orientações Unificado do               

e-Gestão de 2º Grau – versão 1.2.” 

 
Em tempo, informamos que após a emissão de um novo relatório de erros de validação               

no dia 12/07/2019, todas as remessas do e-Gestão do TRT7 de Janeiro de 2015 até               

Junho de 2019 estão com o Status APROVADA. 

 
Quanto aos itens:  

“b) pendentes de execução. Os processos que estão pendentes de execução não            

podem estar pendentes em mais de um sistema de tramitação (Legado e PJe) e 15               

também em mais de uma Vara do Trabalho ao mesmo tempo. Igualmente, não podem              

ser classificados como pendentes de execução e em arquivo provisório          

simultaneamente. Partindo dessa premissa, foram identificados 419 processos        

pendentes de execução em 31 de maio de 2018 que constavam em mais de um               

sistema ou situação ao mesmo tempo.  

c) pendentes de finalização. O saldo de processos pendentes de finalização é            

classificado por fase processual. Os processos que estão na fase de liquidação não             

podem figurar nas fases de conhecimento ou de execução. Do mesmo modo,            

processos em execução não são compatíveis com as fases de conhecimento e de             

liquidação, e vice-versa. Os processos também não podem estar pendentes em mais            

de um sistema de tramitação (Legado e PJe) e tampouco em mais de uma Vara do                

Trabalho ao mesmo tempo. Partindo dessa premissa, foram identificados 645          

processos pendentes de finalização em 31 de maio de 2018 que constavam em mais              

de uma fase ou sistema simultaneamente.” 

 
Informamos que neste Regional não possuímos mais processos pendentes de baixa           

nas fases nos indicadores do e-Gestão legado de 1ª Instância, desta maneira, a             

duplicidade acima não mais acontece.  

 
Quanto ao item: 

“ 2.3.2. SEGUNDO GRAU (fonte: e-Gestão): pendentes de julgamento. O saldo de            

processos pendentes de julgamento é composto pelos processos pendentes de          

autuação, pendentes de remessa ao MPT, no MPT - distribuídos e pendentes de             

distribuição -, pendentes de distribuição, pendentes de conclusão ao relator, com o            

relator, em diligência, com revisor, suspensos ou sobrestados, aguardando pauta,          

incluídos em pauta e em vista regimental. Não existe previsão para que um processo              

seja informado mais de uma vez dentro do mesmo item ou para que conste              

simultaneamente em mais de um dos referidos itens. Partindo dessa premissa, em 31             

de maio de 2018, foram identificados 178 processos pendentes de julgamento           

informados mais de uma vez no mesmo item e 114 processos pendentes de             

julgamento que constavam em mais de um item. Inexiste, igualmente, previsão para            

que um processo seja informado em um dos itens de pendência e não seja informado               

no saldo de pendentes de julgamento. Nessa situação, foram identificados 212           

processos pendentes de julgamento em 31 de maio de 2018. Do mesmo modo, não              

existe previsão para que um processo seja informado no saldo de pendentes de             

julgamento sem que conste também em um dos itens de pendência. Nessa condição,             
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foram identificados 309 processos pendentes de julgamento em 31 de maio de 2018. ” 
 
Seguem os valores de alguns dos indicadores do PJe de 2º Grau legado:  

● Indicador: 2125 - Recursos e petições pendentes de autuação, Quantidade: 33 

● Indicador: 2132 - Processos pendentes de remessa para o MPT, Quantidade: 0 

● Indicador: 2134 - Processos pendentes de devolução pelo MPT - distribuídos,           

Quantidade: 0 

● Indicador: 2135 - Processos pendentes de devolução pelo MPT - pendentes de            

Distribuição, Quantidade: 0 

● Indicador: 2141 - Processos pendentes de distribuição, Quantidade: 1 

● Indicador: 2145 - Processos pendentes de conclusão para o relator, Quantidade: 3 

● Indicador: 2159 - Processos pendentes com o relator - no prazo, Quantidade: 2 

● Indicador: 2160 - Processos pendentes com o relator - prazo vencido, Quantidade: 0 

● Indicador: 2179 - Processos pendentes com o revisor - no prazo, Quantidade: 0 

● Indicador: 2180 - Processos pendentes com o revisor - prazo vencido, Quantidade: 0 

● Indicador: 2168 - Processos com pedido de vista regimental pendentes de devolução -             

no prazo, Quantidade: 0 

● Indicador: 2169 - Processos com pedido de vista regimental pendentes de devolução -             

prazo vencido, Quantidade: 0 

● Indicador: 2224 - Processos pendentes de baixa, Quantidade: 27 

Dos números acima, observa-se que faltam pouquíssimos processos para zerar os           

quantitativos dos indicadores legados do e-Gestão de 2º Grau. Com a liberação da CCLE              

para o 2º Grau (previsto para a versão 2.4 do PJe), tais processos serão todos migrados para                 

o PJe, evitando, de maneira definitiva, possíveis incoerências nos indicadores legados.  

 

Quanto ao item: 

“3. Considerando a detecção de inconsistências nos dados extraídos do Sistema           

e-Gestão, recomenda-se que o Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão se           

reúna mensalmente para exame e saneamento de eventuais dados equivocados e           

remessas rejeitadas, com efetivo registro e remessa das respectivas atas por meio do             

software Jira/TST, conforme estabelecido no Ato n.º 7/2016 da Corregedoria-Geral da           

Justiça do Trabalho;” 

 

O Comitê Regional Informa que estabelecerá reuniões mensais presenciais,         

preferencialmente nas tardes das primeiras quinta-feiras de cada mês, para além           

daquelas deliberações virtuais, que doravante deverão ser documentadas em ata. 

2) Itens administrativos do e-Gestão 

Informamos que a remessa do e-Gestão de Junho de 2019 do TRT7 já está disponível e                

totalmente aprovada. 

 

Em tempo, informamos que esta é a primeira remessa em que os indicadores             

administrativos são extraídos diretamente a partir do SIGEP, o novo Sistema de Gestão             

de Pessoas no Tribunal. O MentoRH, antigo sistema de Gestão de Pessoas do Regional,              

já não é mais alimentado desde o início de Julho de 2019 e está em processo de                 

descontinuidade (só permitirá consultas).  
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Os indicadores administrativos do e-Gestão foram extraídos com base nas consultas           

disponibilizadas junto ao SIGEP pelo TRT2, Tribunal desenvolvedor do SIGEP. 

 

Embora todas as regras de validação dos itens administrativos estejam aprovadas na            

remessa de Junho (batimentos não temporais), o Setor de Cadastro identificou algumas            

divergências em números em relação aos dados extraídos a partir do MentoRH. Tais             

divergências serão levantadas individualmente e, em sendo o caso, apontadas ao TRT2            

para correção/evolução das consultas dos itens administrativos. Na próxima reunião do           

Comitê, verificaremos junto ao Setor de Cadastro a situação das divergências em            

questão. 

3) Processos pendentes de baixa no e-Gestão legado de 1º Grau 

Informamos que, desde a remessa de Janeiro de 2019, o TRT7 já não possui mais               

processos pendentes de baixa no e-Gestão legado de 1º Grau. Todos os processos             

legados de 1º Grau foram devidamente migrados para o PJe.  

Quanto aos processos legados de 2º Grau, possuímos apenas 27 processos pendentes            

de baixa, que não podem ser migrados para o PJe de 2º Grau pois ainda não existe a                  

funcionalidade de CCLE no PJe de 2º Grau. Assim que a funcionalidade da CCLE for               

disponibilizada no PJe de 2º Grau (previsão no PJe 2.4), faremos a migração dos              

processos em questão. 

4) Homologação do Extrator do e-Gestão/PJe Versão 2.5 

Conforme informado na Issue “EXT-194 Homologação - Extrator 2.5 - Grupo 3”, o TRT7              

foi incluído no Grupo 3 de homologadores da versão. O prazo de homologação é até               

02/08/2019.  

 

O servidor Jonathan Maia informou que a SETIC, neste momento, não possui capacidade             

para o cumprimento do prazo em questão, em virtude de outras atividades já assumidas              

junto ao CSJT: 

- Pagamento da primeira Folha de Pagamento no Sistema Folha Web no mês de             

Julho de 2019, solução nacional e pertencente ao SIGEP (Sistema de Gestão de             

Pessoas); 

- Homologação e Implantação da Versão 2.4 do PJe (até 11/08/2019), além de            

todos os seus satélites, incluindo SAO, SIF-II e SISCONDJ, que estão           

demandando muitas tratativas junto às instituições bancárias Caixa e Banco do           

Brasil; 

- Homologação do Sistema GPREC, Sistema Satélite do PJe, no qual fomos           

atribuídos como homologadores pelo CSJT, com data limite dos trabalhos até           

11/08/2019; 

- Encerramento do Projeto do Fluxo Pós Sentença do PJe, onde desenvolvemos           

funcionalidades do PJe para o CSJT, com estimativa de encerramento para           

Agosto de 2019; 
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Atualmente, a Divisão de Sistemas conta com apenas 13 servidores, sendo que, neste             
mês de Julho de 2019, cinco estão afastados (licença saúde, paternidade ou férias),             

impossibilitando a conclusão da homologação no prazo demandado sem afetar as demais            
atividades previamente planejadas.  
Em face da exposição acima, deliberamos que é materialmente inviável o cumprimento            
do prazo informado por este Regional, o que deverá ser imediatamente comunicado à             
Seção de Integração de Dados e Apoio à Decisão - SIAD do TST.  
 

 

Presidente do Comitê: Juiz do Trabalho Substituto Ney Fraga Filho 

Responsável pela ata: Francisco Jonathan Rebouças Maia 
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