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Ata n.º 01/2018 - Reunião do Comitê Gestor Regional

do Sistema e-Gestão - TRT da 17ª Região

Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão

ATOS TRT 17ª PRESI Nos 66/2011, 132/2011, 17/2013, 86/2013, 74/2014, 92/2014, 100/2014, 40/2015, 105/2015 e 30/2016

1. Informações Gerais

Data: 11/07/2018 Horário: 14h às 15h30min Local: Ed. Castelo Branco – 5º andar

Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão:

Presentes: Juiz Roque Messias Calsoni, Eduardo Ferreira Costa, Elielda de Jesus Loureiro Souza,

Erika Eliza Izoton Alves, Johnathan Marques Silveira Carioca, Lucieni Pandolfi, Valdir José de Sousa

e Wânia Gomes Pennaforte

Convidado: Alexandre de Barros Diláscio e Nuno de Almeida Rasseli.

2. Objetivos da Reunião

Corrigir eventuais inconsistências nos dados do Sistema e-Gestão, analisar a necessidade de esclarecer

regras de negócio junto ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão e deliberar sobre os itens de

pauta.

3. Pauta, decisões e providências

Item 1 – Inclusão de novas variáveis no módulo de produtividade

O Anexo II da Resolução CNJ n. 76/2009, que dispõe sobre as variáveis do Módulo de Produtividade

Mensal, teve inclusão de 8 variáveis no 1º grau e 8 variáveis no 2º grau.

Conforme determinação da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento -

CNJ, os tribunais terão até o dia 20 de julho de 2018 para se adaptarem às novas regras de coleta das

informações. Na ocasião, todas as informações retroativas dos meses-base de Janeiro de 2018 a Junho

de 2018 deverão ser encaminhadas via sistema Módulo de Produtividade Mensal. A partir desta data,

os dados passam a ser encaminhados mensalmente, nos passos 3 e 4, juntamente com as demais

informações.
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Decisões e providências

Considerando que o Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da

Justiça do Trabalho (e-Gestão) é uma ferramenta que tem como objetivo fornecer à Justiça do

Trabalho, em todos os níveis, informações atualizadas sobre a estrutura administrativa e a

atividade judicante de primeiro e segundo graus.

Considerando que as novas variáveis no Anexo II da Resolução CNJ n. 76/2009 não apresentam o

glossário para orientar a obtenção dos dados.

Considerando a necessidade de padronização dos dados estatísticos da Justiça do Trabalho.

Este Comitê deliberou por consultar o Conselho Nacional de Justiça, via Comissão Permanente de

Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento, sobre as definições das novas variáveis. Além disso,

encaminhar àquele Conselho até o dia 20 de julho solicitação de suspensão da exigibilidade do

lançamento das novas variáveis.

Esta consulta se limita às seguintes variáveis dúbias:

Variáveis:

1º Grau

AudConc1º – Audiências de Conciliação Realizadas em Processos de 1º Grau: Total de audiências

de conciliação e mediação realizadas pelos magistrados de 1º grau, no período-base (mês).

AudNConc1º – Audiências Realizadas em Processos de 1º Grau, exceto de conciliação: Total de

audiências realizadas pelos magistrados de 1º grau, exceto as de conciliação e mediação, no

período-base (mês).

Dúvida

Na Justiça do Trabalho, em toda audiência ocorrida na primeira instância é efetuada a tentativa

de conciliação, seguindo preceito contido no artigo 764 da Consolidação das Leis Trabalhistas, a

seguir transcrito.

Art. 764 - Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão
sempre sujeitos à conciliação.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, os juízes e Tribunais do Trabalho empregarão sempre os seus
bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos conflitos.
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Além disso, este Regional aderiu à Política Judiciária Nacional de Tratamento das Disputas de

Interesses Trabalhistas instituída pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e, por isso, criou

o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC-JT17). O

CEJUST-JT17 tem, entre outras, a atribuição de realizar sessões e audiências de conciliação e

mediação de processos em qualquer fase ou instância. 

Sendo assim, como computar o valor de AudConc1º no mês? Considerar na contagem toda

audiência realizada na primeira instância e pelo CEJUST-JT17 ou somente aquelas realizadas pelo

CEJUST-JT17?

2º Grau

AudConc2º – Audiências de Conciliação Realizadas em Processos de 2º Grau: Total de audiências

de conciliação e mediação realizadas pelos magistrados de 2º grau.

AudNConc2º – Audiências Realizadas em Processos de 2º Grau, exceto de conciliação: Total de

audiências realizadas pelos magistrados de 2º grau, exceto as de conciliação e mediação, no

período-base (mês)

Dúvida

Na Justiça do Trabalho, em toda audiência de Dissídio Coletivo (DC) e Dissídio Coletivo de Greve

(DCG), que são de competência da segunda instância, é efetuada a tentativa de conciliação,

seguindo preceito contido no artigo 764 da Consolidação das Leis Trabalhistas, a seguir

transcrito.

  Art. 764 - Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão
sempre sujeitos à conciliação.

        § 1º - Para os efeitos deste artigo, os juízes e Tribunais do Trabalho empregarão sempre os seus
bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos conflitos.

Sendo assim, como computar o valor de AudConc2º no mês? Considerar na contagem toda

audiência realizada nos DCs e DCGs e pelo CEJUST-JT17 ou somente aquelas realizadas pelo

CEJUST-JT17?
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1º Grau

SentDC1º – Sentenças Proferidas nas Demais Classes Processuais no 1º Grau: Todas as sentenças

proferidas em classes processuais não contabilizadas nas variáveis: a) CnC1º – Casos novos de

conhecimento no 1º grau; b) CnExtFisc1º – Casos Novos de Execução Fiscal no 1º grau; c)

CnExtNFisc1º – Casos Novos de Execução de Título Extrajudicial no 1º grau, exceto execuções

fiscais e d) ExeJud1º – Execuções Judiciais no 1º Grau, no período-base (mês). Havendo mais de

uma sentença no mesmo processo, todas devem ser consideradas.

Dúvida

Favor informar quais são as classes processuais que deverão ser consideras no critério Demais

Classes Processuais no 1º Grau.

2º Grau

DecDC2º – Decisões Terminativas Proferidas nas Demais Classes Processuais no 2º Grau: Todas as

decisões, colegiadas e monocráticas que põem fim à relação processual no 2º Grau, excluindo os

despachos de mero expediente, as decisões interlocutórias e as decisões de embargos de

declaração proferidas em classes processuais não contabilizadas nas variáveis: a) CnO2º – Casos

Novos Originários no 2º Grau e b) CnR2º – Casos Novos Recursais no 2º Grau, no período-base

(mês). Havendo mais de uma decisão no mesmo processo, todas devem ser consideradas.

Dúvidas

Favor informar:

a) quais são as classes processuais que deverão ser consideradas no critério Demais Classes

Processuais no 2º Grau;

b) se conclusões do tipo julgamento deverão ser consideradas no item e com quais

movimentos;

c) quais são os tipos de complemento de decisão deverão ser considerados no item e com

quais movimentos.
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SentHDC1º – Sentenças Homologatórias de Acordo Proferidas nas Demais Classes Processuais no

1º Grau: Todas as sentenças homologatórias de acordo proferidas em classes processuais não

contabilizadas nas variáveis: a) CnC1º – Casos novos de conhecimento no 1º grau; b) CnExtFisc1º

– Casos Novos de Execução Fiscal no 1º grau; c) CnExtNFisc1º – Casos Novos de Execução de

Título Extrajudicial no 1º grau, exceto execuções fiscais e d) ExeJud1º – Execuções Judiciais no 1º

Grau, no período-base (mês). Havendo mais de uma sentença no mesmo processo, todas devem

ser consideradas.

Dúvidas

Favor informar quais são as classes processuais que deverão ser consideras no critério Demais

Classes Processuais no 1º Grau.

DecHDC2º – Decisões Homologatórias de Acordo Proferidas nas Demais Classes Processuais no

2º Grau: Total de decisões homologatórias de acordos, referentes a conflitos que já são objeto

de processo em curso no 2º grau da Justiça, proferidas em classes processuais não contabilizadas

nas variáveis: a) CnO2º – Casos Novos Originários no 2º Grau e b) CnR2º – Casos Novos Recursais

no 2º Grau, no período-base (mês).

Dúvidas

Favor informar:

a) quais são as classes processuais que deverão ser consideradas no critério Demais Classes

Processuais no 2º Grau;

b) se conclusões do tipo julgamento deverão ser consideradas no item e com quais

movimentos.

DecInt1º – Decisões Interlocutórias no 1º Grau: Todas as decisões interlocutórias proferidas no 1º

grau de jurisdição, exceto em recursos internos.

Dúvidas

Favor informar quais tipos de complemento de decisão deverão ser considerados no item e com

quais movimentos.
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DecInt2º – Decisões Interlocutórias no 2º Grau: Todas as decisões interlocutórias proferidas no 2º

grau de jurisdição, exceto em recursos internos

Dúvidas

Favor informar quais tipos de complemento de decisão deverão ser considerados no item e com

quais movimentos.

Segundo o Secretário da SETIC, as variáveis abaixo já podem ser obtidas com as ferramentas

existentes. 

RIntC1º – Recursos Internos no 1º Grau na Fase de Conhecimento: Os embargos de declaração opostos

contra decisão de 1º Grau, no período-base (mês).

RIntCJ1º – Recursos Internos Julgados no 1º Grau na Fase de Conhecimento: Os embargos de

declaração julgados contra decisão de 1º Grau, no período-base (mês).

RIntCP1º – Recursos Internos Pendentes no 1º Grau na Fase de Conhecimento: Saldo residual de

embargos de declaração contra decisão de 1º Grau, que não foram decididos até o final do

período-base (mês).

Rint2º – Recursos Internos no 2º Grau: Os recursos interpostos de decisão no 2º Grau para julgamento

no mesmo grau de jurisdição, no período-base (mês), abrangendo os embargos de declaração e

infringentes, os agravos regimentais e outros recursos regimentais.

RintJ2º – Recursos Internos Julgados no 2º Grau: Os recursos interpostos contra decisão do 2º Grau,

julgados no período-base (mês), abrangendo os embargos de declaração e infringentes, os agravos

regimentais e outros recursos regimentais.
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RintP2º – Recursos Internos Pendentes no 2º Grau: Saldo residual de recursos interpostos contra

decisão do 2º Grau, para julgamento no mesmo grau de jurisdição, e que não foram decididos até o

final do período-base (mês), abrangendo embargos de declaração e infringentes, os agravos

regimentais e outros recursos regimentais.

Ficou deliberado que se aguarde a resposta do CNJ para implementar métodos de obtenção das

variáveis dúbias. Para as demais variáveis, a SETIC informará os quantitativos dos itens ao Setor de

Estatística e Pesquisa (SEPE) para o lançamento no sistema do módulo de produtividade do CNJ.

Item 2 – Atualização dos integrantes do Comitê Regional do Sistema e-Gestão

Composição atual:

Desembargador do Trabalho, como Coordenador - Desembargador Presidente do Tribunal

Juiz Auxiliar da Presidência – Juiz Roque Messias Calsoni

Juiz do Trabalho - Juíza Fátima Gomes Ferreira

Servidor da Secretaria da Corregedoria Regional - Wânia Gomes Pennaforte

Servidor da área judiciária da Segunda Instância - Elielda de Jesus Loureiro

Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho - Eneida França Martinelli

Servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações - Luiz Carlos Goldner Junior

Servidor do Núcleo de Gestão Estratégica - Valdir José de Sousa

Servidor da Secretaria de Gestão de Pessoas - Lucieni Pandolfi

Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações - Johnathan Marques Silveira
Carioca

Diretora da Coordenadoria de Cadastramento Processual - Erika Eliza Izoton Alves

Servidor do Grupo de Suporte ao PJe - Eduardo Ferreira Costa

Decisões e providências

Em função da saída do Servidor Luiz Carlos Goldner Junior para outra Instituição, o Comitê decidiu

substituí-lo pelo servidor Nuno de Almeida Rasseli, lotado na SETIC.
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O Comitê sugere que a SEGEP atualize as nomenclaturas dos setores, substitua o servidor Luiz Carlos

Goldner Junior pelo servidor Nuno de Almeida Rasseli.

Item 3 – Remessas rejeitadas e Processos Suspeitos no Sistema e-Gestão

No OFÍCIO.CONT.17 n.º 001/2018/SECG/CGJT o TST informou a este egrégio que há remessas com

situação “Rejeitada” no sistema e-Gestão e solicita regularização das remessas o mais breve possível.

Já no Ofício SECG/CGJT Nº 100/2018, por ocasião da iminente correição a ser realizada neste egrégio, o

TST pede justificativa para a ocorrência de processos no relatório “PROCESSOS SUSPEITOS” do Sistema

e-Gestão em relação ao 1º e 2º Graus.

Decisões e providências

       O Comitê decidiu encaminhar a demanda à SETIC para que em 15 dias possa sanear os processos
suspeitos e as remessas rejeitadas, removendo todos os erros possíveis dentro de sua alçada e a SETIC
sugere o encaminhamento dos problemas remanescentes, em nome do Comitê, à Corregedoria e à
Presidência para correção nas demais unidades judiciárias, também no prazo de 15 dias.
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