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1. Integrantes do Comitê
Thenisson Santana Dória (Desembargador Presidente e Coordenador do Comitê)
Fabrício de Amorim Fernandes (Juiz do Trabalho Substituto e Vice-coordenador do Comitê)
Lília  Rocha  Souza  Rodrigues  Moiteiro  (Secretária-Geral  da  Presidência,  Membro  do  1º  e  2º  graus  de 
Jurisdição)
Gabriela Melo Lima Rezende (Assessora da Presidência, Membro do 1º e 2º graus de Jurisdição)
Deborah Puig Cardoso (Secretária da Corregedoria, Membro do 1º e 2º graus de Jurisdição)
Tadeu Matos Henriques Nascimento  (Diretor-Geral, Membro da área administrativa)
Mário de Oliveira Neto (Diretor de Secretaria, Membro do 1º grau de Jurisdição)
Mônica Oliveira Barreto (Assessora de Gestão Estratégica, Membro da Área de Estatística)
Luiza de Marilac Amazonas Cabral de Andrade (Chefe do Setor de Estatística, Membro da Área de Estatística)
Marcos Xavier de Almeida Barretto (Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, Membro da Área 
de Tecnologia da Informação)
2. Convidado
Jorge Antônio Andrade Cardoso (Gestor de Metas e Ações Nacionais Prioritárias)
Obs.:  Foram  registradas  as  seguintes  ausências,  todas  justificadas:  do  Exmo.  Sr.  Fabrício  de  Amorim 
Fernandes  (Juiz  do  Trabalho  Substituto  e  Vice-coordenador  do  Comitê)  que  se  encontra  de  férias  e  do 
servidor Mário de Oliveira Neto (Diretor de Secretaria,  Membro do 1º grau de Jurisdição), que não teve 
condições de comparecer em razão de uma pauta especial de “Conciliação” que estava acontecendo na 9ª VT 
naquele momento.

3. Pauta
3.1. Pendências da reunião anterior;
3.2. Situação das Remessas do e-Gestão 2017
3.3. O que ocorrer.

Em cumprimento ao disposto no ATO GCGJT Nº 5, de 16 de junho de 2014, o Grupo Gestor Regional do 
Sistema e-Gestão reuniu-se com vistas a discutir questões relacionadas ao Sistema de Gerenciamento de 
Informações  Administrativas  e  Judiciárias  da  Justiça  do  Trabalho  –  e-Gestão,  conforme  Pauta  acima 
especificada.
O Desembargador Presidente e Coordenador do Grupo Gestor agradeceu a presença de todos e informou 
que se tratava da 9ª Reunião do Comitê. Aludiu que estava repleto de satisfação e felicidade pelo retorno  
ao trabalho após o período de férias. Em seguida, declarou aberta a reunião e passou a palavra a Mônica 
Barreto (Assessora de Gestão Estratégica, Membro da Área de Estatística) que registrou, de antemão, os 
bons resultados que estão sendo obtidos no processamento dos dados do e-Gestão; por isso, poucos são os 
assuntos previstos na Pauta.  Na sequência, Mônica apresentou os assuntos. As análises, observações e 
deliberações do Comitê foram registradas pela Secretária da Reunião, no item 4, abaixo.
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4. Análises, observações e deliberações
4.1 –   Pendências da reunião anterior – as providências relativas às deliberações da reunião anterior estão 
mencionadas a seguir:

4.1.1 Reunião com a equipe do Projeto CLE – a reunião para avaliação e análise dos resultados alcançados e, 
principalmente, para definição de trabalhos futuros, especialmente sobre como será o tratamento do resídio 
(processos  que  ainda  ficarão  no  Sistema  Legado  –  SAP1),  que  estava  agendada  para  outubro/2017,  
acontecerá após a implantação do CLE nas Varas do Interior, que teve o cronograma antecipado. Tal alteração 
deveu-se ao fato de a nova versão do Pje (v.1.16), que tem como previsão de implantação novembro/2017, 
não ser compatível com a atual versão da ferramenta utilizada pelo Tribunal para migração dos processos  
físicos (robô). Gabriela Rezende (gestora do CLE) esclareceu que, em decorrência desse fato, as atividades da 
implantação do CLE nas Varas do Interior foram antecipadas e, visando ultimar o mais rápido possível esse  
trabalho de migração, as atividades nas Varas do Interior foram realizadas em paralelo – em mais de uma 
Vara  ao  mesmo  tempo.  Gabriela  mencionou  que,  após  antecipação,  a  previsão  para  a  conclusão  dos  
trabalhos é dia 27.10.2017. Isso permitirá que a reunião para avaliação e análise dos resultados seja realizada 
conjuntamente, inclusive com a possibilidade de participação de todos os diretores das varas do trabalho. 
Nessa oportunidade, poderá ser elaborado plano de ação para tratamento do resíduo dos processos físicos 
da fase de liquidação/execução, como também projetar a migração dos processos da fase de conhecimento,  
pois  a  nova  versão  do  PJe  já  possibilitará  essa  migração  (dos  processos  da  fase  de  conhecimento).  A 
expectativa de Gabriela é que esse quantitativo de pendentes constitua-se, em grande parte, de processos a  
serem saneados, mas que existam poucos processos a serem realmente migrados, à exceção dos processos 
em arquivo provisório, que não foram objeto da migração neste momento.
Mônica informou a existência de dois períodos oportunos para tratamento do resídio: em novembro/2017,  
na semana em que ocorrerá o Curso de Formação dos Magistrados ou no início de Janeiro/2018, uma vez 
que, nesses dois momentos, já não são realizadas audiências e os prazos ficam suspensos, o que facilita a  
realização do trabalho. O período de novembro, entretanto, está muito próximo, inclusive porque após a  
migração, há um intenso trabalho de alocação desses processos nas tarefas adequadas no Pje, uma vez que  
todos entram na “Triagem Inicial”. Ficou aprovada a realização da reunião de avaliação dos trabalhos em  
novembro/2017, possivelmente durante a semana do Curso de Formação dos Magistrados.
Dr. Jorge relatou sobre a importância e necessidade de se realizar um trabalho nos processos do arquivo 
provisório, tendo em vista que esses processos não foram trabalhados no primeiro momento da migração. A  
proposição  é  que  faça  um  estudo  analisando  a  viabilidade  de  saneamento  dos  processos  em  arquivo 
provisório via sistema ainda neste exercício. Marilac e Gabriela ficaram responsáveis por realizar esse estudo. 
Tadeu propôs ainda que se publique, ao final dos trabalhos, matéria jornalística com toda a equipe do CLE  
envolvida ante o trabalho desenvolvido e os resultados positivos alcançados.

4.1.2 Validação da versão 2.3 do Extrator de Dados referente ao 2º grau – Foi esclarecido que, em razão da 
equipe da AGE encontrar-se envolvida com o saneamento dos processos vinculados ao Projeto CLE, ainda 
não foram ultimados os trabalhos de validação de alguns itens.  O Comitê deliberou por autorizar,  neste 
momento,  a  implantação da versão 2.3  do Extrator  no modo de produção.  Caso seja  constatado algum 
problema na versão ou inconsistência de dado, deverá ser aberta ocorrência através do JIRA. 

4.2 –   Situação das Remessas do e-Gestão 2017 – relatou-se que as remessas do 1º e 2º graus, do período de 
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janeiro a setembro de 2017, encontram-se aprovadas. Explicou-se mais uma vez que em razão do trabalho de 
migração dos processos físicos para o Pje (Projeto CLE), tem ocorrido um maior número de inconsistências 
nas regras de validação para aprovação das remessas mensais. Esclareceu-se que o prazo para remessa dos 
dados estatísticos é dia 15 do mês seguinte ao da remessa e, nesta data (18/10), o TRT 20 já se encontra com 
os dados até setembro validados. A expectativa é de continuar mantendo essa sistemática de aprovação no  
mês seguinte ao das remessas. 

4.3  –  O  que  ocorrer –  Aproveitando  a  oportunidade,  Dr.  Thenisson  parabenizou  o  empenho  e  o  bom 
trabalho desenvolvido em relação aos dados estatísticos, lembrou da necessidade de termos números mais 
fidedignos e ressaltou a importância de voltar a visitar as Varas de Trabalho, especialmente ao final das 
atividades do CLE, como forma de agradecer e parabenizar pelo trabalho realizado. Como sempre, colocou a  
Presidência à disposição para qualquer necessidade.

Nada mais  havendo a  tratar,  Dr.  Thenisson,  Desembargador-Presidente e Coordenador do Grupo Gestor, 
agradeceu a presença de todos, revelando que a reunião foi bastante produtiva,  e deu por encerrada a 
reunião.

Assinatura

THENISSON SANTANA DÓRIA 
Desembargador-Presidente

Coordenador do Comitê Regional do Sistema e-Gestão
(assinado digitalmente)

MÔNICA OLIVEIRA BARRETO
Secretária da Reunião
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