
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
Comitê Gestor Regional e-Gestão - Biênio 2021/2022

ATA DE REUNIÃO TELEPRESENCIAL

Data:

11/04/2022

Horário:

15:00 – 17:00

Número:

CGR e-Gestão 004/2022

Participantes:
(Portaria

TRT21-GP nº
071/2021)

Membros do Comitê: O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Vice-Presidente Eridson João Fernandes Medeiros, o Excelentíssimo
Senhor Juiz do Trabalho Titular Dilner Nogueira Santos e os servidores
Marcelo Martins Pinto, Cláudio Delgado de Freitas, Divanda Lima de
Freitas Cavalcanti, Lauro Lúcio de Almeida Silveira, Kléber de Medeiros
Teixeira, Antônio Vicelmo Alencar Pereira, José Adriano Silveira
Albuquerque Guimarães e Keilia Melo de Morais.

Ausências justificadas: Antônio Vicelmo Alencar Pereira, por motivo de
participação em atividade acadêmica inadiável.

Local: Sala virtual: https://meet.google.com/fks-knpd-bvf
PROAD: 1605/2019

INFORMAÇÕES

❖ Estatísticas no e-Gestão relativas às sentenças líquidas - análise da apuração dos
dados. CHAMADO EG-4931. Em análise pelo Grupo Técnico de Aperfeiçoamento da
Plataforma Tecnológica do e-Gestão. Solicitação via e-mail em 07/03/2021. OF003 - SCGR
e-Gestão - CGJT - CGN e-Gestão - Chamados EG 4931 e EG 4580 enviado em 11/03/2022 e
respondido em 14/03/2022. Sem maiores atualizações.

❖ Suspensão dos prazos processuais e de eventual indisponibilidade do sistema PJe,
analisando-se se, nesses casos, haveria ou não suspensão dos prazos dados aos Magistrados
para prolação dos atos judiciais. CHAMADO EG-4580. Em análise pelo Grupo Técnico de
Aperfeiçoamento da Plataforma Tecnológica do e-Gestão. Solicitação via e-mail em
07/03/2021. OF003 - SCGR e-Gestão - CGJT - CGN e-Gestão - Chamados EG 4931 e EG
4580 enviado em 11/03/2022 e respondido em 14/03/2022. Sem maiores atualizações.

❖ CORREIÇÃO GERAL 2022. Inconsistência nos dados sobre publicação de decisões
monocráticas. Anotações: Considerando que foram detectadas, no e-Gestão, inconsistências
em dados relativos à publicação de decisões monocráticas em 2021 por ocasião do
preenchimento do questionário da correição geral ordinária 2022 no TRT da 21ª Região, a se
realizar em março próximo, solicita-se ao Comitê autorização para, após ser rodado script para
correção de erro do PJe, regerar e reenviar as remessas de 2021 do e-Gestão. O reenvio, após
correção dos dados no PJe, foi autorizado. DADOS REENVIADOS.

❖ Chamado técnico 104123 atendido - processos CLE com pendência de julgamento na
fase de conhecimento na 4ª Vara do Trabalho de Natal e na 3ª Vara do Trabalho de Mossoró;



❖ ATA 003/2022 - remanesce a finalização da parte final de deliberação do item 1.2
com o envio das relações de processos baixados - código 90377 - às unidades de 1º Grau
identificadas;

❖ ATA 003/2022 - remanesce a finalização da parte final de deliberação do item 1.4
com as comunicações aos gabinetes indicando os processos que foram baixados.

1. Pauta

1. CORREIÇÃO GERAL 2022 - Inconsistência nos dados relativos aos precatórios e
às RPVs;

2. CORREIÇÃO GERAL 2022 - Inconsistência estatística e-Gestão - dados de
processos judiciais;

3. CORREIÇÃO GERAL 2022 - Inconsistência nos dados relativos à gestão de
pessoas - CAPÍTULO III - CONCLUSÕES - ITEM 1.3 E ITEM 1.4;

4. Formulário de pedido de ajustes (planilha de análise);

5. Fluxo Rápido de apreciação de demanda - FRAD - 11/03/2022 ;

6. Cômputo do número de recursos para fins de análise da produtividade na
segunda instância;

7. Processos no formato físico - Painel CNJ;

8. Criação de uma comissão multidisciplinar para monitoramento permanente e
frequente das dados estatísticos - área administrativa e judicial.

1.1. CORREIÇÃO GERAL 2022 - Inconsistência nos dados relativos aos precatórios e às
RPVs

Anotações: “Considerando a existência de discrepâncias relevantes dos dados estatísticos
relativos aos precatórios e RPVs apuradas entre as informações do Tribunal e as obtidas a
partir do sistema e-Gestão, reitera-se a recomendação feita na Correição Ordinária
anterior para que seja realizado o alinhamento estatístico dos dados relativos aos
precatórios e às RPV processadas no Tribunal entre os sistemas em uso localmente
e o sistema e-Gestão”.

O plano de ação para atendimento da recomendação contemplará as seguintes
medidas:

a) Análise do item 8.15 - Discrepâncias entre os dados do e-Gestão e os
informados pelo TRT21 - ATA DA CORREIÇÃO GERAL 2022 - para indicação
das medidas de ajuste e corretivas;

b) Apresentação da análise pela Divisão de Precatórios, com suporte da SETIC,
e das medidas adicionais para atendimento da Recomendação pela Divisão
de Precatórios até 20/05/2022.

Deliberação: plano de ação aprovado.



1.2. CORREIÇÃO GERAL 2022 - Inconsistência estatística e-Gestão - dados de
processos judiciais

Anotações: “Considerando o disposto no §2º do art. 174 da Consolidação dos Provimentos
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que orienta sobre a necessidade da
realização de reuniões mensais do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão,
recomenda-se ao Tribunal Regional promover a realização das reuniões nos moldes
determinados na referida Consolidação dos Provimentos. Recomenda-se, ainda, que
o Comitê identifique e trabalhe as causas das discrepâncias estatísticas
encontradas no sistema e-Gestão e providencie a criação de um Grupo de Trabalho
formado por representantes dos setores específicos nos quais a divergência
estatística é presente, para que, revisando as rotinas diárias de trabalho, busque
identificar os motivos das inconsistências e apresente as soluções para o problema,
informando à CGJT, no prazo de 90 dias, o andamento da referida demanda”.

1 - As reuniões do Comitê:

§2º do art. 174 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho: “O Comitê Regional reunir-se-á mensalmente para, entre outras ações, corrigir
eventuais inconsistências nos dados remetidos ao TST, retratadas nos relatórios da pasta
denominada “Relatórios de Detalhamento de Erros” do Sistema e-Gestão, e encaminhará
ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão a respectiva ata”.

2014 - 05 reuniões;
2015 - 07 reuniões;
2016 - 04 reuniões;
2017 - 04 reuniões;
2018 - 05 reuniões;
2019 - 04 reuniões;
2020 - 02 reuniões;
2021 - 10 reuniões;

2022 - 04 reuniões realizadas, incluída esta, e previsão total de 12, conforme calendário
aprovado na reunião de dezembro de 2021.

Deliberação: considerando o calendário previsto para as reuniões do CGR em 2022,
comunique-se à CGJT a previsão de adequação à norma da Consolidação dos
Provimentos da Corregedoria Geral.

2 - Discrepâncias estatísticas - ITEM 2.2. - PROCESSOS ANALISADOS COM
POSSÍVEIS INCONSISTÊNCIAS NO E-GESTÃO

a) ATA DA CORREIÇÃO GERAL - 2.2.1 - b: Processos pendentes de finalização - 1º
GRAU: “foram identificados três processos pendentes de execução em dezembro
de 2021 que estavam pendentes em mais de uma fase, sistema ou vara do
trabalho simultaneamente”;

b) ATA DA CORREIÇÃO GERAL - 2.2.2 - b: Processos pendentes de julgamento - 2º
GRAU: “Não existe previsão para que um processo seja informado mais de uma
vez em um dos itens de pendência de julgamento. Partindo dessa premissa, foram
identificados 4 processos pendentes de julgamento que estavam nessa situação,
em 31/12/2021”;

c) ATA DA CORREIÇÃO GERAL - 2.2.2 - c: Processos pendentes de julgamento - 2º
GRAU: “Não existe previsão para que um processo seja informado em um dos
itens de pendência de julgamento e não seja informado no saldo de pendentes de



julgamento do regional. Partindo dessa premissa, foram identificados 92 processos
pendentes de julgamento que estavam nessa situação, em 31/12/2021”;

d) ATA DA CORREIÇÃO GERAL - 2.2.2 - d: Processos pendentes de julgamento - 2º
GRAU: “Não existe previsão para que um processo seja informado no saldo de
pendentes de julgamento do regional, mas que não seja informado em um dos
itens de pendência de julgamento. Partindo dessa premissa, foram identificados 87
processos pendentes de julgamento que estavam nessa situação, em 31/12/2021”.

e) ATA DA CORREIÇÃO GERAL - 2.5 - Processos mais antigos pendentes de
solução no 1º GRAU: “foram identificados 3 processos pendentes de solução, na
fase de conhecimento, distribuídos há mais de 5 anos, entre os exercícios de 2011
até 2016”.

O plano de ação para atendimento da segunda parte da recomendação contemplará
as seguintes medidas:

I - Identificação das causas das discrepâncias estatísticas encontradas no sistema
e-Gestão pelos membros da área negocial de 1º e de 2º Grau, com apoio da SETIC,
integrantes do CGR e-Gestão, até 22/04/2022;

II - Revisar as rotinas diárias de trabalho para identificar os motivos das inconsistências
até 29/04/2022;

III - Apresentar as soluções para o problema até 06/05/2022, informando à CGJT, no
prazo de 90 dias, o andamento da referida demanda.

Deliberação: plano de ação aprovado.

1.3. CORREIÇÃO GERAL - Inconsistência nos dados relativos à gestão de pessoas -
CAPÍTULO III - CONCLUSÕES - ITEM 1.3 E ITEM 1.4

Anotações: “Na última Correição realizada pelo CGJT constatamos que o sistema eGestão
tem puxado suas informações de pessoal da base do Sistema de Recursos Humanos
(SRH). No entanto, em razão da adoção do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da
Justiça do Trabalho (SIGEP), sistema nacional do CSJT, requeiro autorização do Comitê
para que a SETIC possa realizar a alteração, passando a encaminhar ao eGestão, as
informações extraídas do SIGEP”.

Deliberação: autorizado. À SETIC para efetivar alteração até 05/08/2022.

1.4. Formulário de pedido de ajustes (planilha de análise)

Anotações: em 11/04/2022, 02 solicitações na situação “ajustar ” e 08 solicitações sem
analista e sem diagnóstico.

Deliberação: à SETIC para providências. À Secretaria do Comitê para
acompanhamento e renovação na pauta da próxima reunião.

1.5. Fluxo Rápido de apreciação de demanda - FRAD - 11/03/2022



Anotações: correção do item 90377 - processos pendentes de baixa no conhecimento,
reenvio das remessas dos meses 12/2021, 01/2022 e 02/2022.

Deliberação: ratificada a autorização.

1.6. Cômputo do número de recursos para fins de análise da produtividade na segunda
instância

Anotações: “De ordem do Exmo. Desembargador José Barbosa Filho, e considerando o
resultado da última Correição Ordinária realizada neste Tribunal Regional pela
Corregedoria-Nacional da Justiça do Trabalho, solicito a esse comitê que, após
aprovação, provoque o Comitê Gestor Nacional do e-Gestão a contabilizar, para fins
de aferição da produtividade do 2º Grau, as petições de tipo "Recurso" (Recurso
Ordinário, Agravo de Petição, Agravo de Instrumento, etc.), inclusive aquelas do tipo
"Recurso Interno" (Agravo Regimental, Embargos de Declaração, etc.), e não os
processos distribuídos. O pedido se justifica pela verificação, por parte das equipes
técnicas do 2º Grau, de que a distribuição de processos caiu, mas o volume de trabalho
dos magistrados e suas equipes cresceu, em razão do incremento na complexidade dos
processos atualmente em julgamento no 2º Grau, especialmente após a Reforma
Trabalhista. Diante do novo cenário legislativo, que alterou e impactou deveras no grau de
judicialização no 2º Grau, o cômputo do número de recursos, e não do número de
processos, para fins de aferição de produção e produtividade, revela-se um critério
objetivo, como deve ser, e mais fidedigno e real”.

Deliberação: à SCGR e-Gestão para levar a questão ao CGN e-Gestão, através do
sistema JIRA/TST, com ampliação do questionamento para as duas instâncias no
seguinte sentido: aumentar a quantidade de casos novos distribuídos, considerando
no seu cômputo as peças recursais e os incidentes processuais, tanto na fase de
conhecimento quanto na fase de execução.

1.7. Processos no formato físico - Painel CNJ

Anotações: o painel aponta um total de 212 processos, sendo 171 no 2º GRAU e 41 no 1º
GRAU. A questão peculiar diz respeito aos 20 processos vinculados à Vara do Trabalho de
Macau, uma vez que não foi identificada a localização dos processos apontados no painel,
seja fisicamente ou no PJe 1º Grau.

No mais, o Tribunal encaminhou solicitação de esclarecimento do CNJ no sentido de
verificar se é possível o reenvio dos dados relativos ao acervo das duas instâncias (ações
tramitando em 01/01/2020 e os autuados a partir dela), o que resolveria a situação, com
exceção dos casos da Vara do Trabalho de Macau.

PAINEL BI:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDNkMGE2MTItN2I2MS00YTJiLTlhYzEtNDdjMW
EzNjQ1ODY5IiwidCI6ImM0MjAxYTY1LWZjOGMtNGNlNC1hM2UwLTUwODBmNjNlOWQ4
YiJ9

Deliberação:

a) À SCR para encaminhar expediente à Vara do Trabalho de Macau requerendo
informações acerca dos 20 processos indicados, efetivando a baixa da
demanda no SAP1 ou migrando a ação para o PJe como CLe;



b) Caso o CNJ autorize o reenvio dos dados relativos ao acervo, fica desde já
autorizado.

1.8. Criação de uma comissão multidisciplinar para monitoramento permanente e
frequente das dados estatísticos - área administrativa e judicial

Anotações: o objetivo central da comissão é acompanhar os dados e estatísticas do
Tribunal de forma frequente, a fim de se evitar estatística inconsistente ou possibilitar uma
atuação mais rápida quando identificadas.

A proposta se assemelha ao que consta na minuta de Resolução CNJ que “Dispõe sobre
a gestão de dados e estatística, cria a Rede de Pesquisas Judiciárias (RPJ) e os
Grupos de Pesquisas Judiciárias (GPJ) no âmbito do Poder Judiciário, e dá outras
providências” e cria uma unidade técnica especializada “em estatística e ciência de
dados será composta por equipe multidisciplinar, formada preferencialmente por
servidores(as) com formação em direito, tecnologia da informação, ciências sociais,
ciências políticas, administração, estatística, ciência de dados e áreas correlatas das
ciências exatas”.

Deliberação: encaminhar à Presidência do Tribunal para apreciação da demanda,
sugerindo a reestruturação da DIMON, com ampliação do campo de atuação da
Unidade no que diz respeito à segunda instância e à área administrativa, e própria
readequação da estrutura de pessoal.

MEMBROS PRESENTES À REUNIÃO

Nome*

Dr. Eridson João Fernandes Medeiros

Dr. Dilner Nogueira Santos

Marcelo Martins Pinto

Cláudio Delgado de Freitas

Divanda Lima de Freitas Cavalcanti

José Adriano Silveira Albuquerque Guimarães

Lauro Lúcio de Almeida Silveira

Kléber de Medeiros Teixeira

Keilia Melo de Morais

*Assinaturas coletadas eletronicamente (PROAD nº 1605/2019)


	Ir para página 1

		2022-04-12T11:27:50-0300
	KEILIA MELO DE MORAIS


		2022-04-12T11:28:54-0300
	LAURO LÚCIO DE ALMEIDA SILVEIRA


		2022-04-12T11:31:38-0300
	MARCELO MARTINS PINTO:308219239


		2022-04-12T11:32:50-0300
	DILNER NOGUEIRA SANTOS


		2022-04-12T11:42:29-0300
	DIVANDA LIMA DE FREITAS CAVALCANTI


		2022-04-12T11:46:14-0300
	CLÁUDIO DELGADO DE FREITAS


		2022-04-12T12:22:54-0300
	KLÉBER DE MEDEIROS TEIXEIRA


		2022-04-12T13:17:01-0300
	JOSÉ ADRIANO SILVEIRA ALBUQUERQUE GUIMARÃES


		2022-04-12T16:30:25-0300
	ERIDSON JOÃO FERNANDES MEDEIROS




