
 
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO 

 

  
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Data: 15.01.2021 

Local: Videoconferência 

Presenças:    Juiz Adriano Santos Wilhelms, Juiz Auxiliar da Presidência (Coordenador); 

Servidor Jeferson Daniel de Matos, Representante da área de estatística; 

Servidor Luciana Tirelli Lopes Pulvirenti da Silveira, representante da área de           
negócio judicial (2º Grau); 

Servidor Aldo da Silva Jardim, substituto do representante da área de negócio            
judicial (2º Grau); 

Servidor Flávio Cesar Girotto, representante da área de negócio judicial (1º Grau); 

Servidor Luiz Eduardo de Freitas, representante da área de negócio judicial (1º            
Grau). 

Convidados: Servidor Jeferson Andrade, Assessor-Chefe da Assteco; 

Secretário: Gabriela Balbinot (AGE) 

Horário: 10h –11h 

Pauta: Ciência e validação, pelo Comitê, das sugestões de melhoria encaminhadas pelo TRT4 à              
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, em contribuição à elaboração do De-Para nacional. 

__________________________________________________________________________ 

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 10 horas, através de videoconferência,                 

ocorreu reunião extraordinária do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão, contando com as             

presenças acima nominadas. A reunião foi coordenada pelo Excelentíssimo Juiz Adriano Santos            

Wilhelms, que iniciou a reunião saudando os presentes. A seguir, passou a palavra à Gabriela,               

que reportou o recebimento, na segunda-feira, 11.01, do Ofício Circular SECG/CGJT Nº 01/2021,             

Ato Normativo CNJ nº 0000046-70.2020.2.00.0500, que informou a prorrogação do prazo, até 15             

de janeiro de 2021, para apresentação de sugestões para elaboração do de/para da Tabela              

Unificada de Movimentos da Justiça do Trabalho de que trata a Resolução CNJ nº 160/2020.               

Comentou que as áreas de negócio já vinham trabalhando, ao longo de 2020, em parceria com a                 

Setic, para a organização e tomada de providências necessárias à adequação para o envio dos               

dados processuais dos sistemas PJe e legados (Infor e NJ4) da 4ª Região, à estrutura e                

funcionamento do DATAJUD/CNJ. Reportou que, como o prazo informado anteriormente à           

prorrogação ora noticiada era 18.12.2020, as sugestões de melhoria já haviam sido enviadas.             

Ressalvou que, diante da exiguidade do prazo e do acúmulo de atividades que precedem o início                

do período de recesso forense, não foi possível reportar o trabalho que vinha sendo realizado e                

trazer o conteúdo das referidas sugestões ao conhecimento do Comitê, para validação formal,             
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ainda que alguns de seus membros tenham atuado diretamente na tarefa. Diante do exposto,              

Luciana mencionou uma a uma as três sugestões, esclarecendo que foram elaboradas pela             

Secretaria-Geral Judiciária e encaminhadas por meio de abertura de JIRA, conforme solicitado            

pela CGJT. Jeferson reportou que, após análise, não foram identificadas necessidades de            

melhorias no que diz respeito aos processos que tramitam na 1ª instância. Restou registrado que               

no decorrer da semana, desde a notícia de prorrogação do prazo, não foram identificadas outras               

situações que oportunizassem o envio de novas sugestões. Luciana disponibilizou-se a enviar, por             

e-mail, à AGE a descrição das sugestões enviadas, para serem encaminhadas à Presidência, em              

subsídio à elaboração de resposta do Tribunal ao ofício em tela. Na sequência, Juiz Adriano               

propôs tratar da elaboração de sugestão de melhoria para a adaptação das unidades que              

aderiram ao Juízo 100% Digital, na forma de projeto-piloto, a partir de 07.01.2021, conforme a RA                

nº 33/2020 alinhada à Resolução CNJ nº 345/2020. Manifestou sua preocupação com a             

necessidade de desenvolver o botão “Juízo 100% Digital” para que seja possível levantar todas as               

informações relativas à tramitação dos processos nessa modalidade. Jeferson comentou que o            

assunto também foi discutido no âmbito do Comitê Gestor Regional do Sistema PJe, onde restou               

decidido encaminhar solicitação ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão, para que fosse             

criado o botão e estabelecidos itens próprios do Juízo 100% Digital no sistema, permitindo, assim,               

a aferição de processos, prazos médios, acervo e demais dados, distinguindo-os daqueles de             

processos que não tramitam nessa modalidade. Mencionou que considera interessante ambos os            

comitês gestores da 4ª Região encaminharem a mesma sugestão de melhoria. Os integrantes             

presentes do Comitê anuíram em adotar tal estratégia e definiram que seria encaminhada a              

sugestão por meio de JIRA, bem como pelo envio de cópia desta ata ao TST. Reunião encerrada                 

às 11h. Ata redigida pela servidora Gabriela Balbinot, Assessora-Chefe de Gestão Estratégica,            

Dados Estatísticos e Apoios às Ações Institucionais.  
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