PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª. REGIÃO
ATA DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO
DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO
TRABALHO – E-GESTÃO – 1º e 2º GRAUS DO TRT DA 2ª. REGIÃO.
Aos 11 de abril de 2018, às quatorze horas, no 24º andar do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo - SP, foi realizada reunião do Comitê
Gestor Regional do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e
Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão – 1º e 2º Graus do TRT da 2ª. Região, com
a presença dos seguintes membros do Comitê: Jomar Luz de Vassimon Freitas,
Desembargador do Trabalho, Roberta Carolina de Novaes e Souza Dantas, Juíza do
Trabalho Substituta, Rita Cristina Guenka, Diretora de Secretaria da 48ª. Vara do Trabalho
de São Paulo, Milena de Almeida Sena Branco, Assistente de Juiz Substituto, Gustavo
Miranda da Silva, Diretor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores,
Michele Vieira Campos, Analista Judiciário e Jefferson dos Santos Félix, Analista Judiciário
– TI, Maurício Aparecido Accorinti, Analista de TI. Ausentes justificadamente Jomar Luz de
Vassimon Freitas, Milena de Almeida Sena, Michele Vieira Campos e Rita Cristina Guenka.
Foram abordados os seguintes pontos e tomadas as seguintes deliberações:

1. Custas dispensadas – item 90261
O processo 1000074-97.2015.5.02.0012 apresenta custas dispensadas de 160 milhões de
reais em outubro de 2016. A vara havia registrado o valor da causa equivocado, mas
antes do envio da carga e-Gestão, efetuou a correção. Uma nova carga foi enviada em
fevereiro, mas o valor de custas dispensadas continua errado.
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Foi aberta a demanda EG-1006 em maio de 2017, mas por problemas técnicos não foi
possível solucioná-la. Considerando-se que o item será excluído na próxima versão do
manual, a demanda resta prejudicada.

2. Dúvidas 6ª VT SBC
E-mails do dia 05/04/2018. Entrou-se em contato com a Vara e foram prestadas as
orientações a respeito das dúvidas.

3. Desativação da 1ª Vara do Trabalho de Cubatão
O CSJT enviou e-mail à Assessoria Estatística questionando o motivo de ainda termos
dados da 1ª VT de Cubatão no sistema e-gestão, dado que a vara foi desativada em
03/05/2017. Sugeriu o procedimento a ser adotado para efetuar a correção.
Felix (TI) adotou o procedimento, mas o extrator do PJe tem um job chamado
obter_varas_ativas que lista todas as varas PJE que tiveram, em algum momento,
distribuição do processo, não importando o período.
João Paulo (CSJT) disse que executando o procedimento resolveria o problema e para
aguardar a próxima carga (fevereiro) para verificar se a alteração surtiu efeito.
Na carga de fevereiro continuam aparecendo movimentação de processos. (SAP e PJE).
Como última tentativa de resolver a demanda, no início deste mês foi solicitada uma
nova carga das tabelas bases do e-Gestão, onde parece estar ocorrendo problema de
sincronismo. Segundo o TST, poderemos conferir se resolveu o problema na próxima
remessa mensal.
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A carga de março/2018 continua com dados na 1ª Vara de Cubatão. (Exemplo: Itens 56,
342, 375, 32, 11...). E-mail enviado ao TST em 09/04/18.

4.

Movimento “Prejudicado o incidente” não contemplado no extrator para a
baixa do incidente

Problema relatado na reunião de 22.02.2018. Acompanhar o JIRA EG-1222.

5. Preenchimento manual do Item 2076 – Servidores terceirizados.
Problema relatado na reunião de 22.02.2018. A SILAP irá efetuar o preenchimento dentro
do prazo estabelecido pela presidência.
Em março/2018 os valores estavam zerados.

6. Remessa diária.
Em homologação a remessa diária foi processada adequadamente. No dia 13.04.2018
será encaminhada para produção para aferição da regularidade.

7. Relatório A.1.3.5 – Vara do Trabalho
Foi verificada inconsistência do relatório A.1.3.5 – Vara do Trabalho do sistema e-Gestão
com relação aos “processos conclusos aguardando a prolação de sentença – com prazo
vencido”.
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O Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 01/2017 estabeleceu que o prazo deveria ser contado,
em dias úteis até exauridos os 30 dias referentes ao artigo 775 da CLT e em dias
corridos após este período.
O relatório em questão considera o prazo inteiramente em dias úteis a despeito do
disposto no Ato.
Foi determinada a abertura de chamado JIRA para solucionar o problema.

8. Próxima reunião: 09/05/2018 às 14:00 horas, no 24º andar do Ed. Sede.
Encerrada a reunião, foi lavrada a ata, que vai assinada pelos membros do
Comitê Gestor Regional do e-Gestão.
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