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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO

Comitê Regional do Sistema e-Gestão

Ata de Reunião

1. Informações Gerais

Unidade Data das às Local

Comitê Regional do Sistema e-Gestão 27/01/2020 12h30min 13h Plenarinho

Participante Unidade Contato

Ana Paula Tauceda Branco Gabinete da Presidência 2436

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

Eduardo Ferreira Costa Setor de Suporte ao Pje 2227

Erika Eliza Izoton Alves Gabinete do Desembargador Cláudio
Armando Couce de Menezes 2536

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

Margareth Bravim Oliveira Divisão Judiciária 2014

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

2. Objetivos da Reunião

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

3. Pendências (reuniões anteriores)

Deliberações da reunião de 07/11/2019:

1. Finalizar a melhoria na CEAT solicitada pelo CEJUSC. Resp.: SETIC

 Status: Pendente de finalização.

 Deliberação: Para próxima reunião

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

 Status: Aguardando item 1

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

 Deliberação: Iniciar a atividade nas próximas semanas

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

 Status: aguardando início

 Deliberação: Agendar reunião com a servidora Anna Carolina Siqueira Félix para planejamento
 desta ação

5. Reuniões de apresentação do Acerte a Meta 2º Grau aos gestores das Unidades de 2º Grau.
Resp.:Presidência e DIGEST

 Status: Concluído

6. Envio de comunicação às Varas do Trabalho e Gabinetes informando as mudanças ocorridas no
novo extrator do e-Gestão e sugerindo a não utilização da operação de mudança de classe. Resp.:
Presidência

 Status: Concluído

7. Aplicação de lançamentos aos processos nos quais houve a mudança de classe, a fim de
viabilizar sua identificação e levantamento posterior para possíveis correções. Resp.: SETIC

 Status: Concluído

Deliberações da reunião de 16/12/2019:

1. Minutar comunicação ao CSJT sobre problemas no novo extrator. Resp.: DIGEST

2. Investigar comportamento do item 90.428 do e-Gestão nos demais TRTs. Resp.: SEPE

 Os itens 1 e 2 não foram necessários, uma fez que foi disponibilizada um patch (versão
 intermediária) do extrator que corrigiu o problema relatado.

3. Reunião para discussão de melhorias nos painéis do e-Gestão no Inteligência Corporativa.
Resp.: SECOR, SETIC e DIGEST

 A reunião foi realizada. Os itens em que correções são necessárias foram identificados. A
 SETIC irá proceder com a correção.

4. Pauta

Assunto

1. Migração PJe

O chefe da Divisão de Gestão Estratégica informou o alcance do objetivo de migração dos
Processos físicos para o cumprimento do Selo 100% PJe, do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho (http://www.tst.jus.br/web/corregedoria/100-pje).

Por conta da migração, foram necessárias alterações emergenciais nas regras de negócio do
extrator do SIP, realizadas pelo Setor de Manutenção de Sistemas (SEMAN):

A. Tramitação “14910 – MIGRADO PARA PJE” incluída como condição de saída dos itens de
processos migrados para o PJe:

 2141 - Processos pendentes de distribuição
 2159 - Processos pendentes com o relator - no prazo
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 2160 - Processos pendentes com o relator - prazo vencido
 2198 - Ações Originárias e Recursos pendentes de julgamento
 2199 - Recursos Internos pendentes de julgamento
 2161 - Processos pendentes com o relator suspensos ou sobrestados
 2187 - Processos aguardando pauta em secretaria
 2200 - Processos com julgamento adiado
 2201 - Processos pendentes em diligência
 2425 - Processos incluídos em pauta e pendentes de julgamento
 2210 - Processos aguardando a lavratura de acórdão - no prazo
 2211 - Processos aguardando a lavratura de acórdão - prazo vencido
 2434 - Processos suspensos ou sobrestados pendentes de julgamento
 2274 - Recursos de Revista pendentes - exceto suspensos ou sobrestados
 2275 - Recursos de Revista pendentes - suspensos ou sobrestados
 2291 - Agravos de Instrumento em Recurso de Revista pendentes de despacho - exceto
suspensos ou sobrestados

B. Em virtude da inclusão da tramitação “70201 - PROTESTO JUDICIAL CUMPRIDO” como
condição de saída dos itens 342, 377 e 56, convalidada na última reunião, verificou-se erro de
validação por alguns protestos judiciais pendentes no item “60 - Processos aguardando a 1ª
Sessão de Audiência”. Realizada inclusão da referida tramitação também como condição de
saída do item 60.

O Comitê deliberou por unanimidade a homologação das mudanças realizadas.

O remanescente dos processos não migrados para o PJe (para atingimento do selo foram
migrados os processos conforme relatório do e-Gestão "Processos Pendentes no Legado e no
PJe - Base Selo 100% PJe", itens do e-Gestão 377, 78, 79, 80, 327, 394, 383 e 2224) deve ser
migrado.

O comitê deliberou pela continuidade da migração dos processos pelas Varas do Trabalho. A
SETIC deverá informar a relação dos processos ainda pendentes de migração. Deverá ser
encaminhado ofício às Varas do Trabalho informando a continuidade da migração dos
processos. O SIP deverá ficar bloqueado para as seguintes ações: Audiência, Remessa ao 2º
grau e Inclusão em pauta 2º grau.

2. Impactos do novo extrator

Uma vez que novos itens do e-Gestão foram adicionados pela nova versão do extrator, há
necessidade de revisão dos painéis de Inteligência Corporativa. Em 21/01 foi realizada
reunião entre DIGEST, SECOR e SETIC e identificadas as correções necessárias. A SETIC já
iniciou a correção.

3. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às treze horas, do que, para constar, eu
Luciano Magno Brambila, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai
assinada pelos presentes à reunião.

5. Deliberações e Providências

Descrição Responsável Data

1. Finalizar a melhoria na CEAT solicitada
pelo CEJUSC SETIC Próxima

reunião

2. Informar ao CEJUSC sobre a melhoria na
CEAT DIGEST Após melhoria
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3. Levantar os processos que necessitam
de registro de informações de
arrecadação

SETIC Início em
fevereiro/2020

4. Elaborar recomendações de
lançamentos e utilização do sistema PJe
que visam os ajustes dos números do
Tribunal

Comitê e-Gestão Início em
janeiro/2020

5. Encaminhar relação dos processos
remanescentes de migração SETIC 29/01

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

SEGEP e SECOR A definir

7. Bloqueio do SIP para Audiência,
Remessa ao 2º grau e Inclusão em pauta
2º grau

SETIC Alinhado ao
item 6

8. Correção dos painéis de inteligência
corporativa devido aos itens da nova
versão do extrator do PJE

SETIC A definir
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