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Ata n.º 02/2018 - Reunião do Comitê Gestor Regional

do Sistema e-Gestão - TRT da 17ª Região

Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão

ATOS TRT 17ª PRESI Nos 66/2011, 132/2011, 17/2013, 86/2013, 74/2014, 92/2014, 100/2014, 40/2015, 105/2015 e 30/2016

1. Informações Gerais

Data: 13/09/2018 Horário: 16h - 18h Local: Sala da Presidência – TRT 17

Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão:

Presentes: Desembargador Mário Ribeiro Cantarino Neto, Juíza Fátima Gomes Ferreira, Eduardo

Ferreira Costa, Elielda de Jesus Loureiro Souza, Erika Eliza Izoton Alves, Johnathan Marques Silveira

Carioca, Lucieni Pandolfi, Nuno de Almeida Rasseli, Valdir José de Sousa e Wanya Gomes Pennaforte.

Ausências justificadas: Juiz Roque Messias Calsoni e Eneida França Martinelli

Convidado: Luciano Magno Brambila

2. Objetivos da Reunião

Acompanhamento das deliberações da última reunião (dia 11/07/2018), recomendações da ata de correição

do TST, Módulo de produtividade e discutir demanda da VT Colatina

3. Pauta, decisões e providências

Item 1 – Acompanhamento das deliberações da última reunião

1.1 Consulta ao CNJ sobre as novas variáveis (item 1 da última reunião)

O Anexo II da Resolução CNJ n. 76/2009, que dispõe sobre as variáveis do Módulo de Produtividade Mensal,

teve inclusão de 8 variáveis no 1º grau e 8 variáveis no 2º grau.

Conforme determinação da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento - CNJ, os

tribunais terão até o dia 20 de setembro de 2018 para se adaptarem às novas regras de coleta das

informações. Na ocasião, todas as informações retroativas dos meses-base de Janeiro de 2018 a Agosto de

2018 deverão ser encaminhadas via sistema Módulo de Produtividade Mensal. A partir desta data, os dados

passam a ser encaminhados mensalmente, nos passos 3 e 4, juntamente com as demais informações.

Decisões e providências
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Este Comitê deliberou, em reunião ocorrida em 11 de julho de 2018, por consultar o Conselho Nacional de

Justiça, via Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento (Ofício 244/2018

PRESI/SEGEP, doc. 23 do PAe 0001896-44.2017.5.17.0500), sobre as definições das novas variáveis incluídas

no Anexo II da Resolução CNJ nº 76/2009. Em função da não resposta até a presente data e do prazo para

alimentar o Sistema do Módulo de Produtividade, o Comitê decidiu adotar as seguintes regras para

obtenção dos quantitativos das variáveis:

Variáveis:

a) AudConc1º – Audiências de Conciliação Realizadas em Processos de 1º Grau: Total de audiências de

conciliação e mediação realizadas pelos magistrados de 1º grau, no período-base (mês).

 Regra: todos os tipos de audiências (inicial, instrução, una, conciliação conhecimento, conciliação

execução), exceto audiências de julgamento e revelia e arquivamento, desde que disponíveis os

dados.

b) AudNConc1º – Audiências Realizadas em Processos de 1º Grau, exceto de conciliação: Total de audiências

realizadas pelos magistrados de 1º grau, exceto as de conciliação e mediação, no período-base (mês).

 Regra: total de audiências no 1º grau menos AudConc1º

c) AudConc2º – Audiências de Conciliação Realizadas em Processos de 2º Grau: Total de audiências de

conciliação e mediação realizadas pelos magistrados de 2º grau.

 Regra: quantidade de processos da classe dissídio coletivo (DC) e dissídio coletivo de greve (DCG),

mais as audiências de conciliação realizadas pelo CEJUSC.

d) AudNConc2º – Audiências Realizadas em Processos de 2º Grau, exceto de conciliação: Total de audiências

realizadas pelos magistrados de 2º grau, exceto as de conciliação e mediação, no período-base (mês)

 Regra: total de sessões de julgamento no 2º grau menos AudConc2º.

e) SentDC1º – Sentenças Proferidas nas Demais Classes Processuais no 1º Grau: Todas as sentenças

proferidas em classes processuais não contabilizadas nas variáveis: CnC1º – Casos novos de conhecimento

no 1º grau; CnExtFisc1º – Casos Novos de Execução Fiscal no 1º grau; CnExtNFisc1º – Casos Novos de

Execução de Título Extrajudicial no 1º grau, exceto execuções fiscais e ExeJud1º – Execuções Judiciais no 1º
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Grau, no período-base (mês). Havendo mais de uma sentença no mesmo processo, todas devem ser

consideradas.

 Regra: total de sentenças realizadas em todas as classes processuais menos:

SentC1º – Sentenças de Conhecimento no 1º grau: Todas as sentenças proferidas na fase de

conhecimento de 1º Grau no período-base (semestre). Havendo mais de uma sentença no mesmo

processo, todas devem ser consideradas. Incluem-se apenas as sentenças nas classes processuais

compreendidas na variável CnC1º – Casos novos de conhecimento no 1º Grau;

SentCH1º – Sentenças de Conhecimento Homologatórias de Acordos no 1º Grau: Total de sentenças

de conhecimento homologatórias de acordos, referentes a conflitos que já são objeto de processo

em curso 1º grau da Justiça, no período-base (semestre).  Excluem-se as homologações de Acordos

Coletivos de Trabalho. Incluem-se as mesmas classes processuais compreendidas na variável: a)

CnC1º – Casos novos de conhecimento no 1º Grau;

SentExtFisc1º – Sentenças em Execução Fiscal no 1º grau: Todas as sentenças em execução fiscal

proferidas no 1º Grau no período-base (semestre). Havendo mais de uma sentença no mesmo

processo, todas devem ser consideradas;

SentExtNFisc1º – Sentenças em Execução de Título Extrajudicial no 1º grau, exceto sentenças em

execução fiscal: Todas as sentenças em títulos executivos extrajudiciais proferidas pelo 1º Grau no

período-base (semestre). Excluem-se as sentenças proferidas em execuções fiscais. Havendo mais de

uma sentença no mesmo processo, todas devem ser consideradas. Incluem-se apenas as sentenças

nas classes processuais compreendidas na variável CnExtNFisc1º – Casos novos de execução de título

extrajudicial no 1º grau, exceto execuções fiscais;

SentExH1º – Sentenças de Execução Homologatórias de Acordos no 1º Grau: Total de sentenças de

execução homologatórias de acordos, referentes a conflitos que já são objeto de processo em curso

1º grau da Justiça, no período-base (semestre). Excluem-se as homologações de Acordos Coletivos

de Trabalho. Incluem-se as mesmas classes processuais compreendidas na variável: CnEx1º – Casos

novos de execução no 1º grau.

f) DecDC2º – Decisões Terminativas Proferidas nas Demais Classes Processuais no 2º Grau: Todas as

decisões, colegiadas e monocráticas que põem fim à relação processual no 2º Grau, excluindo os despachos

de mero expediente, as decisões interlocutórias e as decisões de embargos de declaração proferidas em

classes processuais não contabilizadas nas variáveis: CnO2º – Casos Novos Originários no 2º Grau e CnR2º –
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Casos Novos Recursais no 2º Grau, no período-base (mês). Havendo mais de uma decisão no mesmo

processo, todas devem ser consideradas.

 Regra: total de decisões terminativas de processo no 2º menos:

Dec2º – Decisões terminativas de processo no 2º Grau: Todas as decisões colegiadas e monocráticas

que põem fim à relação processual no 2º Grau, excluindo os despachos de mero expediente, as

decisões interlocutórias e as decisões de embargos de declaração no período-base (semestre).

Havendo mais de uma decisão no mesmo processo, todas devem ser consideradas. Consideram-se

apenas as decisões nas classes processuais compreendidas nas variáveis: CnO2º - Casos Novos

Originários de 2º Grau e CnR2º - Casos Novos Recursais de 2º Grau;

DecH2º – Decisões Homologatórias de Acordos no 2º Grau: Total de decisões homologatórias de

acordos, referentes a conflitos que já são objeto de processo em curso no 2º grau da Justiça, no

período-base (semestre). Excluem-se as homologações de Acordos Coletivos de Trabalho.

Incluem-se apenas as classes processuais compreendidas nas variáveis: CnO2º - Casos Novos

Originários de 2º Grau e CnR2º - Casos Novos Recursais de 2º Grau.

g) SentHDC1º – Sentenças Homologatórias de Acordo Proferidas nas Demais Classes Processuais no 1º Grau:

Todas as sentenças homologatórias de acordo proferidas em classes processuais não contabilizadas nas

variáveis: CnC1º – Casos novos de conhecimento no 1º grau; CnExtFisc1º – Casos Novos de Execução Fiscal

no 1º grau; CnExtNFisc1º – Casos Novos de Execução de Título Extrajudicial no 1º grau, exceto execuções

fiscais e ExeJud1º – Execuções Judiciais no 1º Grau, no período-base (mês). Havendo mais de uma sentença

no mesmo processo, todas devem ser consideradas.

 Regra: total de sentenças homologatórias realizadas em todas as classes processuais menos:

SentCH1º – Sentenças de Conhecimento Homologatórias de Acordos no 1º Grau: Total de sentenças

de conhecimento homologatórias de acordos, referentes a conflitos que já são objeto de processo

em curso 1º grau da Justiça, no período-base (semestre).  Excluem-se as homologações de Acordos

Coletivos de Trabalho. Incluem-se as mesmas classes processuais compreendidas na variável: a)

CnC1º – Casos novos de conhecimento no 1º Grau;

SentExH1º – Sentenças de Execução Homologatórias de Acordos no 1º Grau: Total de sentenças de

execução homologatórias de acordos, referentes a conflitos que já são objeto de processo em curso

1º grau da Justiça, no período-base (semestre). Excluem-se as homologações de Acordos Coletivos
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de Trabalho. Incluem-se as mesmas classes processuais compreendidas na variável: CnEx1º – Casos

novos de execução no 1º grau.

h) DecHDC2º – Decisões Homologatórias de Acordo Proferidas nas Demais Classes Processuais no 2º Grau:

Total de decisões homologatórias de acordos, referentes a conflitos que já são objeto de processo em curso

no 2º grau da Justiça, proferidas em classes processuais não contabilizadas nas variáveis: CnO2º – Casos

Novos Originários no 2º Grau e CnR2º – Casos Novos Recursais no 2º Grau, no período-base (mês).

 Regra: total de decisões homologatórias de Acordos no 2º menos:

DecH2º – Decisões Homologatórias de Acordos no 2º Grau: Total de decisões homologatórias de

acordos, referentes a conflitos que já são objeto de processo em curso no 2º grau da Justiça, no

período-base (semestre). Excluem-se as homologações de Acordos Coletivos de Trabalho.

Incluem-se apenas as classes processuais compreendidas nas variáveis: CnO2º - Casos Novos

Originários de 2º Grau e CnR2º - Casos Novos Recursais de 2º Grau.

i) DecInt1º – Decisões Interlocutórias no 1º Grau: Todas as decisões interlocutórias proferidas no

1º grau de jurisdição, exceto em recursos internos.

 Regra: todas as decisões conclusas para o magistrado (total de decisão proferida) menos as decisões

de admissibilidade de recursos.

j) DecInt2º – Decisões Interlocutórias no 2º Grau: Todas as decisões interlocutórias proferidas no 2º grau de

jurisdição, exceto em recursos internos

 Regra: todas as decisões conclusas para o magistrado (total de decisão proferida) menos as decisões

de admissibilidade de recursos. Exclui: embargos de declaração (ED), agravo (Ag), agravo regimental

(AgR).

Segundo o Secretário da SETIC, as demais variáveis (RIntC1º, Rint2º, RIntCJ1º, RintJ2º, RIntCP1º, RintP2º) já

podem ser obtidas com as ferramentas existentes. A SETIC informará os quantitativos dos itens ao Setor de

Estatística e Pesquisa (SEPE) para o lançamento no sistema do módulo de produtividade do CNJ.
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k) RIntC1º – Recursos Internos no 1º Grau na Fase de Conhecimento: Os embargos de declaração opostos

contra decisão de 1º Grau, no período-base (mês).

l) RIntCJ1º – Recursos Internos Julgados no 1º Grau na Fase de Conhecimento: Os embargos de declaração

julgados contra decisão de 1º Grau, no período-base (mês).

m) RIntCP1º – Recursos Internos Pendentes no 1º Grau na Fase de Conhecimento: Saldo residual de

embargos de declaração contra decisão de 1º Grau, que não foram decididos até o final do período-base

(mês).

n) Rint2º – Recursos Internos no 2º Grau: Os recursos interpostos de decisão no 2º Grau para julgamento no

mesmo grau de jurisdição, no período-base (mês), abrangendo os embargos de declaração e infringentes, os

agravos regimentais e outros recursos regimentais (ED, Ag e AgR).

o) RintJ2º – Recursos Internos Julgados no 2º Grau: Os recursos interpostos contra decisão do 2º Grau,

julgados no período-base (mês), abrangendo os embargos de declaração e infringentes, os agravos

regimentais e outros recursos regimentais (ED, Ag e AgR).

p) RintP2º – Recursos Internos Pendentes no 2º Grau: Saldo residual de recursos interpostos contra decisão

do 2º Grau, para julgamento no mesmo grau de jurisdição, e que não foram decididos até o final do

período-base (mês), abrangendo embargos de declaração e infringentes, os agravos regimentais e outros

recursos regimentais (ED, Ag e AgR).

1.2 Processos suspeitos - relatório de consulta disponibilizado na área do sistema e-Gestão (item 2 da

última reunião)

Existem processos constantes em dois ou mais itens do e-Gestão que são mutuamente excludentes, gerando

inconsistência nos dados.

Decisões e providências

http://www.trtes.jus.br/principal/publicacoes/leitor/871100416?Formato=PDF&securityCode=uIc9UQQLqMTGzD4JKMGexjddZAKxmxVCqGMO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço abaixo

Ata n.º 02/2018 - Reunião do Comitê Gestor Regional

do Sistema e-Gestão - TRT da 17ª Região

Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão

ATOS TRT 17ª PRESI Nos 66/2011, 132/2011, 17/2013, 86/2013, 74/2014, 92/2014, 100/2014, 40/2015, 105/2015 e 30/2016

Foi deliberado que a Coordenadoria de Gestão Estratégica (COGEST) faça o acompanhamento mensal das

inconsistências, as quais, uma vez constatadas, deverão ser submetidas à Secretaria de Tecnologia da

Informação (SETIC) para correção, no que for possível.

As inconsistências que não se mostrarem passíveis de correção pela SETIC deverão ser encaminhadas à

SECOR e/ou Presidência, que irá(ão) contatar as unidades de 1º grau ou 2º grau, respectivamente, nas quais

forem detectadas as inconsistências, visando saná-las.

Havendo necessidade de avaliações pelo Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão, a COGEST deverá

requerer o agendamento de reunião.

A COGEST solicitou apoio da SETIC na disponibilização de ferramentas tecnológicas para auxiliar na

identificação das inconsistências.

Item 2 – Recomendações da ata de correição do TST

2.1 Recomendação da ata de Correição à Presidência do Tribunal:

3.2. “Considerando a grande quantidade de inconsistências nos dados extraídos do Sistema e-Gestão,

recomenda-se que o Comitê Gestor Regional do Sistema se reúna mensalmente para exame e

saneamento de eventuais dados equivocados e remessas rejeitadas, com efetivo registro e remessa

das respetivas atas por meio do software Jira/TST, conforme estabelecido no Ato n.º 7/2016 da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho”.

Determinação da Presidência:

À COGEST para acompanhamento mensal das inconsistências, as quais, uma vez constatadas,

deverão ser submetidas à Secretaria de Tecnologia da Informação (SETIC) para correção, no que for

possível.

As inconsistências que não se mostrarem passíveis de correção pela SETIC deverão ser encaminhadas

à SECOR, que será o setor responsável por contatar as unidades nas quais forem detectadas as

inconsistências, visando saná-las.

Havendo necessidade de avaliações pelo Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão, a COGEST

deverá requerer o agendamento de reunião.
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Decisões e providências

Foi deliberado pelo Comitê, ante a determinação da presidência, que seja seguido o mesmo processo de

correção discutido no item 1.2.

2.2 Recomendação da ata de Correição à Presidência do Tribunal:

3.3. “Considerando que os dados constantes do relatório de ´processos suspeitos´ extraído do Sistema

e-Gestão acarretam impacto na fidedignidade dos dados estatísticos, visto que indicam

concomitância de movimentos ou sistemas para um mesmo processo; e considerando o grande

número de inconsistências de dados no que diz respeito às fases de liquidação e execução,

recomenda-se que se envidem esforços no sentido de promover a qualificação de magistrados e de

servidores lotados nas Varas do Trabalho e nos Gabinetes de Desembargadores, mediante cursos e

outras atividades de treinamento, a fim de evitar a ocorrência de lançamentos equivocados e

inconsistências nos movimentos processuais relativos aos Sistemas Legado e PJe”.

Determinação da Presidência:

A COGEST deverá acompanhar a reiteração de falhas em lançamentos no sistema e-Gestão por um

período de 6 (seis) meses, a fim de avaliar a necessidade de realização de cursos/treinamentos para

magistrados e servidores, considerando que, nesse ínterim, medidas serão adotadas para sanear

eventuais dados equivocados e remessas rejeitadas, conforme disposto no item 3.2.

Decisões e providências

Foi deliberado pelo Comitê que a COGEST faça o acompanhamento mensal dos lançamentos no e-Gestão

nos próximos 6 meses e avalie necessidades de capacitação.

Item 3 – Permanência da regra constante no item 3 da Ata nº 3/2016 do Comitê Gestor Regional (Módulo

de Produtividade)

Foram identificadas as seguintes inconsistências no Módulo de Produtividade (doc. 22 do PAe

0001896-44.2017.5.17.0500): processos sem magistrados, processos do Dr. Carlos Henrique e Dr. Lino e

mudança de nome/sobrenome.
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Decisões e providências

O Comitê deliberou para que a COGEST faça a identificação das inconsistências e, sendo necessário, o

encaminhamento à SETIC, SECOR ou Presidência para envio às unidades responsáveis.

O Comitê também deliberou por cancelar a regra adotada para aprovação das remessas (exclusão de até 5%

dos processos com erro de validação).

Item 4 – Demanda da Vara do Trabalho de Colatina

O coordenador de gestão estratégica apresentou demanda de alteração de dados no e-Gestão feita pela

Vara do Trabalho de Colatina à SETIC.

Como foi identificada a necessidade de correção na origem dos dados, o Comitê deliberou por encaminhar a

demanda à SETIC, com abertura de chamado para que sejam realizados os ajustes necessários.

Item 5 – Remessas diárias do e-Gestão

Em conformidade com o Ato nº 1/GCGJT e Ato nº 9/GCGJT, a SETIC implementou a geração e liberação de

remessas diárias do Sistema e-Gestão. Tal alteração objetiva tornar a análise de dados mais célere e atrativa

para o usuário, permitindo uma melhor gestão dos processos. Foi sugerido que a SETIC solicite à SCOM a

divulgação de comunicação interna no Portal sobre essa funcionalidade.

Item 6 – Outras deliberações do Comitê

 Consultar o Comitê Nacional do Sistema e-Gestão sobre a possibilidade do CSJT padronizar a

obtenção dos quantitativos das novas variáveis incluídas no Anexo II da Resolução CNJ n. 76/2009,

no Sistema e-Gestão.

 Substituir a caixa postal do Comitê e-Gestão por uma lista de e-mails onde todos os membros

recebem as mensagens destinadas e ela, acrescentando o Coordenador de Gestão Estratégica

também como destinatário.

http://www.trtes.jus.br/principal/publicacoes/leitor/871100416?Formato=PDF&securityCode=uIc9UQQLqMTGzD4JKMGexjddZAKxmxVCqGMO
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