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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO

Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão

Ata de Reunião

1. Informações Gerais

Unidade Data das às Local

Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão 27/05/2020 15h 16h30 Videoconferênci
a

Participante Unidade Contato

Ana Paula Tauceda Branco Gabinete da Presidência 2436

Luís Eduardo Couto de Casado Lima Secretaria-Geral da Presidência 2498

Anna Carolina Siqueira Félix 10ª Vara do Trabalho de Vitória 2145

Eduardo Ferreira Costa Setor de Suporte ao Pje 2227

Elielda de Jesus Loureiro Souza Divisão Judiciária 2410

Eneida França Martinelli 5ª  Vara do Trabalho de Vitória 2125

Erika Eliza Izoton Alves Setor de Suporte ao Pje 2536

Estêvão de Figueiredo Cellin Setor de Informações Funcionais 2550

Johnathan Marques Silveira Carioca Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicações 2515

Luciano Magno Brambila Divisão de Gestão Estratégica 2062

Marcelo Caliman Pimentel Secretaria da Corregedoria Regional 2468

Nuno de Almeida Rasseli Setor de Manutenção de Sistemas 2568

Valdir José de Sousa Setor de Estatística e Pesquisa 2479

Convidado Unidade Contato

Ana Luiza Pereira Aliprandi
Favoretti

Gabinete da Desembargadora Ana Paula
Tauceda Branco 2001

Donizetti Noronha Maia Secretaria-Geral da Presidência 2531

Adriana Pinheiro Cruz Setor de Gerência de Projetos
Institucionais 2478

2. Objetivos da Reunião

 Migração de processos para PJe e SIJcle; e

 Processos pendentes e apensados a processos arquivados definitivamente.

3. Pendências (reuniões anteriores)

Os itens das reuniões anteriores que foram retomados na presente reunião estão na pauta.
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4. Pauta

Assunto

1. Alinhamento sobre questões atuais enfrentadas pela Justiça do Trabalho

1.1. Diante das restrições impostas pelo CSJT ao envio de sugestões de melhorias para o
PJe, durante a reunião destacou-se as dificuldades dos tribunais de pequeno porte
encaminharem sugestões que atendem às exigências de documentação e
detalhamento.

1.2. A Diretora da 10ª Vara apontou ainda que é provável que somente os tribunais de
grande porte tenham condições de sugerir melhorias nesses parâmetros e, portanto, as
melhorias necessárias para suprir carências advindas da realidade dos tribunais de
pequeno porte não seriam atendidas.

1.3. Outra questão apontada foi o fato de ainda não haver discussões sobre revisão das
metas nacionais de 2020, a partir da nova realidade imposta pela pandemia do
COVID-19.

Deliberações:

 A SETIC enviará à Presidência texto explicativo sobre as exigências impostas ao envio
de sugestões de melhoria para o PJe;

 A Desembargadora Presidente solicitou aos presentes que busquem participar dos
grupos nacionais, apresentando e defendendo sugestões coerentes com a realidade do
TRT17;

 A DIGEST deve comunicar à Presidência sempre que houver alguma novidade quanto
aos indicadores nacionais.

2. Migração de processos para PJe e SIJcle

2.1. Após a instalação das últimas versões do PJe, verificou-se que o SIJcle era incompatível
com essas versões. Ao migrar os documentos pelo SIJcle, a Vara não consegue
assiná-los, além de que a nova versão do PJe exige outras informações que não são
suportadas pelo SIJcle. Dessa forma, a fim de auxiliar a migração dos processos para o
PJe, a SETIC criou uma funcionalidade de exportação dos documentos do processo
integrada ao SIJcle. A funcionalidade permite o salvamento e assinatura dos
documentos, além de partir em mais arquivos os documentos de tamanho superior à
capacidade do PJe.

2.2. Antes da implantação da versão KZ do PJe, o sistema SIJcle desenvolvido para as
versões legado do PJe funcionava completamente e fazia inclusive o upload automático
dos documentos para o PJe, Contudo, não foi possível incluir essa operação de upload
para o PJe KZ na nova funcionalidade integrada ao SIJcle, que foi disponibilizada pela
SETIC no dia 21/05/2020. Entretanto, as funcionalidades que foram implantadas, a partir
de grande esforço da SETIC, apoiarão as Varas no processo de migração
significativamente.

2.3. Devido à força tarefa realizada no final do ano de 2019, a grande maioria dos processos
foi migrada antes da implantação do PJe KZ. Algumas Varas ainda possuem até 642
processos físicos pendentes de migração. Contudo, esses processos devem ser
avaliados individualmente, pois alguns deles não precisarão ser migrados, como são os
casos apontados pela Diretora da 5ª Vara nos quais os processos foram remetidos a
outros órgãos.

2.4. A Desembargadora Presidente solicitou às Diretoras das Varas do Trabalho presentes
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que testem e avaliem a nova ferramenta, a fim de se antecipar às necessidades de
ajustes que possam vir a acorrer.

2.5. A Diretora da 10ª Vara do Trabalho informou que iniciou os testes da ferramenta,
conforme o passo a passo disponibilizado pela SETIC, e que sugeriu melhorias no
documento informativo, ao qual a SETIC deve proceder os ajustes. A Diretora da 10ª
Vara acrescentou que um chamado foi aberto para a SETIC, obtendo resposta do Chefe
da Divisão de Sistemas de Informação. Ela pediu prioridade ao atendimento dos
chamados relacionados à migração, considerando o prazo para conclusão ser no dia
30/06/2020. O Secretário de TIC informou que o atendimento aos chamados possui alta
prioridade e meta diária.

2.6. Não será desenvolvido/atualizado painel de Inteligência Corporativa para
acompanhamento da migração, considerando o curto prazo da migração.

2.7. Foi definido que a SETIC encaminhará frequentemente às Varas do Trabalho, por
correio eletrônico, a lista dos processos a serem migrados.

2.8. O primeiro encaminhamento será por comunicação da Presidência. Como o prazo final
de migração é 30/06/2020, a fim de que SETIC disponha de tempo hábil para eventuais
ajustes, o prazo às Varas será de 26/06/2020.

2.9. Processos físicos que não podem ou não devem ser migrados devem ser tratados
individualmente.

2.10. A migração dos processos que estão no 2º Grau não será realizada pelas Varas do
Trabalho.

2.11. Foram discutidos na reunião quais itens do e-Gestão devem ser considerados para
levantamento dos processos físicos pendentes de migração. Por fim, optou-se por
utilizar os itens com mais processos a fim de evitar que alguns não sejam migrados:

 353 - Processos pendentes de finalização - fase de execução (LEGADO);

 342 - Processos pendentes de finalização - fase de conhecimento (LEGADO);

 346 - Processos pendentes de finalização - fase de liquidação (LEGADO).

Deliberações: A SETIC encaminhará às Varas do Trabalho por correio eletrônico a lista de
processos a serem migrados. A primeira comunicação será realizada pela Presidência e
determina prazo de 26/06/2020 para migração.

3. Processos pendentes e apensados a processos arquivados definitivamente

3.1. Entende-se que o envio da planilha pela SETIC, com os processos pendentes de
migração, atenderá à necessidade de avaliação particular de cada processo.

3.2. A Desembargadora Presidente solicitou que seja feito acompanhamento especial às
Varas do Trabalho com mais processos ou com mais dificuldades na migração.

Deliberações: Acompanhar Varas do Trabalho com mais processos para migração ou com mais
dificuldades na migração.

4. Próxima reunião

A próxima reunião do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão será no dia 24/08/2020.

5. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quatorze horas e trinta minutos, do
que, para constar, nós Adriana Pinheiro Cruz e Luciano Magno Brambila, lavramos a presente
ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes à reunião.
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5. Deliberações e Providências

Descrição Responsável Data

1. Enviar à Presidência um texto explicativo sobre as
exigências impostas ao envio de sugestões de
melhoria para o PJe.

SETIC
28/05/2020

2. Buscar participar dos grupos nacionais, apresentando
e defendendo sugestões coerentes com a realidade
do TRT17.

Todos os
presentes Conforme demanda

3. Comunicar à Presidência sempre que houver alguma
novidade quanto aos indicadores nacionais. DIGEST Conforme demanda

4. Testar e avaliar a nova ferramenta, a fim de se
antecipar às necessidades de ajustes que possam vir
a acorrer.

Anna
Carolina e

Eneida
Não definida

5. Encaminhar ofício às Varas do Trabalho com relação
dos processos a migrar e prazo SEGEP

Assim que disponível
relação dos

processos pela SETIC

6. Encaminhar às Varas do Trabalho por correio
eletrônico a planilha com a lista de processos de
migração (itens 353, 342 e 346).

SETIC Frequente, até
término da migração

7. Verificar e tratar casos particulares apontados pelas
Varas do Trabalho por não poderem ser migrados
devido à bloqueio pelos sistemas ou à situação atual
do processo.

Varas do
Trabalho e

SETIC Até 26/06/2020

8. Acompanhar Varas do Trabalho com mais processos
para migração ou com mais dificuldades na migração.

SEGEP, SETIC
e DIGEST

Até 30/06/2020

Autenticação
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