PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO

REUNIÃO MENSAL DO GRUPO GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO
ATA DE REUNIÃO
Local
Sala de Reuniões – 4º andar

Data
22/08/2017

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: do Exmo. Sr. Fabrício de Amorim Fernandes (Juiz do Trabalho
Substituto e Vice-coordenador do Comitê) e da servidora Gabriela Melo Lima Rezende (Assessora da
Presidência, Membro do 1º e 2º graus de Jurisdição), que se encontrava de férias.
3. Pauta
3.1. Pendências da reunião anterior;
3.2. Realização de reunião no formato virtual – contextualização;
3.3. Situação das Remessas do e-Gestão 2017
3.4. Resultados dos trabalhos do CLE na 1ª e 7ª Varas do Trabalho de Aracaju
3.5. 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. Em seguida
declarou aberta a reunião e passou a palavra a Mônica Barreto (Assessora de Gestão Estratégica, Membro
da Área de Estatística). Na sequência, Mônica apresentou os itens da Pauta. As análises, observações e
deliberações do Comitê foram registradas pela Secretária da Reunião, no item 4, abaixo.
4. Análises, observações e deliberações
4.1 – Pendências da reunião anterior – a providência relativa à deliberação da reunião anterior está
mencionada a seguir:
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4.1.1 Abertura de ocorrência no JIRA – EG-1320 – informou-se que foi registrada no JIRA a inconsistência
detectada no item 92.154 – processos restituídos pelo relator para cumprimento de diligência, no que se
refere ao encaminhamento dos autos para diligência na Contadoria (para cálculo no 2º grau), uma vez que os
processos somente estão sendo computados quando restituídos para cumprimento de diligência no 1º grau.
A proposição é que o item passe a computar como “Restituídos” os processos encaminhados para diligência
também no 2º grau ( como por ex: contadoria). Até a presente data da ata não se obteve resposta.
4.2 – Realização de reunião no formato virtual – contextualização – informou-se que o formato virtual foi
adotado, a título de experiência, na reunião do mês de julho/2017 porque a pauta tinha poucos assuntos
que não exigiam maiores discussões, e apenas uma matéria para deliberação do Comitê. Com o aval de Dr.
Thenisson, que relatou o bom resultado obtido e o melhor aproveitamento do tempo, foi proposto que se
adotasse esse modelo de reunião, de forma intercalada: em um mês, reunião virtual, no outro, reunião
presencial, salvo se houver uma necessidade extraordinária. Desta forma, as reuniões dos meses de
setembro e novembro ocorrerão no formato virtual e as dos meses de outubro e dezembro, no formato
presencial. A proposta é adoção dessa sistemática, a título de experiência, até o final deste ano. A proposta
foi aprovada pelos membros do Comitê.
4.3 – Situação das Remessas do e-Gestão 2017 – relatou-se que as remessas do 1º e 2º grau, do período de
janeiro a julho de 2017, encontram-se aprovadas. Explicou-se 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; entretanto, tem-se conseguido manter a sistemática de
aprovação no mês seguinte ao da remessa.
4.4 Reflexos estatísticos decorrentes do CLE – na oportunidade foram apresentados os resultados
comparativos dos processos físicos alcançados pela 1ª Vara e pela 7ª Vara do Trabalho considerados
significativos, como demonstram os quadros abaixo:
DADOS 1ª VARA DO TRABALHO
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Marilac esclareceu que o quantitativo de processos físicos da 7ª Vara é bem menor que o das demais.
Marcos Xavier enfatizou que o Comitê precisará decidir, em algum momento, sobre como será o tratamento
em relação aos processos residuais, que ainda ficarão no Sistema legado- SAP1, a exemplo do arquivo
provisório. Mônica esclareceu que aguarda o retorno de Gabriela Rezende (gestora do CLE), que se encontra
de férias, para tratar desse assunto, especialmente para propor a realização de uma reunião de avaliação ao
final de cada ciclo de implantação para análise dos dados, discussão dos resultados alcançados e para
definição de trabalhos futuros, especialmente de como será tratado esse resídio, bem como daqueles
processos que não foram objeto do CLE neste momento, a exemplo do arquivo provisório. Registrou-se que a
decisão por não incluir o arquivo provisório neste momento foi para não refletir negativamente na taxa de
congestionamento líquida na fase de execução. Mônica informou também a existência de 2 (dois) períodos
que podem ser utilizados para realização desses trabalhos futuros: novembro/2017, na semana em que
ocorrerá o Curso de Formação dos Magistrados, e no início de Janeiro/2018; nesses dois períodos, já não são
realizadas audiências e os prazos ficam suspensos, o que facilita a realização desse trabalho.
4.5 – O que ocorrer – Aproveitando a oportunidade, Mário de Oliveira Neto (Diretor de Secretaria, Membro
do 1º grau de Jurisdição) parabenizou as Varas do Trabalho pelos trabalhos e resultados positivos alcançados
no CLE, também elogiou o funcionamento do CEJUSC e, por fim, a equipe da AGE pelos bons trabalhos
desenvolvidos em relação aos dados estatísticos e no acompanhamento e controle das metas. Marcos Xavier
perguntou se já se teriam dados estatísticos que refletissem a atuação do CEJUSC. Mônica esclareceu que
como as audiências começaram em 01/08, esse reflexo só seria percebido na remessa de agosto.
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.
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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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