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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
Divisão de Gestão Estratégica

Ata de Reunião

1. Informações Gerais

Unidade Data das às Local

Comitê Gestor Regional do e-Gestão 28/09/2021 14h 15h 13º andar e videoconf.

Participante Unidade Contato

Ney Alvares Pimenta Filho Secretaria-Geral da Presidência 2498

Elielda de Jesus Loureiro Divisão Judiciária 2410

Eneida França Martinelli 5ª  Vara do Trabalho de Vitória 2125

Erika Eliza Izoton Alves Setor de Suporte ao Pje 2536

Estêvão de Figueiredo Cellin Setor de Informações Funcionais 2550

Johnathan Marques Silveira
Carioca

Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicações 2515

Luciano Magno Brambila Divisão de Gestão Estratégica 2062

Marcelo Caliman Pimentel Secretaria da Corregedoria Regional 2468

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 mensal. Assuntos discutidos conforme Pauta.

3. Pendências (reuniões anteriores)

 Não se aplica.

4. Pauta

Assunto

1. Ciência da decisão proferida na ConsAdm 1000945-13.2021.5.00.0000

A servidora Erika informou aos presentes sobre a resposta da Corregedoria Geral da Justiça
do Trabalho à consulta realizada pelo Corregedor Regional do TRT da 6ª Região sobre
classes a serem utilizadas nas hipóteses de acordo firmado em âmbito pré-processual.

Após análise das situações, o Comitê deliberou pela execução de testes, pelo Setor de
Suporte ao PJe (SESUP), a fim de verificar se é possível ao CEJUSC realizar a alteração da
classe processual e qual impacto nas estatísticas do Magistrado e da Vara do Trabalho de
origem do processo e do próprio CEJUSC (por exemplo, se é realizada baixa na classe 11875).

Após retorno dos testes e, sendo possível, o comitê deliberará de forma online. Não sendo
possível a deliberação online, será realizada nova reunião.

2. Novo portal e-Gestão

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/103042345?Formato=PDF&securityCode=b2cCNMwRME/Bsu+21Zu84acG3GRn0fXtNVI=
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O servidor Luciano Brambila informou sobre despacho proferido pelo Ministro
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho a respeito da nova versão do portal do e-Gestão, no
ar a partir do dia 27/09/2021:

 O novo portal (https://portalegestao.tst.jus.br/) substituirá o portal atual
(http://novoegestao.tst.jus.br/);

 Os relatórios que forem migrados para a nova plataforma ficarão indisponíveis na
plataforma atual após 60 dias;

 Os painéis do Inteligência Corporativa que são alimentados pelo e-Gestão local não
sofrerão impacto (painéis do grupo "e-Gestão"). Os painéis que são alimentados pelo
e-Gestão de Brasília serão impactados (painéis do grupo "Gestão Estratégica", como o
Acerte a Meta);

 O acesso é pela utilização do próprio login dos usuários no portal do Tribunal. A SETIC
deve configurar a ferramenta de concessão de acesso (Keylock);

 Webinário no dia 30/09 às 14:00, com duração prevista de 50min. Inscrições:
https://forms.gle/yR3nMFt5t7BEkJT8A

3. Envio de dados ao DATAJUD

O servidor Johnathan fez informe sobre o processo de envio dos dados para o DATAJUD e da
impossibilidade de assertividade dos dados de processos físicos devido às limitações do SIP.
Informou ainda que a SETIC solicitou e foi atendida pelo CNJ para que a base de dados
DATAJUD relativa ao TRT17 fosse zerada. O servidor apresentou proposta à Presidência, que
foi aceita, de reiniciar a carga do DATAJUD pelos processos oriundos do PJe.

4. A próxima reunião foi agendada para o dia 25 de outubro de 2021 às 14 horas.

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

5. Deliberações e Providências

Descrição Responsável Data

1. Realizar testes no PJe e e-Gestão para atendimento ao item 1 SESUP 01/10

2. Configurar concessão de acesso aos relatórios do novo portal do
e-Gestão SETIC 01/10
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