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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 14/06/2021 14h 16h45min Virtual

Participante Unidade Contato

Ney Alvares Pimenta Filho Secretaria-Geral da Presidência 2498

Alexandre de Barros Diláscio Divisão de Sistemas de Informação 2569

Elielda de Jesus Loureiro Divisão Judiciária 2410

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

Mariana Giacomin Cani Bolzani Secretaria da Corregedoria Regional 2013

Nuno de Almeida Rasseli Setor de Desenvolvimento de Sistemas 2568

Valdir José de Sousa Setor de Estatística e Pesquisa 2479

2. Objetivos da Reunião

Reunião ordinária. Assuntos conforme pauta na seção 4.

3. Pendências (reuniões anteriores)

 Não se aplica.

4. Pauta

Assunto

1. Ata da correição geral e cronograma de reuniões

O chefe da divisão de Gestão Estratégica leu o item 5 (páginas 231 e 232) da seção
"Recomendações à Presidência" da Ata da Correição Ordinária, realizada no TRT17 no
período de 26 a 30 de abril 2021, que recomenda ao comitê a realização de reuniões
mensais:

Considerando que o Comitê Gestor do Sistema e-Gestão não tem realizado
reuniões com a frequência aconselhada, recomenda-se a definição de um
novo cronograma de reuniões mensais do Comitê Gestor do Sistema
e-Gestão, respeitando-se o que determina o §2º do art. 174 da Consolidação
dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

Após discussão, o comitê deliberou por estabelecer o cronograma de reuniões para o
ano de 2021 da seguinte forma: a data da reunião é a última segunda-feira do mês, com
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exceção de dezembro/2021, que será a última segunda-feira anterior ao recesso
forense:

26/julho, 30/agosto, 27/setembro, 25/outubro, 29/novembro e 13/dezembro

Igualmente foi deliberado que os assuntos entrarão em pauta se solicitados ao comitê
até o dia 15 de cada mês. Assuntos solicitados após o dia 15 irão compor a pauta da
reunião do mês seguinte.

2. Encaminhamento das atividades do comitê

O Juiz Auxiliar da Presidência, fazendo referência à alta demanda das unidades e à falta
de recursos humanos, sugeriu que cada item da pauta das próximas reuniões seja
previamente estudado por um membro do comitê e apresentado aos demais, como uma
breve relatoria, de forma a distribuir as atividades entre todos. Sugeriu também que em
cada reunião, um dos membros faça o secretariado (pauta, encaminhamento e ata) da
reunião e que este não faça relatoria.

Houve preocupação de alguns membros em, caso seja escolhido como relator de um
item, não ter conhecimento do assunto. O Juiz Auxiliar sugeriu que o membro a exercer
o secretariado faça a distribuição da relatoria de maneira direcionada e distribuída.

Outra preocupação dos membros é em relação aos períodos de férias dos titulares, uma
vez que o ato que instituiu o comitê não determinou suplentes.

Foi deliberado que a sugestão da relatoria e do secretariado será validada na próxima
reunião (26/julho) e que o primeiro a exercer o secretariado é o Juiz Auxiliar da
Presidência. Sendo positiva a experiência, o procedimento será utilizado nas reuniões
seguintes.

3. DATAJUD

O chefe da divisão de Gestão Estratégica informou que o Tribunal passou a receber
demandas relacionadas ao DATAJUD. Como exemplo, citou o questionário encaminhado
no mês de maio pelo CNJ e os arquivos de DE-PARA encaminhados pelo CSJT
frequentemente. Fez também referência à proximidade dos assuntos e-Gestão e
DATAJUD e o sugeriu que o Comitê do e-Gestão assumisse a atribuição das questões
relacionadas ao DATAJUD.

O chefe da divisão de sistemas reforçou a sugestão, opinando que é provável, no futuro,
que o e-Gestão seja substituído pelo DATAJUD.

O Juiz Auxiliar da Presidência lembrou outras oportunidades em que o Tribunal agrupou
atribuições a um comitê pela proximidade dos assuntos e pela falta de recursos.

Os membros deliberaram por encaminhar ao Presidente a inclusão do DATAJUD nas
atribuições do comitê gestor regional do sistema e-Gestão. O Juiz Auxiliar da
Presidência irá redigir a minuta do ato.

A fim de atender à questão da ausência dos titulares, discutido no item 2 da pauta, a
minuta também deverá especificar a regra de suplência dos membros.

4. Processos pendentes há mais de 301 dias

O chefe da divisão de gestão estratégica exibiu relatório com processos pendentes
aguardando 1ª Sessão de Audiência e aguardando o Encerramento da Instrução. Vários
processos apresentam total de dias pendentes muito alto, acima de 1000 dias.

Após discussão do encaminhamento, ficou deliberado que a SETIC fará investigação por
amostragem para tentar identificar os possíveis motivos. A SETIC informará no chat da
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reunião os resultados do estudo.

5. Sugestão SECOR para alterar regra de negócio que gerencia os processos conclusos
para julgamento com prazo vencido

A discussão do item foi prejudicada, uma vez que a sugestão já foi encaminhada ao
Comitê Gestor Nacional em 2020. Foi aberto o item EG-3946 no Jira.

6. Inconsistências GUAV01

O servidor Nuno descreveu o problema ocorrido nos processos
0020400-25.2010.5.17.0151 e 0160500-98.2008.5.17.0151. A inconsistência deve-se a
uma falha na definição da regra do extrator dos processos físicos (SIP) do item 353. O
comitê deliberou por acolher a demanda da Vara e encaminhar à SETIC para correção e
reprocessamento.

7. Processo 0001484.31.2017.5.17.0010

O processo não consta como pendente. Entretanto há necessidade de ajuste no
andamento do processo. O encaminhamento é abrir chamado no SESUP (Setor de
Suporte ao PJe) para o ajuste.

8. Criação de itens estatísticos para controle processos da classe "11875 - Reclamação
Pré-processual“

Item informativo: o Comitê Nacional aprovou a criação de itens estatísticos específicos
para controle estatístico de processos da classe “11875 - Reclamação Pré-processsual”.

9. Processo 0089300-18.2013.5.17.0131 CITV01 prolação de sentença porém pendente de
julgamento

O processo foi migrado para o PJe. Houve tramitação do processo no SIP após a
migração e simultaneamente ao PJe. O processo está pendente no SIP. A deliberação do
Comitê é pelo encaminhamento do processo à SETIC para ajuste e ao mesmo tempo
verificar a falha do bloqueio do SIP.

10. Manter atualizados dados sobre informações de pessoal no e-Gestão

O chefe da divisão de gestão estratégica leu Ofício Circular Conjunto CGJT.CSJT.GP.SG
nº 49/2021, encaminhado pela SEGEP ao comitê, cujo teor informa a imperiosa
necessidade deste regional em manter atualizadas as bases de dados sobre
informações de pessoal no Sistema e-Gestão.

O servidor Nuno informou a ocorrência de inconsistências no extrator do SIGEP e
consequentemente de dados no e-Gestão. O chefe do setor de informações funcionais
informou que irá contatar a Divisão de Sistemas da SETIC para identificar as
inconsistências e verificar possíveis correções junto aos demais TRTs, especialmente o
da 2ª Região.

11. Solicitação de desligamento de servidor do comitê

Ante a solicitação da chefe de divisão da 1ª Turma, o comitê deliberou pela aprovação
da solicitação de desligamento de servidor João Batista Bortolon de Oliveira e decidiu
analisar, na próxima reunião, a ampliação da composição do comitê.

12. Atualização de TPU

Item informativo: o chefe da divisão de gestão estratégica leu e-mail da SEGEP dando
ciência do Ato nº 10/GCGJT, de 04 de junho de 2021, que informa a atualização da
Tabela Processual Unificada de Assuntos do CNJ em substituição e com acréscimos da
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Justiça do Trabalho.

13. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e quarente a e
cinco minutos, do que, para constar, eu, Luciano Magno Brambila, lavrei a presente ata, que
depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos participantes da reunião.

5. Deliberações e Providências

Descrição Responsável Data

1. Reservar as datas das reuniões em
2021 Todos membros

26/jul, 30/ago,
27/set, 25/out,

29/nov e 13/dez

2. Secretariar a próxima reunião do
comitê

Juiz Ney Alvares Pimenta
Filho 26/jul

3. Redigir Minuta do ato Juiz Ney Alvares Pimenta
Filho 16/jun

4. Revisar o ato Todos membros Próxima reunião

5. Investigar por amostragem processos
pendentes

SETIC (Alexandre de
Barros Diláscio) 25/jun

6. Abrir chamado para ajuste do processo
0001484.31.2017.5.17.0010

SESUP (Erika Eliza Izoton
Alves) Próxima reunião

7. Corrigir do processo
0089300-18.2013.5.17.0131 (prolação
de sentença porém pendente de
julgamento devido a tramitação no SIP
após migrado)

SETIC (Nuno de Almeida
Rasseli) Próxima reunião

8. Contatar a Divisão de Sistemas da
SETIC para identificar as
inconsistências do extrator do SIGEP
para o e-Gestão e verificar possíveis
correções junto aos demais TRTs

SEINFO (Estêvão  de
Figueiredo Cellin Próxima reunião

Autenticação
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