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1. Integrantes do Comitê.
Exma. Sra. Vilma Leite Machado Amorim(Desembargadora-Presidente

--

-

do Tribunal e Coordenador do Comit~);

Exmo. Sr. Fabrício de Amorim Fernandes (Juiz do Trabalho Substituto e Vice-Coordenador do Comitê);
Adriana Lima de Campos (Secretária-Geral da Presidência, Membro do l' e 2' graus de Jurisdição)
Alexandre Carmelo Agostini (Assistentre.do Gabinete da Desembargadora Vilma Leite Machado Amorim - PJE
•
Membro do l' e 2' graus de Jurisdição);
Adriano Leão Venceslau (Assessora de Gestão Estratégica);
Deborah Puig Cardoso (Secretária da Corregedoria, membro do l' e 2' graus de Jurisdição);
Mário de Oliveira Neto (Diretor de Secretaria, Membro do l' e 2' graus de Jurisdição);
Luiza de Marilac Amazonas Cabral de Andrade (Chefe do Setor de Estatistica, Membro da Área de Estatistica)
..Mônica Oliveira Barreto (Diretor-Geral);
Marcos Xavier de Almeida Barretto (Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, Memb(o da Área
de TI).
_. .
.- .
2. Pauta.
o.

___

••

,

2.1. Providências decorrentes da reunião anterior;
2.2. Situàção das Remessas do e-Gestão 2018;
2.3. Informes.

Em cumprimento ao di"sposto no ATO GCGJTN2 5, de 16 de junho de 2014,0 -Grupo Gestor Regional do
,Sistema e-Gestão reuniu-se, no formato virtual,'com vistas a discutir questões relacionadas ao Sistema de
Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias 'da Justiça do Trabalho - e-Gestão, conforme
Páuta acima especificada.
.
Eventuais manifestações/proposições
deveriam ser encaminhadas por e-mail, consolidadas pela AGE/Setor
de Estatistica, para deliberação pelos membros do Comitê, também por e-mail.
Embora tenha havido uma proposição, a AGE prestou informação sobre o assunto, conforme registro'
efetivado no item 5, ;1baixo.
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3.1 Pendências decorrentes da reunião. anterior
anterior estão mencionadas a seguir:

-

~

as providências relativas às deliberações da reunião

3.1.1 Migracão do resíduo dos processos físicos para o Ple através do CLEC- Foram eryviados ofícios às
Varas do Trabalho solicitando providências no sentido de migrar o resíduo existente, com estipulação de
prazo para a finalização dos trabalhos. Ao final do prazo as unidades apresentaram Relatório Circunstanciado
do "Passivo" restante. Foi informado pela secretária geral da presidência que as informações estão na fase
de validação.
3.1.2 Estudo Dara desativacão do SAPl - Foi criada uma comlssao para estudar a possibilidade de
desligamento do SAP1. Uma primeira reunião foi efetuada em jan/2019 e encontra-se prevista uma outra
para 28 de fevereiro/2019 para levantamento de todos os óbices existentes - jurídicos, normativos,
operacionais e estatísticós.
3.1.3 Geracão de remessas diárias no e-Gestão:" Ato GCGJTNº 9/2018 -'0 secretário da TI, Marcos Xavier
Barrett"o, informou

que está tomando' as providências

necessárias para o envid diário

das remessas do e-

Gestão e a previsão para conclusão dos trabaihos técnicos é dia 11.03.2019. Após ultimados os trabalhos
técnicos a AGE será demandada para realizar a homologação da remessa 'diária.
4. - Situacão das Remessas do e-Gestão - as remessas do lQ e 2Q grau encontram-se
situações:
- 10Grau - aprovadas as remessas do ano de 2018 e também a de janeiro/2019;
- 20 Gra~ - aprovadas às remessas do ano de 2018 e também a de janeiro/2019

nas seguintes

S. Informes A diretora geral, Mônica Oliveira Barreto, sugeriu adequação "do Relatório de Processos Pendentes com o
Relator há mais de' 180 dias ( Relatório disponível no ambiente do, TST) às regras do item que trata dos
processos pendentes com o Relator - Prazo Vencido, para excluir, especialmente, os afastamentos do Relator..
A chefe do setor de estatística, Luiza de Marilac Amazonas informou que tal assunto já foi abordado junto ao
TST,cuja resposta foi enviada por e-mail atodososmembrosdesse.comitê.
cujo teor transcreve-se abaixo:

"A elaboração desse relatório foi po~sívelsomente dessa maneira, ou seja, ele não leva em
consideração os afastamentos do desembargador, a exemplo de licença saúde e participação em
eventos 'autorizados pelo Tribunal. A versão atual do e-Gestão de 2" grau não possui o objeto
NUM_DIAS_PENDENCIA com a quantidade de dias total considerando a regra de cálculo do
indicador. Esse objeto está previsto para a versão 2.0 que está previsto para ser publicada nos
próximos meses".
Diante da informação de que a ocorrência já foi detectada e tratada, estando prevista a publicação para os
próximos meses, nada há o que se fazer, cabendo-nos aguardar a publicação do TST.
Nada mais havendo a ser tratado, deu-se

encerrada a reunião .
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Vilma Leite Machado Amorim
Desembargadora-Presidente
Coordenadora do Comitê Regional d -Sistema e-Gestão
'.

Luiza de Marilac A
Secretári
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