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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ll a REGIÃO 

Ata n° 005/2017 

Ata de Reunião Ordinária do Comitê Gestor 
Regional do e-Gestão, realizada em 16 de maio 
de 2017. 

Aos dezesseis dias do mês de maio de 2017, às 13h, no gabinete da Exma. 

Desembargadora MÁRCIA NUNES DA SILVA BESSA, localizado no sexto andar do 

prédio sede do TRT da 11a Região, na Rua Visconde de Porto Alegre, n° 1265, Praça 14 

de Janeiro, reuniram-se, sob a presidência da Desembargadora do Trabalho ELEONORA 

SAUNIER GONÇALVES, os integrantes do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão, 

Sheila Costa, Diretora da Secretaria-Geral Judiciária em Substituição, Maria do Socorro 

Chaves de Sá Ribeiro (Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas), Neila Hagge 

Belloni de Medeiros (Secretária da Corregedoria-Regional) André Fabiano Santos Pereira 

(Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação), Mônica Lopes 

Sobreira Leite, Chefe do Núcleo de Apoio ao PJE e e-Gestão, Carlos Augusto da Silva 

(Chefe da Seção de Estatística e Pesquisa) . 1 Processos Suspeitos (Processos em 

duplicidade APT e PJe): O Chefe da Seção de Estatística relatou ao Comitê que, 

continua aparecendo esta ocorrência nos relatórios do e-Gestão; foi deliberado q~e o 

Núcleo de Apoio ao PJe e e-Gestão-NAPE reiterará a recomendação para as Varas que 

estão incidindo no erro, para que, ao inserirem o processo físico no sistema PJE, por meio 

da CLE, o mesmo tenha a sua execução finalizada no sistema legado e arquivado. Foi 

deliberado ainda, que o Comitê oficiará à Corregedoria para que a mesma recomende às 

Varas para que adotem o procedimento correto ; ainda sobre o assunto, ficou decidido que 

não serão regeradas as remessas anteriores para a correção de tal relatório . 2. Registro 

de Terceirizados no sistema MENTORH : O Diretor da SETIC esclareceu que os 

terceirizados não são contabilizados como força de trabalho do TRT11, não entrando no 

quantitativo de usuários de TI . 3. Metas 1 e 5: Foi del iberado que o Comitê oficiará à 

Presidência para que seja oficiado ao CNJ solicitando autorização da inserção/validação 

dos novos dados relativos às metas 1 e 5; foi ainda estipulado como prazo máximo, o dia~ 
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20 de janeiro de cada ano, para todas as unidades corrigirem as inconsistências 

apresentadas nos relatórios e-Gestão e ainda, verificarem se houve mudanças regras, 

para providenciar a devida correção, dos meses referentes ao ano anterior; Foi deliberado 

que o prazo para reenviar as remessas do e-Gestão, referentes à competência anterior, é 

o último dia útil do mês de janeiro. 6. Afastamentos dos magistrados: Deliberou-se 

que o Núcleo de Apoio ao PJe e e-Gestão-NAPE irá verificar quais são os dados, bem 

como a regra de negócio, necessários para satisfazer a geração de tal informação no e

Gestão. Após a SETIC irá verificar a viabilidade de extração desses dados. 7. '-

Pendências dos Desembargadores no e-Gestão: Foi deliberado que o presente Comitê 

.oficiará o Comitê Nacional solicitando a realização de novo inventário virtual para a 

retirada de tais pendências. 8. Extração de dados do SIGEP para o e-Gestão: o Diretor 

da Secretaria da Informação e Comunicações - SETIC informou que não existe extrator 

do Sistema SIGEP para o sistema e-Gestão. SICOND: Foi deliberado que o Núcleo de 

Apoio ao PJe e e-Gestão- NAPE estudará quais os dados do e-Gestão são necessários 

fornecendo subsídios para o sistema SICOND. Eu , Mônica Lopes Sobreira Leite, a tudo 

presente, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por 

quem de direito. 

ELEON 
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MARCIA NUNE$ DA SILVA BESSA 

' 

Coordenadora do Núcleo de Apoio ao PJe e e-Gestão 

~ 
SHEILA COSTA 

Diretora da Secretaria-Geral Judiciária em Substituição 
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NEILA H~<t~ROS 
Secretária da Corregedoria-Regional 

MARIA DOS 

Diretorà da Se retaria de Gestão de Pessoas 

Diretor da Secretaria de Te 
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\ LMONICA LOPES OBR RA LEITE 

Ch.efe do Núcleo de Apoio ao PJE e e-Gestão 

c 
Chefe da Seção de Estatística e Pesquisa 
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