PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO

REUNIÃO MENSAL DO GRUPO GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO
ATA DE REUNIÃO
Local
Sala de Reuniões – 4º andar

Data
10/03/17

1. Integrantes do Comitê
Thenisson Santana Dória (Desembargador Presidente e Coordenador do Comitê)
Fabrício de Amorim Fernandes (Juiz do Trabalho Substituto e Vice-coordenador do Comitê)
Lília Rocha Souza Rodrigues Moiteiro (Secretária-Geral da Presidência, Membro do 1º e 2º graus de
Jurisdição)
Gabriela Melo Lima Rezende (Assessora da Presidência, Membro do 1º e 2º graus de Jurisdição)
Deborah Puig Cardoso (Secretária da Corregedoria, Membro do 1º e 2º graus de Jurisdição)
Tadeu Matos Henriques Nascimento (Diretor-Geral, Membro da área administrativa)
Mário de Oliveira Neto (Diretor de Secretaria, Membro do 1º grau de Jurisdição)
Mônica Oliveira Barreto (Assessora de Gestão Estratégica, Membro da Área de Estatística)
Luíza de Marilac Amazonas Cabral de Andrade (Chefe do Setor de Estatística, Membro da Área de Estatística)
Marcos Xavier de Almeida Barretto (Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, Membro da Área
de Tecnologia da Informação)
2. Convidados
Jorge Antônio Andrade Cardoso (Gestor de Metas e Ações Nacionais Prioritárias)
Diego Calasans Souza Costa (Gerente de Projeto do CLE)
Rozana Alves Farani Farias
Obs.: Foi registrada a ausência de Marcos Xavier de Almeida Barretto (Secretário de Tecnologia da Informação
e Comunicação, Membro da Área de Tecnologia da Informação), que se encontrava em reunião com o Grupo
Gestor Nacional do SIGEO.
3. Pauta

3.1. Pendências da reunião anterior;
3.2. Situação das Remessas do e-Gestão 2017;
3.3. CLE – Apresentação do Termo de Abertura;
3.4. SAP1 – proposta de restrição para lançamentos retroativos pós migração CLE;
3.5. O que ocorrer.
Em cumprimento ao disposto no ATO GCGJT Nº 5, de 16 de junho de 2014, o Grupo Gestor Regional do
Sistema e-Gestão reuniu-se com vistas a discutir questões relacionadas ao Sistema de Gerenciamento de
Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão, conforme Pauta acima
especificada.
O Desembargador Presidente e Coordenador do Grupo Gestor agradeceu a presença de todos, desejando
um ótimo trabalho do Comitê nesta nova gestão. Mencionou ainda que gostaria de manter a sistemática
adotada na gestão anterior. Na oportunidade, registrou as ausências mencionadas acima e declarou aberta
a reunião. Em seguida, passou a palavra a Mônica.
Mônica agradeceu a presença de todos e passou a apresentar os itens da Pauta. As análises, observações e
deliberações do Comitê foram registradas pela Secretária da Reunião, no item 4, abaixo.
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4. Análises, observações e deliberações
4.1 – Pendências da reunião anterior – as providências relativas às deliberações da reunião anterior foram
adotadas, conforme mencionado a seguir:
4.1.1 Inconsistências detectadas pelo TST – foram regularizados os últimos 14 processos cuja ocorrência era a
duplicidade de número em sistemas processuais distintos – Físico e Pje – e retransmitida a remessa de
dezembro; remessa encontra-se aprovada;
4.1.2 Abertura de ocorrências no JIRA – foram abertas as seguintes ocorrências: a) impacto dos processos
suspensos/sobrestados nos itens de “Pendentes com o Relator” (2º Grau) e “Aguardando prolação de
sentença” (1º Grau) - EG-820 e 828, respectivamente; b) reflexo da alteração de regra do item 92.157 –
Processo disponibilizado pelo Relator – Outros no que se refere ao movimento 50086 – Encerramento da
conclusão (EG – 821) e c) inconsistências em “Regras de Validação” - EG-824 e EG-829;
4.1.3 Protocolo/autuação de processos de conhecimento (Casos Novos) em meio físico – Deborah informou
que os normativos existentes relativos ao Pje-JT dispensam a necessidade de edição de novo regulamento
restringindo o protocolo, em meio físico, das classes “Embargos de Terceiros” e “Execução Provisória em
Autos Suplementares”, devendo esses processos tramitarem no Pje-JT. No entanto, diante da necessidade de
orientar o CAP, a SETIC e as Varas do Trabalho sobre o procedimento a ser adotado, Deborah ficou
encarregada de elaborar ofício, orientando-as. Ficou também encarregada de dar ampla divulgação sobre
essa restrição do protocolo em meio físico, inclusive à OAB/SE e ASSAT.
4.1.4 Notícia sobre o CLE – a notícia foi veiculada no dia 07/03/2017; nela foram feitas, também, as
congratulações do Presidente à Vara de Itabaiana.
4.1.5 Criação de programa específico no SICOND – foi informado que já há no SICOND Programa Estatístico
com as variáveis principais de acompanhamento pelos Magistrados, inclusive com a possibilidade de os
Magistrados obterem lista de processos pendentes para prolação de sentença, organizada por data de
conclusão. A AGE ficou encarregada de solicitar a revisão do Programa, para que o Juiz possa ter acesso, de
forma simplificada, aos processos que lhe estão conclusos, contemplando número dos processos, data de
conclusão, classificação por ordem cronológica, por magistrado, entre outros aspectos. A propósito, Dr.
Fabrício mencionou que obteve a informação de que na ferramenta e-Gestão do nosso Tribunal, antes
aparecia o Juiz para o qual o processo havia ficado concluso e agora não está mais aparecendo. Marilac e
Diego ficaram de investigar o assunto.
4.2 – Situação das Remessas do e-Gestão 2016 – Mônica informou que a remessa de 1º grau, relativa ao mês
de janeiro de 2017, encontra-se aprovada; já a remessa de 2º Grau, embora não esteja aprovada, restam
poucas inconsistências a serem resolvidas para sua aprovação. Esclareceu-se que a SETIC havia concentrado
os esforços nessas últimas semanas no Projeto do CLE e na solução de problema urgente para apuração dos
processos em que se configura “atraso reiterado” do Magistrado para fins de pagamento da GECJ, criando
Programa específico no SICOND para essa apuração. Além disso, Diego Calasans, servidor da SETIC, envolvido
com o projeto de melhoria do e-Gestão, e que atua diretamente para aprovação dessas remessas, lembrou
que no mês de janeiro/2017 foi implantado o novo manual, com novas regras de validação; esse fato refletiu
no surgimento de novas inconsistências; no entanto, Diego e Marilac estimam que em poucos dias a remessa
estará aprovada. Em relação à remessa de fevereiro, o relatório de erros foi encaminhado às Varas para
regularização. Informou-se também que Deborah encaminhou e-mail com as principais inconsistências que
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tem impedido o fechamento das remessas. Deborah ainda acrescentou que nas inspeções correições, tem
sido feito o registro quanto ao resultado apurado para aquela Vara em relação às Metas Estratégicas.
4.3 – CLE – Apresentação do Termo de Abertura – Gabriela Resende, Assessora da Presidência, gestora de
negócio do projeto, e Diego Calasans, servidor da SETIC, gerente de projeto, iniciaram a apresentação do
projeto de migração dos processos físicos na fase de liquidação e execução para o PJE-JT, através do CLE,
solicitado anteriormente pelo Comitê do e-Gestão. Foram mencionados, de forma sucinta: alinhamento
estratégico, justificativa, objetivos, escopo, partes envolvidas, estimativas preliminares de recursos
necessários, cronograma, metodologias possíveis de serem utilizadas, entre outros aspectos. Para dar uma
noção do esforço que será necessário para implantação do CLE, Gabriela apresentou a estimativa da
quantidade de processos pendentes em meio físico nas fases de liquidação e de execução, como também o
quantitativo que se encontra em arquivo provisório, execuções contra a Fazenda Pública e ainda os
pendentes na fase de conhecimento. Quanto às soluções (porque existem 2), considerando que uma delas
prevê a possibilidade de migração de todos os documentos que constam do SAP, sem a necessidade de se
efetuar a triagem dos documentos para digitalização, Gabriela explicou que a ideia é deixar que a Vara do
Trabalho faça a opção da solução que lhe for mais adequada; Dr. Thenisson solicitou que se verifique a partir
de quando o CAP passou a anexar no SAP os PDFs de todos os documentos/petições apresentados, uma vez
que o SAP já contempla os que são produzidos no Tribunal. Com essa data, poderia se estabelecer um corte
temporal para aplicação das soluções. Em virtude do adiantado da hora, uma vez que o Presidente iria
realizar, em seguida, a abertura do evento em comemoração do Dia da Mulher, a apresentação do Termo de
Abertura do Projeto não foi concluída, devendo o assunto ser retomado em próxima reunião.
4.4 – SAP1 – proposta de restrição para lançamentos retroativos pós migração CLE – em função do
adiantado da hora, uma vez que o Presidente realizaria, em seguida, a abertura do evento em comemoração
ao Dia da Mulher, esse tópico foi adiado para ser apreciado em próxima reunião, até porque essa proposição
só deverá valer após os trabalhos de migração do CLE;
4.5 O que ocorrer:
4.5.1 Normativo interno do e-Gestão – Mônica informou que a minuta disciplinando, no âmbito deste
Tribunal, a sistemática de apuração dos dados do e-Gestão, o acompanhamento, a validação e correção

dos dados, as competências do responsável pelo acompanhamento dos dados, do Comitê Gestor
Regional, da Assessoria de Gestão Estratégica, através do Setor de Estatística, na qualidade de apoio
negocial ao Comitê, da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, na qualidade de
apoio técnico ao Comitê, além do procedimento a ser adotado para solução de inconsistências havia
sido concluída e seria apresentada à Presidência para aprovação.
4.5.2 Proposta de calendário das reuniões mensais para 2017 – Dr. Thenisson solicitou, em função do
adiantado da hora, uma vez que tinha o compromisso de realizar a abertura do evento de comemoração do
dia da mulher, que a proposta do calendário das reuniões fosse enviada a todos por e-mail para fins de
aprovação na próxima reunião;
4.5.3 Proposição ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão – Marilac apresentou a necessidade de se
encaminhar ao Comitê Gestor Nacional proposta de incluir, como motivo de baixa no Item 377/90377 –
Processos pendentes de baixa – fase de conhecimento, a “Remessa dos Autos a outra Vara do Trabalho por
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incompetência”. A proposta foi aprovada pelo Comitê Regional por unanimidade.
4.5.4 Registro de inconsistência na implantação de nova versão do Sistema Pje-JT – Deborah registrou que na
implantação da nova versão do Sistema Pje-JT ocorreu uma inconsistência, já registrada no JIRA (PJEJT
46648), na numeração sequencial do processo, que pulou 33 números, com exceção da 9ª Vara do Trabalho
de Aracaju (pulou 32 números). Essa inconsistência, entretanto, não interfere no cômputo de processos
recebidos pelo Tribunal.
Nada mais havendo a tratar, Dr. Thenisson, Desembargador-Presidente e Coordenador do Grupo Gestor,
agradeceu a presença de todos, revelando que a reunião foi bastante produtiva e serena, e deu por
encerrada a reunião.
Assinatura
THENISSON SANTANA DÓRIA
Desembargador-Presidente
Coordenador do Comitê Regional do Sistema e-Gestão
(assinado digitalmente)

MÔNICA OLIVEIRA BARRETO
Secretária da Reunião
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