
Ata da Reunião por videoconferência do Comitê Nacional do e-Gestão 

 

Data: 19/11/2021 

Horário: 16:00 às 18:00 

Participantes: Dr Alexandre (CGJT), Dr. Rafael Palumbo (CGJT), Dra Roberta (CGJT), Luidi 
(CGJT), Dr Fabiano (TRT 03), Nadja (TRT 03), Marco Aurélio (TRT 10), Diêgo (TST) e  
Sandro (TST).  

 

Issues pendentes com o Comitê Gestor Nacional que estão com a Situação 

"PARA ANÁLISE DA COORDENAÇÃO": 

 

1) EG-3820: Oficio GGREG 05-2020 

 

É uma issue do TRT 05 de Julho/2020. Trata-se de um Ofício questionando se existe 

estudo prevendo alinhamento entre o e-Gestão e o PJeCor. 

 

Na reunião de 12/08/2020 ficou registrado que "A Corregedoria anterior definiu que os itens 

não seriam criados.  

 

Em razão disso, o estudo não foi feito, pois depende de dados a serem recebidos do CNJ.  

Seria necessária alguma tratativa com o CNJ para podermos avançar."  

 

Não há contudo baixa da issue e é preciso confirmar com o CNe-Gestão se houve resposta 

ao Ofício e se essa issue já pode ser fechada. 

 

Não houve alteração no quadro desde a reunião de 12/08/2020 e, em razão disso, essa 

informação será encaminhada para a CGJT para que, à luz do quadro atual e considerando 

o Ofício oriundo do TRT 05, proceda como entender de direito. 

 

2) EG-4028: Registro de audiência semipresencial (mista) 

 

É uma issue do TRT 09 de Novembro/2020 solicitando orientação quanto ao registro no 

e-Gestão das audiências semipresenciais (mistas) quando uma parte é ouvida de forma 

presencial e outra (ou testemunhas) são ouvidas de forma remota. 

 

Não foi analisada na reunião de 12/08/2020, mas há um registro da Nadja pontuando o que 

diz a Recomendação CNJ n.101/2021 com a orientação expressa para o caso em questão. 

 

Em 01/10/2021 o Regional incluiu novo comentário na issue perguntando se há novidade 

em relação à questão. 

 

A issue está com a Situação "Encaminhada para Análise da Coordenação". Avaliar com o 

CNe-Gestão se a resposta da Nadja não atende. 



 

O gte-Gestão avalia que o assunto nem é relacionado ao e-Gestão. 

 

Esta issue não foi analisada em nenhuma reunião do Comitê Gestor Nacional.   

 

Deliberou o Comitê por propor 2 sugestões para o Ministro:  

 

1ª) Responder a issue esclarecendo ao Regional que na hipótese de qualquer parte ou 

testemunha ser ouvida por meio telepresencial deverá ser anotado “audiência 

telepresencial”; OU 

 

2ª) Criar o complemento de “tipo de audiência” = ‘Mista’ para o caso de partes e 

testemunhas comparecerem à audiência simultaneamente de modo presencial ou 

telepresencial. 

 

O Grupo, unanimemente, entende que a primeira opção é a mais produtiva. 

 

3) EG-4158: Homologação Negocial (Versão 2.6.1) - Itens 92.192/92.193/92.198/92.199 

 

É uma issue do TRT 01 de Janeiro/2021, que questiona se ao apurar os dados estatísticos 

relativos aos itens que apuram os processos julgados em sessão e pendentes de 

julgamento devem considerar a data da decisão (data do julgamento) ou a data da inclusão 

do movimento de decisão. 

 

Atualmente, o Extrator considera a data da decisão (data do julgamento). 

 

O Grupo Técnico analisou a questão e em sua reunião ordinária de 06/07/2021 deliberou 

por consultar o Comitê Nacional se em todos os itens que utilizam movimentos de 

julgamento o Extrator deverá utilizar a data de lançamento do movimento de julgamento ou 

a data da sessão. A sugestão inicial é que os itens utilizem a data de lançamento do 

movimento de julgamento para transitarem para o Estado ‘JM’ em substituição à data da 

sessão. 

 

Esta issue não foi analisada em nenhuma reunião do Comitê Gestor Nacional. 

 

Deliberou o Comitê por fazer uma consulta à SIAD para verificar a dificuldade de 

implementação da alteração da data da sessão para a data de lançamento do movimento 

de decisão/julgamento nos itens 92.192, 92.193, 92.198 e 92.199 bem como o tempo 

necessário para a sua implementação.  

 

Deliberou o Comitê, ainda, por fazer uma consulta à SIAD para verificar se a alteração 

proposta acima vai impactar todos os itens que utilizem o Estado ‘JM’ bem como informado 

se eventual alteração acarreta prejuízo à sistemática até então implementada (por exemplo: 

perda de dados, etc.) considerando que a alteração de forma mais ampla inclui maior 

quantidade de itens afetados.  

 

 

 



 

 

 

 

1) Apreciação da Sugestão de Ação dada pelo Exmo Desembargador Leonardo 

Pacheco (TRT 01). 

 

Analisar o Pedido de Providências nº 1000668-94.2021.5.00.0000. 

 

Foi solicitado ao gte-Gestão, por intermédio do Dr Rafael a criação de proposta para a 

alteração da contagem dos prazos dos desembargadores a iniciar em momento anterior ao 

da conclusão dos Embargos de Declaração. 

 

Desembargador Alexandre sugeriu levantar a partir das Correições as situações específicas 

de sombreamentos. 

 

O Ministro Corregedor definiu que a contagem dos prazos, salvo a situação da distribuição 

dos recursos, somente deve ter início após a conclusão ao magistrado. 

Pensando em viabilizar a apuração desses Embargos de Declaração que podem ficar 

parados no gabinete, a proposta para os itens do relator, já revisada pelo Grupo do Extrator, 

inclui os recursos internos no item 92.145-Processos pendentes de conclusão ao relator. 

Além disso cria campo para que seja informado o número de dias em que o processo se 

encontra nessa situação, o que permitiria a apuração de alguma demora no registro de 

conclusão. 

 


