
Ata n.2 04/2014 - Reunião do Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão I.(j 
TRT da 17~ RegiãoTin-ES 

1. Informações Gerais 

Data: 07/08/2014 Horário: 15hOOmin às 17h30min Local: Plenarinho 

Participantes: 


Grupo Gestor Regional: Desembargador Marcello Maciel Mancilha, Juiz Luís Cláudio dos Santos 


Branco, Juíza Fátima Gomes Ferreira, Elielda de Jesus Loureiro Souza, Eneida França Martinelli, 


Lucieni Pandolfi, Luiz Carlos Goldner Junior, Valdir José de Sousa e Wanya Gomes Pennaforte. 


Especiais: Hetug Sardeiro Porto (Seção de Manutenção de Sistemas). 


2. Objetivos da Reunião 

Dar continuidade ao cumprimento do despacho da Presidência do TRT da 17ª Região quanto às 

recomendações feitas em Correição Ordinária da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, para 

cumprimento do disposto no item 2, letras "a" e "b. 

3. Pauta, decisões e providências 

Item 1 

Deliberar sobre a permissão de exclusão de todos os dados das remessas semanais anteriores ao 

ano de 2014. 

Decisões e próvidências 

O grupo concordou em excluir as remessas semanais anteriores ao ano de 2014. 

Item 2 

Algumas regras de negócio do e-Gestão estão sendo violadas em decorrência de alguns poucos 

processos que não estão sendo selecionados em função da data que limita o início do histórico 

dos itens. Eliminar ou ampliar a data de início do histórico não é recomendável porque serão 

selecionados muito processos indevidamente. A SETIC sugere criar um mecanismo que possibilite 

a ampliação da data de início do histórico somente para os processos com erro. 

Decisões e providências 

O grupo concordou tom a sugestão da SETIC. Futuramente será criada uma interface para o 

usuário cadastrar a data de histórico do processo. 
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Item 3 

Os itens 265 e 266 referem-se a prazo médio "da realização da 1ª audiência até o encerramento , 

da instrução". Nos casos de adiamento, para determinar a data de realização da 1ª audiência 

deve-se considerar duas situações abaixo: 

1. 	 A audiência estava marcada e fói adiada sem ter sido iniciada - neste caso a audiência não 

se realizou; 

2. 	 A audiência foi iniciada e, durante a audiência, decide-se adiá-Ia para continuar em outra 

data - neste caso a audiência se realizou. 

A questão é como saber se a audiência foi realizada quando ocorre um adiamento. Caso não 

seja possível determinar se a audiência adiada fOI realizada, podemos considerar duas 

soluções: 

a. 	 Se considerarmos a data de realização da 1ª audiência como sendo a data da 

audiência inicial, independente de ter sido adiada, o valor do item será distorcido 

para mais; 

b. 	 Se considerarmos a data de realização da 1ª audiência como sendo a data da última 

audiência, o valor do item será distorcido para menos. 

Decisões e providências 

Quando o adiamento ocorrer na data da audiência, considera-se que a audiência foi 

realizada. Quando o adiamento ocorrer antes da data de audiência, considera-se que 

a audiência não foi realizada. Possíveis tramitações para o adiamento: RETIRADA DE 

PAUTA (sem nova data)/ADIAMENTO DE PAUTA. 

Questionamentos, dúvidas e comunicad~s 

Item 4 

Comunicado sobre o andamento do Projeto. 

• 	 Quantidade inicial de itens com erros de validação na Sª Vara em janeiro!2014: 19 

• 	 Quantidade inicial de processos com erro de validação em janeiro!2014 na 5ª Vara : 1258 

• 	 Quantidade de itens que na data de OW8/2014 continuam com erro em janeiro!2014 na 

5ª Vara : 7 
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• 	 Quantidade de processos que na data de OW&'2014 continuam com erro de validação em 

janeiro!2014 na 5ª Vara: 26 

Decisões e providências 

O Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão ficou ciente sobre o comunicado do 

item 4. 

," 

Item 5 

Nova composição do Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão. ATO TRT 17.ª PRESI N.Q 

92/2014. 

Decisões e providências 

O Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão ficou ciente sobre o comunicado do item 5. 

Item 6 

O Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão não se manifestou quanto à influência sobre a 

medição do tempo médio de produção de Desembargador Relator nos casos de sobrest,amento 

de processos por determinação de instância superior. O questionamento foi feito pelo 

Desembargador José Carlos Rizk, por meio do MEMO GD-JCR N.Q 27/14. Destaca-se que o Grupo 

Gestor Regional encaminhou o questionamento ao Comitê Gestor Nacional no dia 18 de junho de 

2014, conforme postagem abaixo: 

E-Gestão » Fóruns» e-Gestão - Dúvidas manual de orientações 2° Grau» Judiciária 

Prazos Médios 

•• 	 Re: Judiciária Prazos Médios 

por Luiz Carlos Goldner Junior - quarta, 18junho 2014,15:49 

Nos casos que os sobrestamentos ou suspensões não ocorram por determinação do relator 

o referido período deve ser contabilizado na apuração do item 2.230 (da distribuição até a 

restituição com visto relator)? Exemplo: suspensão ou sobrestamento determinados pela 

instância superior ou pelos órgãos colegiados dos tribunais. 
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Oecisões e providências 

Orientação dada pelo Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão a respeito do 

questionamento efetuado no dia 18/06/2014: 

Re: Judiciária - Prazos Médios 
por Sandro Magnos Karkow - segunda, 4 agosto 2014, 16:05 

Resposta do Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão: 

Caro Luiz Carlos, 


Conforme mensagem veiculada no moodle dia 24/06/2014, as dúvidas relacionadas aos itens do e

Gestão deverão ser encaminhadas inicialmente aos Comitês Regionais do Sistema e, somente em 

caso de persistir o questionamento, o Comitê Regional deverá encaminhá-Ias ao Comitê Nacional, 

mediante ofício. 


Mostrar principal I Responder 


Diante da orientação do Comitê Gestor Nacional, Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão 

encaminhará, por meio de ofício, o mesmo questionamento efetuado no ambiente de ensino a 

distância do TST pelo serv.idor Luiz Carlos Goldner Junior nó dia 18/06/2014. O servidor Luiz Carlos 

Goldner Junior redigirá minuta do ofício. 

O Grupo Gestor Regional sugere que a SEGEP encaminhe ofício ao Desembargador José Carlos Rizk 

informando sobre a demora por parte do Comitê Gestor Nacional em fornecer a resposta do 
/ 

questionamento, assim como sobre o ofício que o Grupo Gestor Regional encaminhará ao Comitê 

Gestor Nacional contendo mesmo questionamento efetuado no fórum de discussão do TST. 

Item 7 

Reunião por videoconferência com o Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão, no dia 15 de 

agosto de 2014 às 17 horas, para auxílio no cumprimento do Ato.GCGJT 005/2014. 

Oecisões e providências 

Considerando a impossibilidade de comparecimento dos demais membros, o Grupo será 

representado pelos servidores: Alexandre de Barros Diláscio, Hetug Sardeiro Porto, Luiz 

Carlos Goldner Junior e Valdir José de Sousa. 
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Item 8: 	 VT São Mateus - Sirlene Alves dos Santos 

f'. partir do dia 02;06/2014 esta Vara passou a utilizar o sistema de Processo Judicial 

Eletrônico - PJE, porém, no relatório mensal consolidado do mês de junho e do mês de 

julho não mostrou nenhum processo distribuído. Conforme consta no item - 3.2.1.1.1 

90026 Casos novos recebidos por distribuição (PJE) O. Portanto, se possível, nos enviem 

escla recimentos. 

E-mail: 0408/2014 

Decisões e providências 

Ante a dúvida suscitada quanto ao grupo responsável por apreciar as demandas do e


Gestão PJE, será encaminhada a dúvida para a Administração do Tribunal. 


A posição tirada da reunião é que as demandas do PJE deverão ser encaminhadas ao 


Grupo de Apoio do PJE, independente de ser relacionado a estatística. 


Item 9: 	 SECOR - Marcelo Caliman Pimentel 

Encaminho, abaixo, a tabela de Produtividade dos Magistrados disponível no sistema e

gestão para análise (Primeira Instância / Relatórios Gerenciais / dos Juízes / 

Produtividade / Produtividade Geral/mês de junho), pois. verificamos a existência 

registros referentes à atuação de servidores deste Regional (Christiana Ribeiro Agostini, 

Fabrício Sperandio Picinati, Franchá Faria Oliveira, Juarez Tadeu Vago), bem como da 

Desembargadora Ana Paula Tauceda Branco. 

Assim, solicito a adoção das providências necessárias para correção dessas informações. 

e-mail; 05/08/2014 

Decisões e providências 


Idem item 8. 


Observação: No dia seguinte ao da realização da reunião o servidor Luiz Carlos Goldner 

Junior detectou que o problema relatado pela SECOR estava relacionado com os 

processos físicos e não com os processos eletrônicos do Pje como era pensado. Sendo 

assim, o servidor Luiz Carlos Goldner Junior identificou e corrigiu o problema. ~ 
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Participantes 

Desembargador Marcello Maciel Mancilha 

Juiz Luís Cláudio dos Santos Branco 

Juíza Fátima Gomes Ferreira 

Elielda de Jesus Loureiro Souza 

Eneida França Martinelli 

Lucieni Pandolfi 

Luiz Carlos Goldner Junior 

Valdir José de Sousa 

Wanya Gomes Pennaforte 

Hetug Sardeiro Porto 
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