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Ata n.s 06/2014 - Reunião do Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão

TRT da 17! Região

Data: 02/10/2014

Participantes:

Horário: 16hOOmin às 18h Local: Plenarinho

Grupo Gestor Regional: Desembargador Marcello Maciel Mancilha, Juiz Luís Cláudio dos Santos

Branco, Juíza Fátima Gomes Ferreira, Elielda de Jesus Loureiro Souza, Eneida França Martinelli, Luiz

Carios Goldner Junior, Valdir José de Sousa e Wanya Gomes Pennaforte.

Ausência justificada: Desembargador Marcello Maciel Mancilha

Especial: Hetug Sardeiro Porto (Seç~o de Manutenção de Sistemas).

Dar continuidade ao cumprimento do despacho da Presidência do TRT da 17! Região quanto às

recomendações feitas em Correição Ordinária da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, para

cumprimento do disposto no item 2, letras "a" e "b.

Item 1

Demandas do e-Gestão PJe

Decisões e .providências

Considerando as posições defendidas pela Dra. Fátima €i pelo Sr. Luiz Carlos, o Grupo chegou

a uma posição conciliadora de que, até que a Presidência do Tribunal aprecie a questão a ser

apresentada oportunamente, as demandas do e-Gestão PJE serão previamente apreciadas

pelo Sr. Luiz Carlos, que só trará para a reunião do Grupo e-Gestão quando a decisão a ser to-

mada não. depender do PJE. Identificado que o problema é do PJE,o Luiz Carios encaminhará

ao Grupo Gestor PJE.

O Grupo decide levar à Presidência do Tribunal a proposta de criação do Grupo e-Gestão PJE
,

ou que, expressamente, o Grupo Gestor PJEpasse a ter a incumbência de resolver as ques-

tões envolvendo o e-Gestão PJE.Com isso restaria ao presente Grupo somente as demandas

do e-Gestão Legado.

Item 2

Grupo constituído pelos ATOS TRT 17' PRESI N°' 17/2013, 86/2013, 74/2014 e 92/2014
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Item 4 da ata nº OS/2014

Decisões e providências

A questão não é de competência do Grupo e-Gestão, porém, após esclarecimentos da Sra.

Erika, para que o Grupo PJEproponha uma solução é necessário que seja possível utilízar o

extrato r no ambiente de treinamento. Então, resolve o grupo encaminhar a demanda ao

Diretor da sETIC.

Item 3

Item 6 da ata nº OS/2014

Decisões e providências

Idem item 2.

Item 4

Inclusão no Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão de um servidor que participe do Comitê

.Regional ou do Suporte PJe.Sugestão: Erika Eliza Izoton Alves

Decisões eprovidências

Item já discutido na ata nº OS/2014

Item 5: Gabinete \ll(lCl- Gisela M. Martins de Carvalho

De ordem do Desembargador-Presidente e Corregedor encaminho a mensagem eletrônica abaixo

(OFíCIO Nº 003/2014/GD-WlClFD), enviada pela Desembargadora Wanda Lúcia Costa leite França

Decuzzi, para adoção das providências cabíveis em relação à regularização do atraso apontado.

Respeitosamente,

Marcelo CaUman Pimentel

Secretário da Corregedoria Regional.

Tribunal Regional do Trabalho - 172 Região

Email: mariana.cani@trtes.jus.br

Tel: (27) 3185.2013

De: GDWlCl- Gabinete da Desembargadora Wanda Lúcia Costa leite França Decuzz

Enviado: quinta-feira, 18 de setembro de 2014 17:29

Para, SECOR- Secretaria da Corregedoria

Assunto: OFíCIO nº 003/2014/GD-WlClFD - Processo em atraso no e-gestão de junho/2014

Senhor Secretário da Corregedoria,

Segue, anexa, cópia digitalizada do OFíCIO Nº 003/2014/GD-WlClFD, relativo a processo em atraso

no e-gestão de junho de 2014, para ser encaminhado ao Exmo. Sr. Desembargador-Corregedor.

Atenciosamente, -'
. ~ . .

Grupo constiluid~OS ATOS TRT 17' PRESI N°' 17/2013. 86/2013, 74/2014 e 92/2014
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GISELAM. MARTINS DE CARVALHO
Chefe de Gabinete - GD-WLaFD
E-mail: gdwlcl@btes.jus.br

Tel: (27) 3321-2464 Fax: (27) 3185-2059

Decisões e providências

.Idem item 2.

. ,

Cc:

Para:

Item 6: Gabinete JLS'- Leandra Guarnier f'im

Erika Eliza lzoton Alves

Enviado: sexta-feira, 19 de setembro de 2014 14:07

M'

Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão

M

GDJLS- Gabinete do Desembargador José Luiz Serafini

Senhores(as) Membros do Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão

Tendo em vista o questionamento efetuado pela Assessora do Gab. do Exmo. Des. José Luiz Serafini

no item 1 de sua mensagem, encaminho a esse grupo para informar qual procedimento deve ser

adotado nesse caso.

Respeitosa e atenciosamente,

Erika Eliza lzoton Alves

Diretora de Coàrdenadoria - CCAP

3321-2450

De: Erika Eliza'lzoton Alves

Enviado: quinta-feira, 18 de setembro de 2014 18:56'

Para: GDJLS- Gabinete do Desembargador José Luiz Serafini

Assunto: ENC: PJe-questionamentos

Boa noite, Leandra!

Cara, penso eu que não há matéria a ser deliberada pelo Comitê Regional do PJe.Vamos às conside-

rações e caso você queira alguma deliberação do Comitê, me informe qual, está bem?

1) Quanto ao seu acréscimo, o RO não foi distribuído aà Des. Serafini, somente foi alterada a classe

do processo,~não é? Logo, ele poderia estar em férias e vocês receberem o RO, não devendo fazer

conclusão a ele durante o afastamento.

2) Quanto ao AI ficar pendente de julgamento, creio que não. Conforme item 92.222 do manual do e-

Gestão de PJe do 21!grau (folha 23 do anexo), ocorre a baixa da classe do processo que foi alterada,

logo,quando da alteração da classe processual de AIRO para RO, foi dado baixa no AIRO. Quanto à

compensação do RO, por~ue a classe AIRO foi alterada para RO, não s.ei lhe responder. Conforme

item 2.3 da reunião do Comitê Gestor Nacional, somente o CNJ sabe os critérios utilizados na distri-

buição dos processos'do PJe.

Grupo constituído pelos ATOS TRT 17' PRESI N°' 1712013, 8612013, 7412014 e 9212014
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Cc:

Para:

3) Quanto ao processo em que é apresentado acordo antes do julgamento, encaminharei o caso ao

Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão para que eles digam qual procedimento deve ser adota-

do nesse caso.

Atenciosamente,

Erika Eliza IlOton Alves

Diretora de Coordenadoria - CCAP

3321-2456

Decisões e providências

Idem item 2

Item 7 - Vara do Trabalho 14~ de Vitória - Ari Antônio Stein Lima

M

Ari Antônio Stein Lima

M

VITV14 - 14" Vara do Trabalho de Vitória; Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão.

Anexos: oRegueriment? 14~Vara.pdf (923 KB)[Abrir como Página da Webl

Senhor Diretor, Senhora Juíza e membros do Grupo Gestor Regional do sistema e-Gestão,

De ordem do Desembargador-Presidente e Corregedor, encaminho, em anexo, o despacho proferido

em atenção ao requerimento abaixo.

Atenciosa e Respeitosamente,

Marcelo Caliman Pimentel

Secretário da Corregedoria

De: Ari Antônio Stein Lima

Enviado: segunda-feira, 15 de setembro de 2014 11:01

Para: SECOR- Secretaria da Corregedoria

Cc: Juiza Marise Medeiros Cavalcanti Chamberlain; marise_chamberlain@hotmail.com

Assunto:

Senhor Diretor,

Com a publicação da Ata de Correição Ordinária realizada nesta 14 VT verificamos que alguns dados

(estatisticos) ali informados não refletem a reali,dade da situação processual desta Unidade Judiciá-
-ria.

Como sabemos, o Sistema e-Gestão tem sido utilizado como fonte dos dados estatísticos que emba- \.D
sam os trabalhos desta Corregedoria. Trata-se de um novo modelo, com novas met.;IOgiaS' inseri- """,)

Grupo constituído pelos ATOS TRT 17' PRESI N°' 17/2013, 86/2013, 74/2014 e 92/2014 V _~ ~
~. \'~
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das no momento em ql1e estamos vivenciando uma nova realidade: "o processo eletrônico", que foi

implantado em nosso Regional sem a disponibilização de um manual de procedimentos e sem o ade-

quado treinamento dos servidores para sua utilização..' .
Obviamente que estas dificuldades serão superadas e o presente não tem por finalidade registrar la-

mentações.

Certo, ainda, que os trabalhos correicionais precisam ser realizados e essa Secretaria não dispõe de

outras fontes de dados, porém, mesmo sem 'aprofundar no estudo daqueles dados, apontamos dois

registros inseridos naquela Ata que, ao nosso ver, colam em x~que os dados estatísticos disponibili-

zados pelo Sistema e-Gestão:

12) No item 3 daquela Ata (MOVIMENTO PROCESSUAL),o segundo quadro informa a inexístência de

Cartas Precatórias Cumpridas no PJe/JT, porém, o registro constante no item 8 (EXAME DOS PROCES- '

50S), no subitem n.1, quando é apresentada a distribuição dos processos eletrônicos em trâmite, há

uma caixa virtual (neste caso criada pelo próprio Sistema PJ~), que informa o total de 109 Cartas Pre-

catórias Devolvidas, sendo esta a destinação que o sistema dá às CP's cumpridas;

2º) Como Vossas Senhorias tiveram 'oportunidade de verificar durante o trabalho correicional, foi

desproporcional o crescimento do número de processos pendentes de julgamento em relação ao

. período correicional que a este precede (vide item 12 - CONSIDERAÇÕESGERAIS - INCLUINDO INFOR-

MAÇÕES DO SISTEMA PJE/JT,alínea "a"). Todavia, embora ainda não tenhámos analisado a integrali-

dade daquela relação, apontamos, abaixo, 03 processos que constatam da relação fornecida pelo Sis-

tema e-Gestão para tal registros, nos quais já registro de sentença proferiçla:

a) 100100-68.2013.5.17.0014 - julgado em 03/02/14 e atualmente com recurso de revista em proces-

samento;
, ,

b) 100100-68.2013.5.17.0014 - acordo homologado em 26/05/14 e atualmente em vias de ser arqui-

vado;

c) 102200-64.2011.5.17.0014 - julgado em 17/02/12 e atualmente com recurso de revista (AI) em

processamento.

Do exposto e diante das inconsistências que ora apresentamos, indagamos Vossas Senhorias acerca

da possibilidade de retificação daquela Ata, ao tempo em 'que solicitamos o encàminhamento destas

informações aos Setores competentes para que apresentem os esclarecimentos que se fizerem ne-

cessários.

Atenciosamente,

Ari Antonio Stein Lima

Diretor de Secretaria-14VT

, e-mail: ari.stein@trtes.jus.br

fone: 027 3185-2110

Decisões e providências

O Servidor Luiz Carlos Goldner Junior analisará a demanda antes de trazer para decisão do f':'\
Grupo.. • r

"""o~_'oooo'oo.m"rn""ffiB"""W"._",~,,,._,, . ~. 'fJ ~
~l



Ih
TRT-ES

Ata n.2 06/2014 - Reunião do Grupo Gestor Reçional do Sistema e-Gestão

TRT da 17ª Região

Para:

Para:

Item 8: Vara do Trabalho de Colatina - Donizetti Noronha Maia

COlV01 - Vara do Trabalho de Coiatina

Enviado: sexta-feira, 12 de setembro de 2014 11:Ç6

M

Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão

Srª Presidente, solicito permissões especiais para tramitações retroativas em virtude do sistema E-

GESTÃO para Donizetti Noronha Maia.

Atenciosamente,

Donizetti Noronha Maia

Diretor de Secretaria

Vara do Trabalho de Colatina

Rua luiz Dalla Bernardina, s/n (esquina com a Av. Getúlio Vargas) - Cent~o '

29700-090 - Colatina - ES

(27) 3185,2350

(27) 3185-2351

(27) 3721-5457

Decisões e providências

O Servidor luiz Carlos Goldner Junior concederá a permissão solicitada.

Item 9: Elielda de Jesus loureiro Souza

Elielda de Jesus loureiro Souza

Enviado: sexta-feira, 12 de setembro de 2014 11:12

M

Gru"po Gestor Regional do Sistema e-Gestão

Prezados,

Solicito altera,ção na regra de negócio do item 2273 - Recursos de Revista baixados - Acórdo/Desis-

tência/Fungibilidade, para excluir a tramitação 63083 - PARA CUMPRIMENTO DE DESPACHO - RR

SOBRESTADO, porquanto o recurso de revista do processo que recebe esse movimento continua

pendente na estatística, Assim, não deve ser contabilizado neste item de baixa de recurso.

Atenciosamente,

Elielda de Jesus loureiro Souza

Técnico Judiciário

SEJUD

Decisões e providências

Item resolvido. !
' ' , .'

Grupo constituído pelos ATOS TRT 17" PRESI N°' 1 2013,86/2013,74/2014 e 92/2014
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Para:

Item 10: 2ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim - José Manoel Echezarreta Roldan

José Mandei Echezarreta Roldan

Enviado: sexta-feira, 12 de setembro de 201413:18

M

Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão

Anexos: Dtela -embargos declaratóri~1.pdf (87 KB)[Abrir como Página da Webl; IlJtela processo

-1347-2013.JPG (107 KB)

Cc:

Para:

Prezados Colega,

Verifiquei erro de validação do item 117(Embargosde declaraçãà pendentes do e-gestão), e fiz uma

série de reparos que poderiam reparar este problemà.

No entanto, o Processo n2 0134700-52.2013.5.17.0132, que consta com embargos declaratórios

pendentes, já havia sido solucionado. em 01.07.2014. Acredito que isto aconteceu por foi tramitado

12 a solução(tramitação 4101-embargos declaratórios improcedentes) ,e no dia
seguinte(03.07.2014), foi tramitaáa a interposição deste embargos(50001). Se este for de fato o erro,

qual a solução desta inversão da ordem cronológica)?

Desde já agradeço a solução.

José Manoel Echezarreta Roldan-. 2ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim - ES

Decisões e providências

A solução está sendo finalizada e será enviàda às varas em duas semanas.

Item 11: 2ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim - Margarete Amorim da Silva

Margarete Amorim da Silva

Enviado: segunda-feira, 15 de setembro de 2014 13:58

M
Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão. . .

lyI

Ricardo Costa aos Anjos; PAMS - Posto Avançado de Mimoso do Sul I (\

Prezados Senhores, \ ~

Precisamos de um posicionamento desse Grupo a respeito de como procedermos em relação aos r
". processos da 1ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim, na fase de execução, que trami~am no !
Grupo constituidopelosATOS TRT 17" PRESI N°' 17/2013. 86/2013, 74/2014 e 92/2014 ' ~ 'fLf -.f
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Cc:

Para:

Posto Avançado de Mimoso do Sul e que devem ser redistribuídos para esta 2ª Vara, tendo em vista

os reflexos que poderão causar na estatística de ambas as Varas.

Informo, outrossim, que não é mais possível a redistribuição pelo SIP.'

Segue, abaixo, opinião da instrutora 'da Operação Assistida, servidora Maria das Graças Bissoli Dias.

Grata.

Atenciosamente.

Margarete Amorim da Silva

Diretora de Secretaria

2ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim

Ramal 2370

Decisões e providências

Será encaminhada a questão ao Diretor da SETIC.

Item 12: 2ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim - José Manoel Echezarreta Roldan

Enviado: quinta-feira, 18 de setembro de 2014 8:24

M

Grupo Gestor Regionàl do Sistema e-Gestão

M

Margarete,Amorim da Silva

Anexos:' I!!tela de erro.JPG (12S KB)

Prezados Colegas,

O Processo nº 0108300-98.2013.5,17.0132 tEVE um ACORDO HOMOLOGADO(3S.11O) na fase recur-

sal, ou sejà, antes do seu trânsito em julgado, situação que o coloca ,no total do item 68 do e-

gestão(PROCESSO COM ACORDO HOMOLOGADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO(LEGADO). No

entanto, ao tentar finalizar este acordo, com as tramitações 27110(liquidado por acordo na fase de

execução) ou 37100(liquidado por acordo na fase conhecido) o SIP pede as históricas tramitações

precedentes e não indicadas como pré-requitos no e-gestão, como informado na tela de erro anexo,

que corresponde à tentativa de finalizá-lo como execução. O que fazer?

Grato pela solução.

José Manoel E. roldan - 2ª Vara de Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim-ES

Grupo constituido pelos ATOS TRT 17' PRESI N°' 17/2013, 86/2013, 74/2014 e 92/2014
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Cc:

Para:

Decisões e providências

A senhora Eneida França Martinelli e o senhor LuizCarlos Goldner Junior analisarão a de-
manda na próxima reunião entre eles.

Item 13: 2ª Vara do Trabalho de cachoeiro de Itapemirim - JoséManoel Echezarreta Roldan

Enviado: quinta-feira, 18 de setembro de 2014 10:01

M

Grupo Gestor Regional do Sistemae-Gestão

M

Margarete Amorim da Silva

Cheia e-gestão para CPpend~l.pdf (107 KB)[Abrir como PáginadaWebl; I!llcp 504-2014(4

vezes como p~l.JPG (100 KB);~tela com processoque apar~l.JPG (108 KB);~tela CP
Anexos:

-restribuida sem o~l.JPG (95 KB); Chramitacões observadas no ~l.pdf (20 KB)[Abrir como
Páginada WebJ

PrezadosColegas,

,
Fizemos uma consulta do item 185 do e-gestão, que se refere às cartas precatórias pendentes de
liquidação(legado), constado imediatamente que a quantidade está bem acima da real. Existem
ausências de tramitação de finalização, que não justificariam este número tão alto.

Acredito que o erro está relacionado ao Posto Avançado de Minoso do Sul, que já foi Vara, e hoje a
rigor, .seria um sub-conjunto da 2ª Vara de Cachoeiro. Por conta. desta situação, verifico que o
processo de Mimoso conta duas para cada CPOISTRIBUíOA(3211O)ou REDISTRIBUfOA(77110),como
é o caso da CP0050400-26.2014.5.17.0132 CartPrec, que entra na soma de pendentes 4 vezes (2
.pela distribuição e 2 pela redistribuição, mesmo sendo esta última sendo feita pela nossa própria.
distribuição). Como cada CPautuada vai ser cumprida uma só vez, somente poderia ser contada uma
vez.

... ~.
Verifico, ainda, que temos como pendentes processo que em só consta a tramitação(77110-
REOISTRIBU!OO).Se a tramitração redistribuída é essencial, a tramitação que a finaliza (10203 _

Grupo ecnstiturdo pelos ATOS TRT 17' PRESI N°S 17/2013. 8612013. 74/2014 e 9212014
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CARTA PRECATORIA CUMPRIDA EM AUDIÊNCIA, 31000 - CARTA PRECATÓRIARECEBIDA CUMPRIDA,

31010 - CARTA PRECATORIA/ORDEM CUMPRIDA 2' VEZ E 31200 - PRECATORIA EXECUTORIA

CUMPRIDAE DEVOLVIDA) deveria entrar no' SIPautomaticàmente.

Informamos que a tramitação CP redistribuída(32100) não e impactava o boletim estatistico no SIP

antigo, e que a tramitação 58000 - CARTA PRECATÓRIAEXPEDIDA DEVOLVIDA somente era lançado

em nossas CP.expedidas, onde eramos Juízo Deprecante, e não Deprecante; cmo agora inforla a

regra de validação do e-gestão.

Desde já agradecemos a solução.

José Manoel E. Roldan - 2' Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirím-ES

Decisões e providências

Idem item 11

Item 14: 2' Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim - José Manoel Echezarreta Roldan

-Enviado:

Para:

Cc:

Anexos:

quarta-feira, 1 de outubro de 2014 7:33

M

Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão

M

Margarete Amorim da Silva

Cheia sip para fim de ligui~1.pdf'(16 KBI [Abrir como Página da Webl; [h'ela web-

gestao.pdf (104 KB)[Abrir como Página da Webl

Prezados Colegas,

Consultando o item 75 do e-gestão(Processos com liquidação encerrada por acordo'), observei que é

necessária a tramitação 35110( ACORDO HOMOLOGADO na liquidação), onde constatei que a inexis-

tência de coniplemento para indicar a posição "na liquidação", com esse evento também serve para

acordo em'execução, surgiu esta dúvida.

Outra dúvida: Anteriormente, todas as liquidações eram encerradas com a tramitação 14701(acordo

homologado fase de liquidação), como demonstra o relatório do SIP em anexo, como o e-gestão

pode solucionar a correção desta tramitação que antes era a correta? na ocasião, .tramitava-se em

seguida o evento autos aguardando cumprimento de acordo(28250) e depois 3711O(liquidado por

acordo na fase de conhecimento), o.que encerrava o processo antes de arquivá-lo, de forma que a

simples substituição pela tramitação 35110 traria possilvemente outros danos à estatística
. . \

Grato pelas respostas,

José Manoel E. Roldan

Decisões e providências

Idem item 12

Grupo constituído pelos ATOS TRT 17' PRE~I N°O 17/2013, 86/2013, 74/2014 e 92/2014
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Juiz Luís Cláudio'dos Santos Branco

Juíza Fátima 'Gomes Ferreira

Elielda de Jesus Loureiro Souza

Eneida França Martinelli

Luiz Carlos Goldner Junior

Valdir José de Sousa

Wanya Gomes Penriaforte

Hetug Sardeiro Porto

Grupo constituído pelos ATOS TRT 17' PRESI N~ 17/2013, 86/2013, 74/2014 e 92/2014


