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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 Sistema
e-Gestão

31/08/2021 14h 15h Videoconferência

Participante Unidade Contato

Ney Alvares Pimenta Filho Secretaria-Geral da Presidência 2498

Eduardo Ferreira Costa Setor de Suporte ao Pje 2227

Eneida França Martinelli 5ª  Vara do Trabalho de Vitória 2125

Estêvão de Figueiredo Cellin Setor de Informações Funcionais 2550

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. Levantamento de necessidade de Capacitação 2022

O servidor Luciano Brambila informou o contato realizado pelo Chefe do Setor de
Educação Corporativa, por e-mail encaminhado ao Comitê, para identificação de
capacitações para 2020. Informou, outrossim, duas capacitações sugeridas para 2021:
PJe  e e-Gestão de mãos dadas (12h de carga horária) e O iGest e a Gestão das Varas
do Trabalho – Alinhamento teórico e aplicação prática (12h de carga horária) e ainda ser
tempestiva a resposta do comitê.

O comitê deliberou pela aceitação das sugestões de capacitação para 2021 e pela
solicitação de curso de e-Gestão para a 1ª Instância e 2ª Instância para 2022. Por
sugestão do Juiza Auxiliar da Presidência, Ney Alvares, o comitê deliberou pelo
encaminhamento à EJUD de identificação de capacitação em e-Gestão para
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Magistrados em 2022.

2. O servidor Luciano Brambila informou e-mail recebido da Secretaria-Geral da
Presidência, solicitando manifestação sobre o Ofício nº 362/GP/2021 do Conselho
Nacional de Justiça. No ofício é informado que o Tribunal possui 3% (três por cento) de
processos físicos pendentes de digitalização em seu acervo no DATAJU.

O servidor Nuno Rasseli informou que, em versões anteriores do DATAJUD, foram
encaminhados processos antigos, parte deles ainda físicos. Esse processos, ainda que
conhecidos, devido à nova versão do arquivo de envio de dados do DATAJUD, não era
possível exclui-los da base. Em 20 de agosto, após solicitação da equipe técnica do
TRT17 ao CNJ, a base foi zerada e nova carga está sendo realizada, o que corrigirá o
percentual de processos físicos.

3. O servidor Nuno Rasseli informou que SEATE recebeu chamado aberto pela 13ª VT a
respeito de movimento equivocado no processo ATsum 0001021-75-2020.5.17.0013

"Foi proferida SENTENÇA de mérito nos autos do processo n° ATsum
0001021-75-2020.5.17.0013 que julgou PROCEDENTES os pedidos da RT, contudo, no
andamento processual consta com IMPROCEDENTES... Gentileza acertar e publicar a
r. decisão para cumprimento do julgado" (email de Ronilson Soares Batistoni ao
Comitê enviado em 16 de agosto de 2021 às 17:57).

Após analisada a situação, com acesso ao PJe, o Comitê deliberou pela aprovação do
pedido e sugestão de ciência à 13ª VT.

4. O servidor Nuno Rasseli solicitou inclusão em pauta de item para discussão do Ato
Conjunto Nº 7/CSJT.GP.CGJT, de 19 de março de 2021, que revogou a contagem de prazo
em dias úteis.

Parecer da ASSJUP e despacho proferido nos autos do PAe n.º
0000392-61.2021.5.17.0500, entretanto, mantém a contagem dos prazos para prolação
de despachos, decisões interlocutórias e sentenças em conformidade com o disposto no
art. 775 da CLT, quer seja, em dias úteis.

5. Prejudicado, uma vez que não se confirmou a necessidade de informar ao DATAJUD
assuntos da TPU (Tabelas Processuais Unificadas) no último nível (nível folha) da
hierarquia.

6. 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 da reunião.

5. Deliberações e Providências

Descrição Responsável Data

1. Informar ao SEDUC o aceite da
sugestão dos cursos para 2021 e do
levantamento para 2022

Chefe da DIGEST 31/09

2. Encaminhar à EJUD solicitação de
levantamento de capacitação em
e-Gestão para Magistrados em 2022

SEGEP, com auxílio do Juiz
Auxiliar da Presidência A definir

3. Encaminhar resposta à SEGEP sobre o
Ofício nº 362/GP/2021 do Conselho

Chefe da DIGEST 31/09
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Nacional de Justiça

4. Responder e-mail do servidor Ronilson
Soares Batistoni com a aprovação da
correção e sugestão de ciência à 13ª
VT

Chefe da DIGEST 31/09

Autenticação
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