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05/04/16

Local

Horário

Data
Início 9h

Término

10h20min

Plenarinho

de
e

Coordenador da
reunião
Romário Botelho dos
Santos

2.1. Apresentação do cronograma anual:

:105/05/2016,5" feira
~ 05/0912016, 2a feira

I 06/0612016, 2 feira I 05/0712016, 3. feira I 05/08/2016,
a

a

05/1012016, 4a feira

07/11/2016, 6a feira

I 05/1212016,

feira

I

2a feira

I

Qa

2.2 Pauta:
2.2.1 Cargas diárias internas no 1° e 2° grau;
2.2.2 Monitoramento dos processos do 1° ao 2° grau, gerando um recurso novo.
Procedimentos para evitar inconsistências e pendências.
2.2.3 Monitoramento de processos do 1° grau gerando sentenças atrasadas.
2.2.4 Atualização e alimentação continuada da plataforma wiki (Pje/e-gestão), conforme item
IV da Portaria TRT14 n° 408, 9/3/2016,
2.2.5. Outros assuntos encaminhados até o dia anterior da reunião para a Secretarja da
Corregedoria Regional.
2.5.1. Revogação ou Alteração dos Membros da Portaria n° 2606, de 8/10/2013, referente ao
Subcomitê de Gerenciamento. de Informações Administrativas e Judiciais da Justiça do
Trabalho e-gestão para auxiliar na condução dos trabalhos, gerenciamento e refinamento dos
lançamentos pelas unidades, apurar e solucionar as inconsistências, prestar auxílio direto ao
Grupo Gestor Regional instituído pela Portaria 1259/2013.

3.
1

2

1

I

Romário Botelho dos Santos (SCR)

Subcoordenador e Membro e
gestão e Membro do Comi
Gestor Regional do PJe

Ada dos Reis Mendes (SJ)

Membro e-gestão e Membro
do Comitê Gestor Regional do J'UJ.-J;.l~Uv
PJe

..

~

TRIBUNAL REGIONAL
00 TRAB~lHO DA 1" REGIAO
RondônIa I Acre

Re"união do Grupo Gestor Regional do Sistema de
Gerenciamento de Informações Administrativas e
Judiciais da Justiça do Trabalho - e-Gestão
(Portaria TRT14 n° 408, 9/3/2016)

3

Marcos Rogério Reis da Silva (APDI)

Membro e-gestão

4

Christianne Araújo Mendonça (SETIC)

Membro e-gestão e Membro
do Comitê Gestor Regional do
PJe

5

Alice Moraes Moreira (SGEP)

Membro e-gestão

6

João Paulo Pelles (AJP)

Membro e-gestão e Equipe de
testes do 1° e 2° grau (PJe) .

7

Bruno Maciel Ribeiro de Almeida (DSPR)

Membro e-gestão

8

Nivea Wobeto Schramm de Souza (1~ T)

Membro e-gestão

9

Alexandre Gonçalves Zimmermann

é-gestão;
Membro
Administrador do Sistema PJe
no 1° e 2° grau; Equipe de
testes do 1° e 2° grau (PJe)

10

Maria José Correia (1" VT PVH)

11

Djemane Pereira de Souza (3" VT PVH)

Mem bro e-gestão

12

Antonio Edson Mendonça (5" VT PVH).

Membro e-gestão

13

José França Silva (SETIC)

Membro e-gestão

14

RosanáMaria

Membro e-gestão

15

Antonio Feitosa da Rocha Filho (SJ)

16

Maria
Eliana
(DSCPC)

17

Raimundo Nonàto Silva, Gab. Lôbo

Equipe de testes
grau (PJe)

18

Ironey Rodrigues Tavora

Gab. Des. Lôbo

(2" T)

. Membro e-gestão; Membro do
Comitê Gestor Regional do
PJe e equipe de testes do 1° e
2° grau (PJe)

Mieko Takebayashi (SCR)

Cardoso

de

Souza

Membro e-gestão
Equipe de testes
grau (PJe)
.

M/r(O

~
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Compromissos

. Responsável
pela
implementação

1

Consertar o erro de digitação da reunião de novembro/2016 SCR
de 5 para 7, segunda-feira

2

Validação das cargas internas diárias para o 1° e 2° grau, SCR/SETIC
carga oficial externa para o TST automática no 5° dia de
cada mês. Para cargas externas' para o TST extraordinárias,
apenas com o comando da SCR, que tem realizado
acompanhamento direto com as unidades. Em breve, fazer
contato diário com as unidades de 2° grau da mesma forma
que tém sido realizada com o 1° grau.
As .cargas externas do 1° grau estão aprovadas
integralmente até o mês de fevereiro/2016. No 2° grau tem
em média 75 processos entre os meses de janeirq, fevereiro
e março/2016 com erros :referente ao período anterior e
posterior a Janeiro/2012, quando da alteração da entrega
dos boletins estatísticos eletrpnicos; ~m função da data de
entrada, de julgamento ou de baixa desses processos. O
trabalho será manual, .individualmente analisando e
arrumando cada processo.
.

4

Apresentado estudos de caso de 1° grau que gerou SCR, ASCOM
"SENTENÇA ATRASADA", definindo o reforço das seguintes
RECOMENDAÇÕES:
.

2) utilização dos ,modelos padrões do sistema, os que
comumente são utilizados e geram as devidas
movimentações ao realizar a assinatura dos atos.

. Imediato

Em
andamento

Em

SCR e as
Unidades
responsáveis por
cada processo

3

1) não copiar e colar textos para as sentenças oriundos de
minutas elaboradas no BrOffice;

Data
limite

andamento

Imediato
..

.-

.

-

$
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_Apresentado diversos estudos de caso de 2° grau para SCR,ASCOM
evitar pendências nos gabinetes. Disponibilizados fluxos de
solução desses processos, que farão parte integrante desta
ata.

5

Imediato

Os estudos de caso foram debatidos entre diversos
servidores dos gabinetes envolvidos, SETIC, SCR, DSR e
AJP, além de informações catalogadas junto ao TRTiO e
TST, e, ainda, checados em relatórios para análise das
pendências e inconsistências
De qualquer forma tais processos serão monitorados pela
SCR, pois embora este resultado tenha sido debatido, ainda
não tem uma decisão definitiva pelo Comitê Nacional. Hoje
é a melhor solução, pois estamos cientes de que não
podemos utilizar o "nó de desvio" do PJ-e, pois tem gerado
inconsistência no E-Gestão.
As petições que geram recursos internos, devem ser
adequadp.s antes do julgamento,
nas Turmas ou nos
Gabinetes para apresentar resultado correto nas estatística,
evitar pendências ou inconsistências.

I

(

Os processos que retornám ao TRT por algum motivo
(ausência de julgamento
de AI/RR, .AR, nulidade de
notificação, entrada em 10 grau de decisão de competência
de 2° grau), entram (no e-Gestão) sempre pelos Gabinetes
considerando
como NOVO RECURSO FICTíCIO. Esse
procedimento
gera um processo novo na estatística e
interfere na distribuição de novos processos. Por exemplo,
um mandado de segurança novo não será distribuído ao
_Gabinete que entrou o novo recurso fictício.
-

-

'

,

~~

Para dar baixa, no Gabinete, o NOVO RECURSO FICTICIO
deverá ser julgado com decisão monocrática com resolução
do mérito para- não gerar pendência no Gabinete. Se for
nulidade de notificação utilizar esse novo recurso para
"consertar" a notificação.
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.

A Plataforma WIKI, está desatualizada, mas possível
utilização imediata, com as seguintes providências:

6

de SCR,ASCOM,
SETIC

Em
execução

.

-

1) fazer uma "mensagem" em local visível de que o usuário
deverá ficar atento com informações desatualizadas.
2) Qualquer um tem acesso à WIKI para lançar a
informação, contudo, ut~izar a SCR como ponto de apoio
antes de lançar uma informação nova.
..
3) Inserir as decisões acima na WIKI;
Fazer uma divulgação maior sobre os novos manuais do e. gestão e suas alterações .
.

Portaria n° 2606/2013 referente ao Subcom itê do e-gestão,
sugerir a s'ua revogação à Presidência.

7

cronograma,
mas TODOS
reuniões
conforme
o
Próximas
considerando a importância. de integração de informações
entre o Comitê Gestor Regional do Sistema Processo
Judicial Eletrônico do TRT14, sempre convidá-los para
participarem das reuniões do e-Gestão.
~

.
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5. Féct't~m!n!q*L~il_

_:

~.. .

Data da ata
Em 05/04/2016

-+
.,

Imediato

SCR

6

Imediato

--

I

.

