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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO

Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão

Ata de Reunião

1. Informações Gerais

Unidade Data das às Local

Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão 20/05/2020 14h 15h20 Videoconferênci
a

Participante Unidade Contato

Ana Paula Tauceda Branco Gabinete da Presidência 2436

Luís Eduardo Couto de Casado Lima Secretaria-Geral da Presidência 2498

Anna Carolina Siqueira Félix 10ª Vara do Trabalho de Vitória 2145

Eduardo Ferreira Costa Setor de Suporte ao Pje 2227

Elielda de Jesus Loureiro Souza Divisão Judiciária 2410

Eneida França Martinelli 5ª  Vara do Trabalho de Vitória 2125

Erika Eliza Izoton Alves Setor de Suporte ao Pje 2536

Estêvão de Figueiredo Cellin Setor de Informações Funcionais 2550

Johnathan Marques Silveira Carioca Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicações 2515

Luciano Magno Brambila Divisão de Gestão Estratégica 2062

Marcelo Caliman Pimentel Secretaria da Corregedoria Regional 2468

Nuno de Almeida Rasseli Setor de Manutenção de Sistemas 2568

Valdir José de Sousa Setor de Estatística e Pesquisa 2479

Convidado Unidade Contato

Ana Luiza Pereira Aliprandi
Favoretti

Gabinete da Desembargadora Ana Paula
Tauceda Branco 2001

Glenia Angelica do Nascimento Gabinete da Desembargadora Ana Paula
Tauceda Branco 2443

Adriana Pinheiro Cruz Setor de Gerência de Projetos
Institucionais 2478

Giordano Trindade Damasceno
Bruno Setor de Estatística e Pesquisa 2479

2. Objetivos da Reunião

Reunião ordinária do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão.

3. Pendências (reuniões anteriores)

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/915916443?Formato=PDF&securityCode=2Hn5bliKd8CzC0TYrKo3TfItSkqM+h2vgF4=
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1. Finalizar a melhoria na CEAT solicitada pelo CEJUSC. Resp.: SETIC;  e

2. Informar ao CEJUSC sobre a melhoria na CEAT. Resp.: DIGEST

 Status: Conforme informação do Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações, a
versão 2.5 do PJe contém relatório com as informações que substituem a CEAT, desenvolvido pelo
TRT4. Ele pode ser acessada no PJe por meio das opções em Certidão. A disponibilização da
Certidão no Portal do Tribunal está em implantação pela SETIC.

 Deliberação: A SETIC deve avaliar junto ao CEJUSC se a solução atende a demanda. Caso não
atenda, avaliar o encaminhamento.

3. Levantar os processos que necessitam de registro de informações de arrecadação. Resp.: SETIC

Status: Devido às demandas da SETIC para viabilização do trabalho remoto, Johnathan informou
que não se possível atender a essa pendência nos próximos meses.

Deliberação: A análise dessa pendência deve ser retomada na reunião deste Comitê do mês de
outubro deste ano.

4. Elaborar recomendações de lançamentos e utilização do sistema PJe que visam os ajustes dos
números do Tribunal. Resp.: Comitê e-Gestão

Status: Serão realizadas capacitações de 1º e 2º Grau que concluirão até início de junho.

Deliberação: Ao final da realização das capacitações, avaliar a necessidade de novos cursos para
aprofundamento ou complementação. Avaliação: servidora Anna Carolina e SEDUC.

5. Encaminhar relação dos processos remanescentes de migração. Resp.: SETIC; e

6. Ofício às Varas do Trabalho para a continuidade da migração e a relação dos processos
remanescentes. Resp.: SEGEP e SECOR

Status: Conforme informações da SETIC, após a instalação das últimas versões do PJe,
verificou-se que o SIJcle era incompatível com essas versões. Ao migrar os documentos pelo
SIJcle, a Vara não consegue assiná-los, além de que a nova versão do PJe exige outras informações
que não são suportadas pelo SIJcle. Dessa forma, a fim de auxiliar a migração dos processos para o
PJe, a SETIC criou uma funcionalidade de exportação dos documentos do processo integrada ao
SIJcle. A funcionalidade permite o salvamento e assinatura dos documentos.
A liberação da nova versão do SIJcle será acompanhada de instrução de como fazer a migração de
documentos. Ela facilitará a migração dos documentos comparado a atual situação de
incompatibilidade da nova versão do PJe e o SIJcle.

Deliberações:

 A migração deve ser concluída pelas Varas do Trabalho impreterivelmente até 30/06/2020;

 Serão migradas inclusive as cartas de sentença, mesmo que somente por certidão;

 A SETIC liberará a nova versão do SIJcle desenvolvida, com as instruções para migração;

 O relatório de processos pendentes será encaminhado às Varas do Trabalho.

4. Pauta

Assunto

1. Assunto COVID-19 na TPU
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1.1. Foi informado que o CNJ criou um código (12612) para o assunto COVID-19 na TPU.

1.2. O novo código já está disponível no PJe. Todos os processos nos quais houve alguma
medida ante a realidade da nova pandemia, devem receber esse código; inclusive os
reportados e divulgados anteriormente, não apenas os novos.

1.3. Os Gabinetes e Varas do Trabalho já foram informados sobre o novo código.

Deliberações:

 Os processos que tiveram alguma relação com medidas tomadas por decorrência da nova
pandemia de COVID-19 devem receber o código de assunto do COVID-19.

 O dissídio coletivo dos enfermeiros que estavam em ameaça de greve deve receber o
novo código de assunto COVID-19.

2. Pedido de alteração de regra de negócio

2.1. A Diretora da 10ª VT propôs mudança da regra de negócio do item 353 Processos
pendentes de finalização, fase de execução (legado) do extrator do sistema e-Gestão,
para desconsiderar processos com tramitação 26900 Apensado/Juntado ao Processo,
cujos processos principais já estejam arquivados. O servidor do Setor de Manutenção de
Sistemas informou que atualmente o item 353 somente faz essa desconsideração
quando relacionado à Carta de Sentença.

2.2. Conforme mostrado pelo servidor do Setor de Manutenção de Sistemas, o TST
preconizou no Wiki do e-Gestão a regra de negócio que coloca o apensamento como
regra de saída somente para execução provisória em autos suplementares, motivo pelo
qual o item 353 implementa essa regra de saída somente para carta de sentença.

2.3. Foi analisada a opção de retirar o apensamento desses processos para posteriormente
arquivá-los. Contudo, essa operação vai aumentar o número de casos em execução, que
causará desequilíbrio nas estatísticas, inclusive nas relacionadas a prazos. Além disso,
conforme exposto pela Diretora da 5ª VT, se um desses processos não tiver sentença,
ele não vai aceitar o arquivamento, sendo necessário lançar uma sentença; e se o
processo estava em execução, será necessário lançar o final da execução. Portanto,
haveria impacto em muitas estatísticas, trazendo risco significativo ao
acompanhamento de indicadores.

2.4. A Diretora da 5ª VT também destacou os casos nos quais os processos pendentes de
execução estão com tramitação de envio para outro órgão. Na 5ª Vara de Vitória,
existem 8 processos. Contudo, esse é um caso em que os processos não deveriam estar
como pendentes, conforme a regra de negócio. O Secretário de TIC informou que a
SETIC irá analisar os casos em particular.

Deliberações:

 A SETIC estudará a complexidade do problema (número de processos que estão
pendentes e apensados à processos arquivados definitivamente) e também levantará
possibilidades de solução.

 O resultado das análises será apresentado na próxima reunião do Comitê, adiantada para
quarta-feira (dia 27/05/2020), com duração máxima de 30 minutos (de 15h às 15h30).

3. Correção dos dados

3.1. A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST encaminhou itens para correção de
dados do e-Gestão. A DIGEST informou à SETIC, que está procedendo os ajustes.

3.2. Um desses itens informa que não há Cadastro de Núcleos de Pesquisa Patrimonial na
Tabela EGT_VARA do Sistema e-Gestão. Ocorre que o e-Gestão prevê duas unidades
distintas para a pesquisa patrimonial e a execução concentrada. Como o TRT17 possui
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somente uma unidade para tratar dos dois assuntos (SEPESQ - Setor de Pesquisa
Patrimonial e Execução Concentrada), esta unidade foi cadastrada somente como
Núcleo de Execução Concentrada, pois o e-Gestão não permite que seja cadastrada a
mesma unidade para ambas as funções. Entretanto, a mensagem do TST apontou que
deve haver também uma unidade associada à função de Núcleo de Pesquisa
Patrimonial.

Deliberação: Criar no PJe e e-Gestão uma entidade fictícia para a pesquisa patrimonial, como
Posto Avançado. As Varas do Trabalho devem ser comunicadas que devem utilizar o
encaminhamento para as duas funções, conforme o caso, e o SEPESQ receberá e tratará os
casos remetidos aos dois assuntos.

4. Capacitação e-Gestão 2ª Instância

4.1. O evento será um workshop telepresencial, ocorrerá nos dias 21 e 22/05 de 13h às 16h e
será ministrado por uma servidora do TRT1.

4.2. Na reunião em que foi alinhado o workshop com o SEDUC, as servidoras de gabinetes
sugeriram a criação de um grupo de estudos sobre o e-Gestão 2º Grau, cujos objetivos
são antecipar-se às mudanças trazidas por novas versões do e-Gestão e ampliar a
integração entre os servidores de gabinetes.

Deliberação: Solicitar às servidoras proponentes da criação do grupo que encaminhem a
proposta contendo composição sugerida, frequência das reuniões e pautas. A
Desembargadora Presidente sugeriu como membros do grupo o Juiz Auxiliar da Presidência e
assessora Ana Luiza.

5. Próxima reunião

A próxima reunião do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão será na quarta-feira (dia
27/05/2020), com duração de 30 minutos (de 15h às 15h30).

6. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas e trinta minutos, do que,
para constar, nós Adriana Pinheiro Cruz e Luciano Magno Brambila, lavramos a presente ata,
que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes à reunião.

5. Deliberações e Providências

Descrição Responsável Data

1. Avaliar junto ao CEJUSC se a nova CEAT atende às suas
demandas. Caso não atenda, deve ser avaliado o que pode
ser feito.

SETIC Reunião de
junho/2020

2. Retomar a avaliação da pendência de levantamento dos
processos que necessitam de registro de informações de
arrecadação.

DIGEST Reunião de
outubro/2020

3. Ao final da realização das capacitações do e-Gestão 1ª e 2ª
Instância, avaliar a necessidade de novos cursos para
aprofundamento ou complementação.

SEDUC e
Anna

Carolina

Reunião de
junho/2020

4. Realizar migração dos processos pendentes de migração. Varas do
Trabalho 30/06/2020

5. Liberar a nova versão do SIJcle desenvolvida, com as SETIC 21/05/2020
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Descrição Responsável Data
instruções para migração.

6. Encaminhar às Varas do Trabalho comunicação informando o
prazo para migração dos processos e o relatório de
processos pendentes de migração.

SEGEP e
SECOR 22/05/2020

7. Levantar o número de processos que estão pendentes e
apensados a processos arquivados definitivamente e as
possíveis soluções.

SETIC
27/05/2020
(próxima
reunião)

8. Criar no PJe e e-Gestão uma entidade fictícia para a pesquisa
patrimonial, como Posto Avançado. SETIC Não definida

9. Comunicar as Varas do Trabalho para utilizarem os
encaminhamentos para Pesquisa Patrimonial ou para
Execução Concentrada, conforme o caso distintamente.

SEGEP e
SECOR Após item 8

10. Enviar convite aos membros do Comitê para a próxima
reunião do dia 27/05/2020. DIGEST 26/05/2020

Autenticação
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