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Desembargador Coordenador: Ubirajara Carlos Mendes - representado 
pelo Exmo. Juiz Auxiliar da Corregedoria 
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Convidado: Joneson Teodoro 
Convidado: Wilson Cesar Firman 
Convidado: Reinaldo Ivo de Almeida 
Convidado: Samoel Ferreira Primo 

Reunião Técnica do Comitê Regional do e-Gestão- MAI0/2017 

17/05/2017 I Horário: 1 Oh I Número: 53 

Sala de Reuniões da SEPEGE - VM 147-63 andar 
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Wilson Cesar Firman \ 

Convidado: lgor Reis de Godoi 
Convidado: lzaias Catelli de Ca~ hQ /I 

u I.)V~ 

1 / 25 



1. Pauta: 

CEG-0517.01 Autorização para reenvio da remessa de abril/2017, devido a necessidade 

de geração de novo lote por conta de afastamentos que não foram contabilizados por 

falha de cadastro . 

./ Deliberação do Comitê em 22/05/2017: Deliberou-se o reenvio somente do item 

62/90.062 das remessas de janeiro a março e reenvio da remessa de abril. 

2. Pendências movimentadas: 

CEG-0516.05 Os secretários de Turma deste Regional solicitam um curso sobre o 

sistema e-Gestão com o objetivo de aprimorar o correto lançamento da movimentação 

processos para uma adequada leitura. 

Referência: OF Turmas 1/2017- Curso e-Gestão e Inventário Virtual 

Observação: Na reunião do Comitê Gestor Regional do e-Gestão 2016 - mês de 

Junho/2016, item 3, já houve uma solicitação de curso. 

" Apresentação do Comitê Nacional do e-Gestão no TRT/PR: 

O servidor Israel Petrônio De Souza, Coordenador de Estratégia e Estatistica, da 

Sepege, após contato com o servidor Diêgo Carneiro Lopes - Supervisor da Seção de 

Acompanhamento Estatístico das Varas do Trabalho da Coordenadoria de Estatística 

e Pesquisa do TST, sobre a possibilidade da apresentação sobre o sistema e-Gestão 

por parte dos membros do Comitê Gestor Nacional do e-Gestão, possibilidade esta 

que poderá ser atendida por meio de solicitação via Comitê Regional do Sistema e

Gestão. Tal sugestão visa divulgar aos Secretários de Turmas, Gabinetes, 

Assessores de Gabinetes, e Diretores de Varas do Trabalho, Magistrados, o sistema 

e-Gestão. 

Acerca do tema, o Coordenador do Comitê e-Gestão, Desembargador Ubirajara 

Carlos Mendes, considerou oportuna a sugestão e deliberou no sentido de que seja 

expedido ofício àquele Comitê Nacional, dando-se ciência ao E.Presidente deste 

Regional. 

Situação em 25/05/2016: expedido ofício CGRSGN 12/2016 (em 31/05 - via e-m1il) 

àquele Comitê Nacional , dando-se ciência ao E. Presidente deste Regional, via cr"iJ"fJ 
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SGP em 08/06/2016." 

Deliberação do Comitê em 20/02/2017: Deliberado em reiterar o Oficio CGRSGN 

12/2016. 

Situação em 24/02/2017: Ofício CGRSGN No 001/2017 enviado para o e-mail e

gestao@tst.jus.br 

Situação em 08/03/2017: Demanda EG-857 (https://tarefas .tst.jus.br/browse/EG-857) 

criada no ambiente JirafTST. 

Situação em 28/04/2017: Demanda respondida. 
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Sugestão de Solução Técnica em 17/05/2017: não há . 

./ Deliberação do Comitê em 22/05/2017: Deliberou-se em oficiar a Presidência do 

Tribunal. 

CEG-0217.02 Solicitação das Secretarias de Turmas para abertura de prazo para ajuste 

dos dados no sistema e-Gestão em 2015/2016, relativos ao PJe 

Referência : OF Turmas 1/2017- Curso e-Gestão e Inventário Virtual 

Os Secretários de Turma, para correção de dados apurados em 2015/2016, solicitaram a 

este Comitê que consultem a Corregedoria-Geral quanto à permissão de acesso a base 

de dados do e-Gestão conforme ocorreu em 2015- Ato CGJT 1/2015. 

Solução Técnica em 15/02/17: Aguardando a reunião do Comitê Regional dia 20/02. 

Deliberação do Comitê em 20/02/2017: Comitê deliberou em solicitar ao TST a ab rtura 

de nova oportunidade de correção de pendência nos dados pretéritos do e-Gestã 



relação ao P Je. 

Situação em 15/03/2017: Demanda EG-885 (https://tarefas.tst.jus.br/browse/EG-885) 

criada no ambiente Jira!TST. 

Situação em 17/05/2017: Demanda respondida 

Prez0do lsr.Jel 

Lm atçnçáe> a é>'.li:l ~·Okí1,1pc> •2HI.Vê(>:rYos que falece .:orr:pe:t8n.::tn ,, es~e Cor11itÉ- parJ delibE-rar so\Jré a 
tb'ibertu•a da !"'··1''"" dv, <J'H'S de 201: "" ::o 113 razão pei<1 qual sol~<:ttan·ns t:;li<:' t-n( annnht- a prt-sente 

den :xnd;l p.;w () Exrn ~SI I 'uw;trn c:on<:~lt'd•)r-Geral da Justrça de Trabalho 

Sugestão de Solução Técnica em 17/05/2017: não há. 

v' Deliberação do Comitê em 22/05/2017: Análise do Exmo. Corregedor Regional 

para tratativa direta com o Exmo. Ministro Corregedor. 

CEG-1216.02 Tarefa: 06238020: Processos que retornam do TST computam no item 

2.141. 

Solicitante: CÉLIA BERTOLDI ARTIGAS (3° turma) SUAP 

Descrição: Todos os processos que voltam do TST para novo julgamento na Vara do 

Trabalho de Origem, só passam pelo cadastramento processual e são encaminhados 

diretamente para a Vara, mas ficam pendentes neste item. Alguns processos não 

retornam mais para o Tribunal e se retornam com novo recurso, são redistribuídos para 

outro desembargador da turma, pois todos estes desembargadores desta lista de 

pendentes já saíram desta turma. 

Sugestão de Solução Técnica em 07/12/2016: Deliberação dos analistas de negócio do 

2° grau: 

• Confirmar se a regra do manual está correta ou adequada; 

• É necessário considerar realmente as classes recursais? 

• Anuência do comitê para ajustar todos os processos que foram remetidos para 

1a instância; 

• Anuência do comitê para remover as classes recursais da pendência do item 

2.141 e 2.224. 

Deliberação do Comitê em 12/12/2016: Deliberou-se que a SEPEGE irá abri1n~~J 

'J I 
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chamado para a STI para identificar os processos que estão pendentes nos itens 2.141 e 

2.224. A SEPEGE irá abrir outro chamado técnico para revisão do procedimento de 

recebimento dos processos que retornam do TST. 

Situação em 12/12/2016: Tarefa 06286640 aberta para identificação dos processos e 

tarefa 06286664 para revisão do procedimento. 

Situação em 16/01/2017: Em andamento na STI e aguardando reunião com analistas. 

Aguardando movimentação para retorno à pauta. 

Situação em 07/02/2017: Em reunião realizada na SEPEGE entre os servidores, 

Reinaldo Ivo de Almeida, Anderson Corrêa da Silva, Nilson de Souza Lemes, Luiz 

Francisco de Souza, Israel Petrônio de Souza e Wandrey Alves Rangão, surgiu a dúvida 

se os processos baixados do TST para novo julgamento no 1° Grau deveriam entrar no 

item 29 (Processos recebidos com sentença reformada pela instância superior) ou 31 

(Processos recebidos com sentença anulada pela instância superior), com o registro do 

Magistrado que teve sua sentença reformada ou anulada. 

Sugestão de Solução Técnica em 15/03/2017: Esclarecimento da dúvida relatada no 

dia 07/02/2017. 

Deliberação do Comitê em 22/03/2017: Revisão do tema. 

Sugestão de Solução Técnica em 18/04/2017: Confirmado o procedimento. 

Aguardando confirmação dos membros do comitê referente ao 1° Grau (recebimento 

para entrada no item 29 ou 31) e verificar a necessidade de adaptação do SUAP. 

Deliberação do Comitê em 24/04/2017: Agendar uma reunião entre os membros do 

Comitê e-Gestão de 1 grau, juntamente com STI e Estatística. 

Situação em 16/05/2017: Em reunião realizada na Secretaria de Processual entre os 

servidores Reinaldo Ivo de Almeida, Luiz Francisco de Souza, Wilson Cesar Firman, 

Luciano Kuehne e Nilson de Souza Lemes, ficou acordado que processos que sejam do 

1 o Grau não tenham o recebimento no 2° Grau. Além disso, é necessário que o membro 

do Comitê Mareio Grisolia do Carmo, confirme o procedimento de recebimento no 1 o 

Grau nos itens 29 ou 31. 

Sugestão de Solução Técnica em 17/05/2017: Foi decido alterar a tela de recebimento 

de autos do 1 o Grau para lançar o movimento de recebimento com os complementos 

necessários para que o processo no item 29 (Processos recebidos com sentença 

reformada pela instância superior) ou 31 (Processos recebidos com sentença anulada 

pela instância sup~ · 
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./ Deliberação do Comitê em 22/05/2017: Ciência do Comitê que está sendo feito o 

levantamento dos processos pendentes nos item 2.141 para que os processos 

sejam corrigidos bem como a deliberação ocorrida em reunião técnica em 

17/05/20 17 conforme ta reta R 1 0844. 

CEG-0417.03 Tarefa: 6315757 Processos dos PJe sem o cadastro do código do 

município e/ou da atividade econômica, relativamente aos anos de 2014/2015/2016, 

situação que não mais ocorre por que ao propor a reclamatória os advogados devem 

proceder ao cadastro obrigatoriamente. Quanto ao passado há necessidade de correção 

para que sejam contabilizados adequadamente no e-Gestão. 

Processo(s): Lista anexa na tarefa (PJe) 

Sugestão de Solução Técnica em 18/04/2017: Encaminhar via Corregedoria, a lista dos 

processos às Varas para que os servidores incluam o código do município e atividade 

econômica, podendo o trabalho ser realizados pela Coordenadoria de Distribuição. 

Deliberação do Comitê em 24/04/2017: Tendo em vista, a disponibilização pelo Nadir 

para que o serviço seja feito pela Coordenadoria de Distribuição a listagem deverá ser a 

ela encaminhada para que procedam as correções. O trabalho é estimado em uma 

semana. 

Sugestão de Solução Técnica em 17/05/2017: não há . 

./ Deliberação do Comitê em 22/05/2017: Ciência e acompanhamento do tema até 

a solução definitiva que deve ocorrer com a próxima versão do PJe. 

CEG-0417.01 Tarefa: 06393532 Acordo homologado em fase de execução, que foi 

descumprido, mas consta aguardando cumprimento de acordo e não sei como mudar 

para acordo descumprido. 

Solicitante: PATRICIA COLOMBO RIBEIRO PAIZE 

Processo(s): 0000876-24.2013.5.09.0195 (PJe) 

Sugestão de Solução Técnica em 18/04/2017: Consultar se há possibilidade para 

retirada de processo do item 1 04. Caso negativo, propor a criação de evento (TPU) que 

retire o processo do 104. 

Deliberação do Comitê em 24/04/2017: Propor ao TST a criação de possibilidade da 

tirada do item 104 quando do descumprimento do acordo homologado na fase pe 

execução com a criação de item próprio, "acordo descumprido na fase de execu~ 0 
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(cadastrar no JIRA). 

Situação em 27/04/2017: Demanda EG-1014 cadastrada no software Jira/TST. 

Situação em 10/05/2017: Demanda respondida e alterada para concluída. 

I 
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Sugestão de Solução Técnica em 17/05/2017: não há. 

-

./ Deliberação do Comitê em 22/05/2017: Ciência e acompanhamento. 

CEG-0217.04 Criação de item para registro dos recursos de revista admitidos 

parcialmente. 

Solicitação enviada pelo servidor Luiz Eduardo Hirata e encaminhado pelo membro do 

Comitê Geraldo Eustáquio Caixeta. 

Solução Técnica em 15/02/2017: Aguardando a reunião do Comitê Regional dia 20/02. 

Deliberação do Comitê em 20/02/2017: Deliberado em solicitar a inclusão de item de 

evento "admitido parcialmente". Deverá ser aberta solicitação ao Comitê Nacional do 

Sistema e-Gestão. 

Situação em 02/03/2017: Demanda EG-822 criada . 

Situação em 13/03/2017: Demanda EG-822 teve a seguinte atualização: 

"Solicitamos maiores informações quanto á real necessidade de criação do referido item. 

Att. , 

CGNe-Gestão" 

Situação em 15/03/2017: Enviado e-mail para o membro do Comitê Geraldo Caixeta 

informando o complemento solicitado. 

Sugestão de Solução Técnica em 15/03/2017: não há. 

Deliberação do Comitê em 22/03/2017: Aguardar as informações do membro do Comitê 

Geraldo Caixeta , com a justificativa. J 
Situação em 30/03/2017: O membro do Comitê Geraldo Eustaquio Caixeta juntamente 

f I A --..:._{ 
I 
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com o servidor Reinaldo Ivo de Almeida enviaram o texto complementar contendo a 

justificativa. Demanda EG-822 foi complementada. 

Situação em 31/03/2017: Demanda EG-822 teve a seguinte atualização: 
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Situação em 28/04/2017: Ato No 4/GCGJT, de 20 de abril de 2017 divulgou nova versão 

das Tabelas Processuais Unificadas de Movimentos e de Complementos da Justiça do 

Trabalho. 

Compl&monto Co<lgo Formato 
Código I O•oto 

Yl lot <ri.l<IO< 
N<»»e<Jnpattc I NotM C:<:tflpleto em ~ll:a al!a CNJ 

órgao Movimento 
Movimento • qua toi atribuído 

GloW rio do (omplomento 
attibuldOr Códlao-o>l Código no mov1momo 

COJT 1l1 115 Acmtw!a a ~xcet;ào de pt'M:<eculiVídbdf: t1f: ~OOM da t-arte" 
CGJT 50000 50001 ~t*léo em p orte s €XWç.\o de pré.(!.l(e-<;ut!\'l<!atSeue "rloOme da ptHw· 

CGJT 21)6 <11 Admatk» () R~urso de RJIM!.Ul dé ~oome d'a patt~~ 

CGJT 206 ·~ Mnllldo O Rectii'SO E_):Uaonllt\.lt'~ de "t'lOn'l(! <U pat!e-" 
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Sugestão de Solução Técnica em 17/05/2017: não há. 

./ Deliberação do Comitê em 22/05/2017: Deliberou-se em criar uma nova 

demanda e comunicar o solicitante. 

CEG-0216.05 Projeto Horizontes 

A movimentação dos processos no Projeto Horizontes afeta os dados do e-Gestão. Deve 

ser realizado um estudo e posterior orientação aos servidores desse setor para que os 

eventos sejam corretamente lançados, a fim de que não afetem dados estatísticos. 

Tarefas 5302594, 4446393, 05844207 

Situação em 09/03/2016: Aguardar o curso "Estratégias para Solução do Arquivo 

Provisório e Mecanismos de Busca Eletrônica" a ser realizado dia 11/03/2015 no Projeto 

Horizontes com o Coordenador da CAEE, diretores de Secretaria, Secretária da 

Corregedoria e Diretora da Sepege. As conclusões serão apresentadas aos membros do 

Comitê. 

Situação em 13/04/2016: Aguardar resultado dos estudos sobre o tema, que serão 

realizados pela Sepege e SDSTI. 
I 

Sugestão de Solução Técnica de 25/05/2016: Informar os procedimentos à 

COORDENADORIA DE APOIO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO (CAEE) e solictt;i r ~ ) 
I /v / 
' 
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movimentação de vinte processos para validação dos procedimentos sugeridos. 

Expedido o ofício CGRGN n°1 0/2016, em 30 de maio de 2016, ao Desembargador 

Coordenador da CAEE. 

Situação: O ofício CGRGN n°1 0/2016 foi encaminhado ao Coordenador da CAEE que 

informou que tomará as providências necessárias para a aferição dos processos, 

conforme orientação. 

Sugestão de Solução Técnica em 16/06/2016: 

Aguardar a relação dos 20 processos para análise. 

Situação em 20/06/2016: Acompanhamento pela Sepege. Necessidade de 

acompanhamento até a solução, motivo pelo qual deve a pendência retornar à pauta da 

próxima reunião. 

Situação em 12/07/2016: A CAEE encaminhou a lista de processos para a 

Coordenadoria de Estatística por meio da tarefa 05844207, os processos serão 

analisados nesta CEAD. 

Sugestão de Solução Técnica em 05/07/2016: não há. 

Deliberação do Comitê em 18/07/2016: A CEAD irá solicitar nova lista de processos a 

CAEE, sendo que o relatório atual não atendeu o objetivo pretendido. Pelo que deverá a 

pendência retornar a próxima reunião. 

Situação em 05/08/2016: A CEAD está acompanhando a 

Tarefa: 05844207 

Tarefa: 05934121 

Sugestão de Solução Técnica em 04/08/2016: não há. 

Deliberação do Comitê em 08/08/2016: A CEAD está verificando junto a CAEE, 

aguardar nova listagem. Necessidade de acompanhamento até a solução, motivo pelo 

qual deve a pendência retornar à pauta da próxima reunião. 

Sugestão de Solução Técnica em 05/09/2016: não há. 

Deliberação do Comitê em 12/09/2016: A CAEE encaminhou OF n° 10/2016 para o 

Comitê, documento anexo no CTA, em 02/09/2016, Expediente n° 07/2015 e nas tarefas 

05844207 e 05934121 . O tema será analisado pela equipe técnica para posterior 

deliberação do Comitê. 

Solução proposta pelo Luciano (STI), a ser analisada pela equipe técnica - Que a CAEE 

movimente o processo em unidad~ própria não como Vara de origem. 

Necessidade de acompanhamentp até a solução, motivo pelo qual deve a pendência 

retornar à pauta da próxima reum. \0 
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Situação da tarefa 5844207 em 27/09: OF CAEE 10/2016- Ao Comitê de 02/09/2016-

informa que a sugestão de solução, que constou no ofício OF CGRSGN 10/2016, não foi 

concretizada. Aguarda análise da sugestão pela equipe técnica. 

Sugestão de Solução Técnica em 05/09/2016: não há. 

Deliberação do Comitê em 10/10/2016: Em análise pela STI. Aguardar solução. 

O Teodoro irá confirmar se houve qualquer alteração, 21/10/2016. 

Tarefas 5302594: Em 25/1 O- a STI foi notificada para que movimente a tarefa. 

Sugestão de Solução Técnica em 18/11/2016: Nova tarefa à STI- 06227792. 

Deliberação do Comitê em 21/11/2016: Ciência e acompanhamento. Necessidade de 

acompanhamento até a solução, motivo pelo qual deve a pendência retornar à pauta da 

próxima reunião. 

Situação em 1°/12/2016: Tarefa 05844207- Acompanhar. 

Tarefa 06227792 - Acompanhar movimentação da STI . 

Tarefa 05934121 -Acompanhar. 

Situação em 12/12/2016: A STI abriu a tarefa 06268981 em substituição das tarefas 

anteriores. 

Situação em 16/01/2017: Acompanhar as tarefas. 

Tarefa 06227792 - Acompanhar movimentação da STI/Nilson 

Tarefa 06268981 - Acompanhar- na STI/Marcos Scapin 

Tarefa 05844207 - Acompanhar- acompanhamento da Sepege 

A STI foi notificada via e-mail para andamento da tarefa. 

Situação em 15/03/2017: e-mail enviado para o membro do Comitê Luciano solicitando 

informações sobre o andamento da tarefa 06227792 e 06268981 . 

Situação em 20/03/2017: STI, "alterações dos programas do SUAP realizadas para que 

o Projeto Horizontes possa tramitar os processos, previsão de finalização em 24/03". 

Situação em 18/04/2017: Em conversa, na data de 17/04/2017, via Cisco, com o 

servidor LEONARDO DROSDA MARQUES DOS SANTOS, da CAEE, esta CEAD foi 

informada que o SUAP está operando adequadamente para as necessidades da 

Pesquisa Patrimonial (tarefa 6268981), mas que se mantem o problema relatado no 

Ofício CAEE 10/2016, de 02/09/2016 (que seria solucionado pela Tarefa 6227792 com o 

monitoramento da exe ução pela tarefa 5844207). 

Status das tarefas: 

10 I 25 



• 6227792: Teve a seguinte movimentação: "Duplicada, favor acompanhar 

atendimento da pela 05844207". 

• 05844207: Tarefa está na Coordenadoria de Estatística aguardando atualização. 

Deliberação do Comitê em 24/04/2017: análise na STI. 

Sugestão de Solução Técnica em 17/05/2017: não há. 

./ Deliberação do Comitê em 22/05/2017: Ciência do Comitê pendência finalizada. 

CEG-0417.06 Por meio do Ofício SECG/CGJT n° 523.02/2017, o Excelentíssimo Ministro 

Renato de Lacerda Paiva, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, comunica a iminente 

realização da Correição Ordinária neste Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, no 

período de 5 a 9 de junho de 2017. 

Item 2 trata do e-Gestão: 

2.3. Há críticas ou sugestões em relação às informações disponíveis no e-Gestão? 

Deliberação do Comitê em 24/04/2017: a Coordenadoria de Estatística irá encaminhar 

aos membros participantes do Comitê e-Gestão um e-mail pedindo sugestões ou criticas, 

com previsão de resposta até o dia 27/04, as sugestões serão encaminhadas à 

Corregedoria. 

Situação em 12/05/2017: Informações encaminhadas Of. SGP 056/2017. 

Sugestão de Solução Técnica em 17/05/2017: não há. 

./ Deliberação do Comitê em 22/05/2017: Ciência do Comitê pendência finalizada. 

CEG-0317.03 Tarefa: 06385770 Sistema não permite lançar o início da execução, em 

razão da inexistência do lançamento do trânsito em julgado. 

Solicitante: FRANCIANE APARECIDA ROSA 

Processo(s): 0001914-21.2014.5.09.0459 e 0001228-29.2014.5.09.0459 (SUAP) 

Tarefa: 06380249 

Solicitante: ALEXANDRA CLOSOSKI NISHIMOTO 

Processo(s): 0000773-52.2015.5.09.0872 (SUAP) 

Tarefa : 06389651 

Solicitante: HUGO MASSAYOSHI ASSAKAWA 

Processo(s): ? oo0135-47.2013.5.09.0562 (SUAP) 

Tarefa : 639ô"0eW 
'I "" 

11 / 25 



Solicitante: SOLANGE CRISTINA MACHADO DE BRITO ALMEIDA 

Processo(s): 0210300-22.2006.5.09.0658 (SUAP) 

Sugestão de Solução Técnica em 15/03/2017: Sugere-se alteração no sistema SUAP 

para permitir o lançamento retroativo do movimento do trânsito em julgado que não 

reflete no e-Gestão. 

Deliberação do Comitê em 22/03/2017: O técnico Beltrame comunicou aos membros 

que as Unidades foram informadas pontualmente, pela Informática, que foi permitido o 

lançamento retroativo do transito em julgado, que não haveria prejuízo estatístico algum. 

De todo modo, percebeu-se que tal conduta implica em prejuízo estatístico porque 

também o inicio da liquidação fica registrado retroativamente, quando lançado na mesma 

tela, o que é vedado pelo e-Gestão. 

Solução proposta: Quando do lançamento do evento 848 manter a data do evento atual 

não assumindo a data do trânsito em julgado. Desde logo a Informática verificará se a 

solução proposta é viável. 

Deliberou-se favoravelmente à solução proposta . 

Situação em 24/03/2017: Tarefa R5801 criada pelo sistema Assyst ao membro do 

Comitê Luciano Kuehne. 

Situação em 27/04/2017: Tarefa R5801 concluída pela STI. 

Sugestão de Solução Técnica em 17/05/2017: não há. 

./ Deliberação do Comitê em 22/05/2017: Ciência do Comitê pendência finalizada. 

CEG-0417.02 Tarefa: 3629 (Assyst) O Ofício Circular no 002/2017-CORREG, 17 de 

fevereiro de 2017, em conformidade com a deliberação do Comitê Gestor Regional do e

Gestão informou que o bloqueio de lançamentos de eventos com datas retroativas para 

além do mês em referência foi bloqueado no SUAP. A Corregedoria reportou uma 

situação de lançamento retroativo na análise para fins de Gratificação, o processo 

0002070-82.2015.5.09.0003 somente apareceu na pendência no mês de fevereiro, 

contudo deveria aparecer em dezembro e em janeiro. 

Processo(s): 0002070-82.2015.5.09.0003 (SUAP) 

Sugestão de Solução Técnica em 24/04/2017: O servidor Paulo (STI) levantou a 

questão: "o evento pode ser na data atual, ou se quem está lançando poderá colocar 

qualquer data que esteja valendo a partir da data que a estatística não está fechada" 

Sugestão de Solução Técnica em 18/04/2017: Atender o Ofício 002/2017-CORRE<fj déf',J 
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Corregedoria impedindo lançamento retroativo. Ciência ao Comitê. 

Deliberação do Comitê em 24/04/2017: Acolhida pelos membros a sugestão técnica. 

Situação em 27/04/2017: Tarefa 3629 atualizada informando a deliberação do Comitê. 

Situação em 09/05/2017: Tarefa 3629 atendida pela STI. 

Sugestão de Solução Técnica em 17/05/2017: não há . 

./ Deliberação do Comitê em 22/05/2017: Ciência do Comitê pendência finalizado. 

CEG-1016.02 Ajuste em bloco de todos os processos REUNIDOS, pois o sistema e

Gestão não prevê a hipótese de reunião de autos. 

Descrição: CTA- Expediente n° 21/2016 - Proposta de melhoria na qualidade de Dados 

do sistema e-Gestão - (Ação n° 2 - Processos Reunidos, Reautuados, Anulados e 

Redistribuídos para outra Vara no Sistema Suap). 

Sugestão de Solução Técnica em 04/08/2016: não há. 

Deliberação do Comitê em 08/08/2016: Os processos reunidos, cujos principais já estão 

arquivados, devem ser ajustados de imediato no e-Gestão, ficando os demais casos para 

análise pela Corregedoria , que fixará as diretrizes para continuidade da ação n°2. 

Prazo: remessa mês de agosto/2016 (CEAD). Assim que concluído será informado à 

Corregedoria. 

Quanto aos Reautuados, Anulados e Redistribuídos para outra Vara no Sistema Suap, 

fica autorizada a correção (ajuste) dos processos conforme proposto. Necessidade de 

acompanhamento até a solução, motivo pelo qual deve a pendência retornar à pauta da 

próxima reunião. 

Sugestão de Solução Técnica em 05/09/2016: não há. 

Deliberação do Comitê em 12/09/2016: Pendentes: reunidos em trâmite (em análise 

pela Corregedoria) e redistribuídos (Coordenadoria de Estatística este mês). 

Necessidade de acompanhamento até a solução, motivo pelo qual deve a pendência 

retornar à pauta da próxima reunião. 

Situação em 14/09/2016: A Estatística realizou o ajuste referente aos processos 

redistribuídos, no mês de setembro/2016, será revisada e complementado os ajustes, se 

houver. 

Sugestão de Solução Técnica em 05/10/2016: não há 

Deliberação do Comitê em 10/10/2016: Aguardar solução. ) 

Relativamente aos processos reunidos em trâmite, a questão está sendo tratada Mm~t 
I\, I 
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Secretária da Corregedoria. 

Sugestão de Solução Técnica em 18/11/2016: não há. 

Deliberação do Comitê em 21/11/2016: Aguardando manifestação da Corregedoria. 

Necessidade de acompanhamento até a solução, motivo pelo qual deve a pendência 

retornar à pauta da próxima reunião. 

Situação em 1°/12/2016: Processos reunidos em trâmite: a questão está sendo tratada 

com a Secretária da Corregedoria. (CTA- Expediente n° 21/2016- sem movimentação). 

Situação em 16/01/2017: A Corregedoria foi notificada via e-mail. 

Tarefas: 06252550 e 06319598. 

Situação em 15/03/2017: e-mail enviado para a Corregedoria solicitando informações 

sobre o andamento do item. 

Sugestão de Solução Técnica em 17/05/2017: não há. 

./ Deliberação do Comitê em 22/05/2017: O ajuste em bloco é inviável uma vez 

que depende da análise individualizada dos processos na unidade. A Corregedoria 

irá oficiar as Vara do Trabalho informando a disponibilidade de relatório de 

processos na página do Sistema e-Gestão (Intranet > Jud. > e-Gestão > 

Pesquisas Auxiliares> Relatórios Auxiliares) para a devida análise e arquivamento 

se for o caso. 

CEG-0317.01 Tarefa: 06381159 Leitura pelo Extrator do PJe da petição de Recurso 

Solicitante: REINALDO IVO DE ALMEIDA 

Processo(s): 0000616-62.2013.5.09.0965 e 0001222-19.2013.5.09.0245 (PJe) 

Descrição: " ... os protocolos foram feitos pelo adv pela opção "PETIÇÃO PDF I 

PETIÇÃO PDF". Essa é um dos tipos de peticionamento que tem para escolher, onde 

uma vez escolhido o adv junta na sequência um arquivo PDF do recurso de revista 

nesse caso ou qq recurso, arquivo esse em que o nome é totalmente editável, ou seja, o 

próprio peticionamente que escolhe o nome do arquivo, exemplo: digita lá que é 

RECURSO DE REVISTA. .. " 

Sugestão de Solução Técnica em 15/03/2017: não há. 

Consequência primordial do problema que a produtividade não é registrada para os 

magistrados. Atualmente a cor~gedoria 

correções, sendo que no 2° f\~rau>1 as 

Secretarias, nos casos de ED e ~~ 

I 

orienta o 1 grau para que procedam as 

correções têm sido providenciadas pelas 
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V' Possíveis soluções: 

1 - abrir um chamado para que o CSJT providencie a correção do extrator o qual 

passaria a ler não só o campo "tipo de documento", como também o "tipo de documento" 

de todos os anexos. 

2 - impedir a juntada de arquivos PDF permitir somente a juntada de arquivo de texto 

"copia e cola", o que demandaria deliberação do comitê Nacional do PJe 

3- continuar orientando 1° e 2° graus para que procedam as correções dos lançamentos 

equivocados dos advogados. 

4 - Oficiar a OAB solicitando que o campo "tipo de documento", corresponda ao 

peticionamento desejado. 

5- Criar alertas na tela inicial do PJe quanto ao contido no item 4 . 

Deliberação do Comitê em 22/03/2017: Aguardar a manifestação do Exmo. 

Corregedor. 

Situação em 23/03/2017: Nesta data, recebemos via e-mail , de Nadir Gris- membro do 

Comitê, a seguinte informação: "Extração de dados do E-gestão - Recursos AIRR, ED ... no 

PJE- O sistema busca os Recursos somente no "Tipo de Documento" como documento principal 

- Não busca nos anexos - Se o CSJT optar para que o sistema busque também os anexos os 

Recursos devem ser incluídos nos anexos." 

Sugestão de Solução Técnica em 18/04/2017: não há. 

Deliberação do Comitê em 24/04/2017: Em análise. 

Sugestão de Solução Técnica em 17/05/2017: não há. 

V' Deliberação do Comitê em 22/05/2017: Comunicar o Comitê Nacional sugerindo 

que uniformize o procedimento contanto o prazo a partir da conclusão (Eiaine 

Cristina Gerlach /Reinaldo Ivo de Almeida). 

V' Encaminhar ao Comitê Gestor Regional do PJe solicitação de melhoria para que 

após publicação do ácordão/sentença os tipos de petição dos recursos 

cabíveis/incidentes apareçam em primeiro lugar na lista de classificação das 

petições. 

V' Oficiar a OAB reiterando a necessidade do correto lançamento das petições no 

PJe, e os benefícios e consequências disso. 

CEG-0317.04 Disponibilizar o ajuste de lançamento pelo próprio usuário (SUAP) ~ 

Descrição: Considerando o art. 3° e o art. 6° do ato no 4, de 09 de janeiro de 201 7('fu~lJ 
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dispõe que a responsabilidade do usuário pelo acompanhamento da movimentação 

processual bem como é atribuição o correto registro dos lançamentos. 

Considerando que existe uma funcionalidade disponível para ajuste no SUAP sugere-se 

a liberação do ajuste para o próprio usuário sem a necessidade de construção que 

qualquer sistema. 

Sugestão de Solução Técnica em 15/03/2017: Concordando a viabilidade técnica para 

os itens de pendência exceto os seguintes itens: 

• 62 (Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de 

sentença) ; 

• 393 (Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de 

sentença- com prazo vencido); 

• 2.21 O (Processos aguardando a lavratura de acórdão- no prazo) 

• 2.211 (Processos aguardando a lavratura de acórdão- prazo vencido); 

• 2.159 (Processos pendentes com o relator- no prazo) ; 

• 2.160 (Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de 

sentença- com prazo vencido); 

• 2.179 (Processos pendentes com o revisor- no prazo); 

• 2.180 (Processos pendentes com o revisor- prazo vencido); 

• 2.168 (Processos com pedido de vista regimental pendentes de devolução - no 

prazo); 

• 2.169 (Processos com pedido de vista regimental pendentes de devolução - prazo 

vencido). 

Deliberação do Comitê em 22/03/2017: Por unanimidade deliberou o Comitê em 

acolher a sugestão de solução técnica proposta. 

Situação em 24/03/2017: Tarefa R5804 criada pelo sistema Assyst ao membro do 

Comitê Luciano Kuehne. 

Situação em 12/05/2017: Tarefa R5804 concluída, aguardando tarefa 06228133, 

melhorias sugeridas 6432441. 

Sugestão de Solução Técnica em 17/05/2017: Alterações pontuais na tela de ajuste do 

SUAP: 

-Ordenar os itens possíveis de ajuste do e-Gestão, na ordem crescente; 

-Ocultar o botão "Disponibilizar ao TST" . 

E para execução da tarefa 06228133 será necessário definição das regras pela 
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CEAD . 

./ Deliberação do Comitê em 22/05/2017: Deliberou-se em oficiar os usuários 

através de ofício elaborado pelo Comitê juntamente com um manual de 

orientações que será desenvolvido pela STI/CEAD. 

SUGESTÃO PARA REALIZAÇÃO DA RRÓXIMA REUNIÃO: 

19 DE JUNHO DE fO 7~ 
ljJ 
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3 Aguardando movimentação para retorno à pauta (pendências): 

CEG-1015.02 Reautuação de classes processuais conforme tabela aprovada na reunião 

de 09/07/2015- total de 2677 processos (sem AI) e 2492 (sem AI e EP). 

Situação em 09/03/2016: A SDSTI reenviará a lista de processos que devem ter as suas 

classes convertidas, para Corregedoria, que irá tomar as providências cabíveis. 

Situação em 13/04/2016: A SDSTI enviou as listas para a Corregedoria que 

encaminhará às Varas do Trabalho. 

Reunião Técnica em 25/05/2016: A SDSTI encaminhará à Corregedoria lista atualizada 

para acompanhamento. 

Situação: Confirmar com a SDSTI o envio da lista atualizada à Corregedoria. 

Sugestão de Solução Técnica em 16/06/2016: Foi enviada a lista em 10/06/2016, 

cerca de 50% dos processos já foram reautuados. 

Situação em 20/06/2016: A SDSTI e a Corregedoria, servidor Edson lto, estão 

acompanhando. Necessidade de acompanhamento até a solução, motivo pelo qual deve 

a pendência retornar à pauta da próxima reunião. 

Sugestão de Solução Técnica em 05/07/2016: não há. 

Deliberação do Comitê em 18/07/2016: Ciência e acompanhamento. Os processos que 

se encontravam nas Varas do Trabalho, em sua maioria, foram reautuados. 

Processos em grau recursal no TRT ou TST, somente poderão ser reautuados quando 

forem baixados para a Primeira Instância. O prazo depende da tramitação do recurso 

pelo que deverá a pendência retornar a próxima reunião. 

Sugestão de Solução Técnica em 04/08/2016: não há. 

Deliberação do Comitê em 08/08/2016: A Secretaria de Informática irá gerar nova 

listagem. Necessidade de acompanhamento até solução, motivo pelo qual deve a 

pendência retornar à pauta da próxima reunião. 

Situação em 10/08/2016: A STI (Luciano), conforme acordado encaminhou via e-mail, 

nova listagem de processos aos integrantes do Comitê, à Corregedoria e à Sepege. A 

Corregedoria irá dar o encaminhamento necessário. 

Sugestão de Solução Técnica em 05/09/2016: não há. 

Deliberação do Comitê em 12/09/2016: Necessidade de acompanhamento até a 

solução, motivo pelo qual deve a pendência retornar à paute,J da próxima reunião. 

Sugestão de Solução Técnica em 05/10/2016: não há -~ 
Deliberação do Comitê em 10/10/2016: Aguardando soluae f) 
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Deliberação do Comitê em 21/11/2016: Ciência e acompanhamento. Necessidade de 

acompanhamento até a solução, motivo pelo qual deve a pendência retornar à pauta da 

próxima reunião. 

Situação em 1°/12/2016: Aguardando manifestação da Corregedoria. 

Situação em 16/01/2017: A Corregedoria foi notificada via e-mail. 

CEG-0416.03 Relatórios- AUTOS POR STATUS/ÓRGÃO JULGADOR 

ELAINE CRISTINA GERLACH - 1a Turma- Solicitação Luciano 

Tarefa: 5591234 (concluído) 

Tarefa: 5845811 

Descrição: 

Considerando a necessidade de cada unidade validar o e-gestão mensalmente e o fato 

de vários relatórios do SUAP já possuírem a ferramenta - "relatório analítico e sintético" -

solicito que no relatório de autos por status/órgão julgador, seja disponibilizado também a 

opção sintética. Assim, sempre que um Desembargador solicitar ou que necessitarmos 

ter um levantamento geral da secretaria, principalmente, para validar o e-gestão teremos 

os dados gerais agrupados por status e desembargador. 

Situação em 13/04/2016: A SDSTI fará o ajuste no SUAP conforme solicitado. 

A servidora Sarita prestará os esclarecimentos aos secretários das turmas: 

• os dados extraídos do SUAP nem sempre correspondem às regras de negócios 

do e-Gestão, pelo que a comparação das informações contidas em cada um dos 

sistemas exige cautela; 

• o curso e-Gestão/PJe está sendo providenciado perante a Escola Judicial e a 

demora na sua ocorrência se deve aos trâmites burocráticos. 

Situação Reunião Técnica em 25/05/2016: Registra-se que a solicitação inicial da 

servidora Elaine já foi atendida pela SDSTI, na tarefa 5591234(concluída). 

Sugestão de Solução Técnica em 16/06/2016: O curso PJE 2o. Grau foi agendado 

para o mês setembro/2016. 

Situação em 20/06/2016: Necessidade de acompanhamento até a solução, motivo pelo 

qual deve a pendência retornar à pauta da próxima reunião. 

Acompanhar a deliberação da EAJ - DES AEJ no 36/2016(referente ao DES AEJ n° 

22/2016) 

- Instrutor Geraldo Eustáquio Caixeta 

- Estimativa de participantes 80 servidfffF\I j 
' v { 
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- 6 turmas (dias 14,15,16,19,20,21 de setembro/2016). 

- Horário: 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. 

Em 22/06/2016 - A CEAD está acompanhando as tratativas por meio da Tarefa -

5845811 

Sugestão de Solução Técnica em 11/07/2016: não há. 

Deliberação do Comitê em 18/06/2016: Ciência e acompanhamento, pelo que deverá a 

pendência retornar a próxima reunião. 

Sugestão de Solução Técnica em 04/08/2016: não há. 

Deliberação do Comitê em 08/08/2016: Necessidade de acompanhamento até a 

solução, motivo pelo qual deve a pendência retornar à pauta da próxima reunião. 

Sugestão de Solução Técnica em 05/09/2016: não há. 

Deliberação do Comitê em 12/09/2016: Necessidade de acompanhamento até a 

solução, motivo pelo qual deve a pendência retornar à pauta da próxima reunião. 

Situação da tarefa 05845811 em 22/09: O treinamento está suspenso - 13/09/2016 

Definir ações complementares (reunião técnica) 

- A tarefa será analisada na reunião técnica do mês de outubro/2016. 

Acompanhar a deliberação da EAJ - DES AEJ no 36/2016 (referente ao DES AEJ n° 

22/2016) 

Instrutor Geraldo Eustáquio Caixeta 

Estimativa de participantes 80 servidores. 

6 turmas (dias 14,15,16,19,20,21 de setembro/2016) . 

Horário: 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. 

Sugestão de Solução Técnica em 05/10/2016: não há 

Deliberação do Comitê em 10/10/2016: Na visão da Assessora Elaine, representante 

das Turmas é preciso dar continuidade as ações que ficam, por ora, mantidas. 

Deliberação do Comitê em 21/11/2016: Ciência e acompanhamento. Necessidade de 

acompanhamento até a solução, motivo pelo qual deve a pendência retornar à pauta da 

próxima reunião. 

Situação em 1°/12/2016: Tarefa 05845811 : Acompanhar. 

Situação em 16~1/2017: Tarefa 05845811 -a Sepege encaminhou e-mail ao Analista 

de 2° grau - serv dor Caixeta - sobre a previsão de retomada do curso. O servidor foi 

notificadO Via e- I ilr 
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CEG-1016.04 Des SCJ 504/2016 suspensão da contagem do prazo médio de tramitação 

dos processos em fase do conhecimento durante a Semana Nacional de Execução 

(atende à solicitação da Desembargadora MARLENE T. FUVERKI SUGUIMATSU). 

Tarefa: 06020139 

Descrição: A CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA-GERAL 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO, publicado no DEJT de 24 de fevereiro de 2016 no art. 79, 

in verbis: 

"Art. 79. Durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista deverão ser realizadas 

pautas ordinárias de audiência, exclusivamente formadas por autos em fase de 

execução, liquidados e que não foram voluntariamente pagos após a citação do artigo 

880 da CLT, ficando suspensa a contagem do prazo médio de tramitação dos processos 

em fase de conhecimento.". 

Os itens de prazo da fase de conhecimento são calculados sem descontar afastamentos, 

suspensões. 

Sugestão de Solução Técnica em 05/10/2016: não há 

Deliberação do Comitê em 10/10/2016: Abrir Demanda no Jira/TST como melhoria -

Israel. 

Criada em 24/10/2016- EG-360- https://tarefas.tst.jus.br/browse/EG-360) 

Situação Atual: Tarefa: 6020139 (concluída) demanda do Jira em análise. 

Deliberação do Comitê em 21/11/2016: Ciência e acompanhamento. Necessidade de 

acompanhamento até a solução, motivo pelo qual deve a pendência retornar à pauta da 

próxima reunião. \ 

Situação em 16/01/2017: rarefa 6020139- finalizada. 

O tema foi encerrado n~~l\() 
\_, 

\ 
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·" n Corri"tê Gestor l';adonal do e-Gestão adicionou um comentário - 28/Nov/16 12:43 PM 

Prezado Israel. 

O prazo médio ind icado no art. 79 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral 

da Justiça do Trabalho diz respeito aos prazos legaís dos magistrados para decisão na fase 

de conhecimento. Os prazos médios indicados nos itens do e-Gestão. objetos da proposta, 

referem-se ao prazo médio de duração total do processo. e no particular. os afastamentos 
não são descontados. 

Não obstante. agradecemos a colaboração e informamos que o tema será objeto de 

reexame no sentido de avaliar a possibilidade de criação de itens especificas de prazo médio 

com o desconto de afastamentos. 

Atenciosamente. 

Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão 

Sugestão de Solução Técnica em 18/01/2017: não há. 

Deliberação do Comitê em 23/01/2017: Verificar encaminhamento com a Corregedoria. 

Situação em 27/01/2017: A Sepege encaminhou e-mail à Corregedoria informando 

sobre as issues (EG-179 e 360) registradas no JIRA. 

CEG-0317.05 Tarefa: 6387053 Nos processos listados a decisão "manter a decisão 

proferida" nos autos não é atendida por um dos movimentos do item 2.193 do e-Gestão. 

Avaliar a necessidade de pedido de inclusão de lançamento no item ou orientação ao 

demandante. 

Solicitante: SARITA GIOVANINI 

Processo(s): relação em excel na tarefa 

Sugestão de Solução Técnica em 15/03/2017: não há. 

Deliberação do Comitê em 22/03/2017: Considerando que os itens de movimentação 

previstos no e-Gestão são definidos nacionalmente, deliberou-se oficiar o Comitê 

Nacional do e-Gestão para que informe qual a mane1ra correta de proceder ao 

lançamento nesses casos que envolvem principalmente IUJ, quando houver ou não 

necessidade de readequação ou não do julgado. 

Situação em 27/03/2017: E-mail enviado a Sarita Giovanini solicitando o texto contendo 

os questionamentos pertinentes ao tema. 

Situação em 11/04/2017: Demanda EG-978 cadastrada no ambiente Jira!TST. 

CEG-041~.05 Tarefa: R7324 O extrator do PJe está trazendo dois códigos para alguns 

magistr(f ~~( 1 
r~a~;}l 

I 
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Solicitante: DANIEL DE QUEIROZ BARBOSA 

Sugestão de Solução Técnica em 18/04/2017: Demanda EG-984 criada no JiraffST. 

Deliberação do Comitê em 24/04/2017: Aguardar deliberação do TST. 

Situação em 03/05/2017: Demanda respondida: 
r-

Atividade 

Todos Comentarias Regts:ro dE! Tr.aoalho Htstónco de t.lud,lllfil'i- AtiYKI,1de TranstiiCr"~ 

1 I 

Prezadcs 
ext5tê algwra .itt:cut-IJdE Di.lr,l q ;~ '~ n~ar•ténh,1 um únt•:o regtsiro por magtstr:wn n.-. t.tbeia 
!=GT _PESSOA? A<;S n• lodcs c ... r-yt<;:rc-> a :.t!-rda f.GT_ORGA!)_!-'IST _'.lAG J:•1'<l o nhl~l ~:r\lrl!) 

r.'ARCELLO 0161 ERCC LA\It s.:r>'P'"' J'ü%t1111am o IY't·sn'o NU .t r:::ssoA po1 exe:mplo • C.6 :::s:a 

.)~;ordagem ;;aret:•: rt:sct • .::r o !'IO:JtEma 

CEG-0317.02 Tarefa: 06313513 Autos baixados em dezembro/2015, reapareceram na 

estatística- tabela Loman Relator, em dezembro/2016, no item Processos pendentes em 

diligência. 

Solicitante: ELCIO OSÍRIS NARLOCH 

Processo(s): 0000567-09.2013.5.09.0678 (PJe) 

Tarefa: 06367789 

Solicitante: ELIANE YURIE YASSUDA IWAMOTO 

Processo(s): 0010380-55.2013.5.09.0130 e 0000218-10.2014.5.09.0245 (PJe) 

Sugestão de Solução Técnica em 15/03/2017: Sugere-se, notificação ao Comitê 

Gestor Nacional para correção da query do item 92.201. 

Deliberação do Comitê em 22/03/2017: Aguardar a homologação da versão 2.2 do 

extrator do PJe, caso não haja solução do problema notificação do Comitê Gestor para 

correção da query do item 92.201. 

Situação em 16/05/2017: Demanda EG-1082 criada no software JiraffST. 

Sugestão de Solução Técnica em 17/05/2017: não há. 

CEG-0916.01 Embargo de execução pendente 0027800-84.2004.5.09.0002 

Tarefa: 6055648- finalizada. 

Descrição: Ocorreu a juntada em 14/03/2016 (85-Juntada de Petição de Embar~os À 

Execução) de um embargo à execução já concluso e julgado anteriormente, o que 9erou 
""\ 

uma pendência no item 150 - Embargos à execução pendente. A juntada foi ~t~udiã,) 

\ 
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portanto. 

Sugestão de Solução Técnica em 05/09/2016: Alterar o SUAP para que fique com o 

funcionamento igual do PJe realizando a juntada automaticamente com protocolo em 

todas as petições. 

Deliberação do Comitê em 12/09/2016: A STI irá rever o tema. 

Necessidade de acompanhamento até a solução, motivo pelo qual deve a pendência 

retornar à pauta da próxima reunião. 

Situação em 19/09/2016: O tema foi revisto pela STI, que enviou e-mail com análise. 

Sugestão de Solução Técnica em 05/10/2016: não há 

Deliberação do Comitê em 10/10/2016: Aguardando solução. Abrir tarefa STI. 

Tarefa: 06160361- à STI para que atendimento conforme estudo apresentado (em 21/10) 

"STI - Neste caso o que proponho é fazer validação no momento da conclusão, ou 

lançamento de resultado, para não permitindo esses movimentos sem que tenha sido 

feita a juntada." 

Deliberação do Comitê em 21/11/2016: Ciência e acompanhamento. Necessidade de 

acompanhamento até a solução, motivo pelo qual deve a pendência retornar à pauta da 

próxima reunião. 

Situação em 16/01/2017: Tarefa: 06160361: Acompanhar. Em andamento na STI. 

A STI foi notificada via e-mail para andamento da tarefa . 

Situação em 15/03/2017: e-mail enviado para o membro do Comitê Luciano solicitando 

informações sobre o andamento da tarefa 06160361 

Situação em 20/03/2017: STI , "Tarefa pendente de execução - trata-se de problema 

pontual que ocorre somente com protocolos feitos pelas próprias varas se recebem 

petições em papel (casos raros)." 

Situação em 26/04/2017: Dúvida suscitada pelo servidor lzaias Catelli de Carvalho: 

"Existem dois casos que necessitamos orientações: 

Quando houver, para os autos, petição não juntada e que não seja objeto do motivo da 

conclusão, deve-se solicitar sua juntada antes de enviar os autos conclusos? 

Exemplo: Autos conclusos para julgamento não exige protocolo, mas se houver alguma 

petição não juntada, deverá ser solicitada? 

Dados antigos, da época que não existia a obrigatoriedade de juntada, devem ser 

pesquisados ou existe uma data de corte?" 

Reunião Técnica em 07/05/2017: O servidor lzaias Catelli de Carvalho participdiJ da 

reunião técnica sendo que as dúvidas foram esclarecidas e respondidas n~~~D 
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1 06160361 

~\ I 
US 'AVO PALUMBO 

Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional do TRT da ga Região 
Representante do Excelentíssimo Coordenador do Comitê Gestor Regional do 

Sistema e-Gestão, Corregedor Regional, Desembargador Ubirajara Carlos 
Mendes 
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