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COMITÊ E-GESTÃO 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO 

Data Horário Local Coordenador da reunião 
31/08/2020 Início 13h00 Término 15h00 Videoconferência Dr. Ivan Tessaro 

2. OBJETIVO DA REUNIÃO 
Deliberar sobre os relatórios mensais, bem como demais assuntos submetidos ao comitê 

3. PARTICIPANTES 
Nome Lotação e-mail 

 Ivan José Tessaro (Coordenador) GABJAP ivantessaro@trt23.jus.br 
 Angelo Henrique P. Cestari  Foro Sinop angelocestari@trt23.jus.br 
 Fernando Luiz Medeiros 2ª vt Fermandomedeiros@trt23.jus.br 
 Vanessa Barboza  SECOR vanessabarboza@trt23.jus.br 

 Fernando Ponciano Duarte STP fernandoduarte@trt23.jus.br 

 
Hugo Pinho STIC hugopinho@trt23.jus.br 

 Marlon Carvalho de Souza Rocha GABEV Marlonrocha@trt23.jus.br 

 Marcelo Massayuki Kobayashi GABJAP marcelokobayashi@trt23.jus.br 

4. PROPOSIÇÕES / DELIBERAÇÕES 

 Responsá
vel Data limite 

 Cargas e-gestão. Não houve relato de rejeição de cargas enviadas SIE  
 Saneamento estatístico. Foi relatada a necessidade de ajustes na planilha 

para que seja possível às unidades configurar os pedidos de correção. 
Entretanto, tendo em vista a necessidade de encerramento dos trabalhos, 
sugere-se manter o prazo de conclusão até a próxima reunião. Fernando 
Medeiros registra a necessidade de consignar que as unidades de 
primeiro grau têm recebido inúmeras demandas, que associadas à 
situação da pandemia, tem sido objeto de stress e ansiedade em todos os 
servidores. Solicita que a Administração leve em consideração tais 
situações. Dr. Angelo destaca que os impactos nas Varas do Trabalho têm 
sido absorvidos pelo Juiz Titular e pelo Diretor de Secretaria. Todos 
compreendem que as complicações impactam as unidades de primeiro 
grau e também a Administração, cabendo ao comitê auxiliar na busca de 
soluções para estes problemas de forma a minimizar tais impactos.  

SECOR, 
SIE, Varas 
do 
Trabalho e 
SETIC. 

Próxima 
reunião 
(set/2020) 

 Processos físicos arquivados no Foro de Sinop– O procedimento foi 
documentado com a produção de material de apoio para que, ciente dos 
impactos, a demanda seja resolvida pelo Foro de Sinop.  

  

 Solicitação de curso e-gestão para varas do trabalho. Vanessa entrou em 
contato com o CGJT e foram indicados os perfis do servidor Sandro (para a 
parte técnica do sistema e-gestão), e será posteriormente enviada a 
sugestão do servidor indicado para a parte técnica. As tratativas para 
formatação do curso, bem como dos temas a serem adotados, continuarão 
em análise, considerando as evoluções previstas no sistema para o 
próximo ano.  

Secor Próxima 
reunião.  

 Sugestão para criação de movimento + complemento: seguro garantia. 
Comitê do e-gestão acolhe a proposta para que seja encaminhada para o 
comitê gestor nacional de tabelas unificadas.  

Fernando 
Duarte/ 
Marcelo 

Próxima 
reunião 

 Movimento processual: apreciação de tutela provisória. O comitê aprova a 
alteração e que seja submetido à apreciação da CGJT.    
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 Impactos sistema GPREC, controle de prazo após a expedição de ofício 

precatório.  Consulta ao manual do sistema e-gestão aponta que a 
expedição de ofício precatório tira o processo da pendência de baixa:  

a 90.382 → 90.383 - Processos pendentes de baixa - fase de execução 

Passando o processo à condição de baixado conforme item 30390. 

Fernando sugere que o processo seja remetido à SAAJ. Secor analisará o 

procedimento sugerido para eventual padronização. Por não se tratar de 

controle estatístico específico do e-gestão o comitê não possui 

competência para analisar o tema da padronização.  

SECOR N/A 

 Possível inconsistência apontada pela VT Sorriso em relação ao item 
Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de 
sentença com prazo vencido”, bem como os relatórios que utilizam este 
indicador.  Análise realizada não demonstrou erro ou inconsistência em 
pendentes e/ou julgados da lista apresentada pelo diretor da VT. A situação 
que pode gerar questionamentos é a pendência relativa ao cumprimento do 
acordo, vez que não foi identificada hipótese de baixa na pendência na 
situação processual.  

SIE, 
SECOR  

Próxima 
reunão 

 Problema no cômputo de prazos de audiências em processos físicos 
migrados. Antes do encaminhamento de solicitação de correção, conforme 
deliberação do comitê, foi anunciada a correção do erro (issue eg-3545) 
na versão 2.5.5 do extrator. Consulta à issue da nova versão, realizada 
nesta data, indica como pré-requisito para instalação desta nova versão do 
extrator a versão 2.55 do Sistema PJe (atualmente o TRT23 utiliza a 
versão 2.5.4).  

  

 Homologação de acordo no 2º grau – Dr. Angelo sugere que a prática seja 
incentivada sobretudo nos processos já sentenciados, vez que eventual 
acordo pós sentença não seria contabilizado para fins de meta. O comitê 
delibera por estudos mais aprofundados sobre o tema  
 

Secor  

5. FECHAMENTO DA ATA 
Data da ata Relator Assinatura 

   
 
 

http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.382
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