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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO 

SEGEST - Secretaria de Governança e Gestão Estratégica  

Ata de Reunião 

 

1. Informações Gerais 

Unidade Data das às Local 

Comitê Gestor Regional do 
Sistema e-Gestão 

19/09/
2022 

13h30min 15h00min Sala de Reuniões 13º 
e videoconferência 

  

Participante Unidade Contato 

Juiz Ney Alvares Pimenta Filho Secretaria-Geral da Presidência 2088 

Erika Eliza Izoton Alves Setor de Suporte ao Pje 2226 

Johnathan Marques Silveira 
Carioca 

Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicações 

2515 

Luciano Magno Brambila Secretaria de Governança e Gestão Estratégica 2062 

Marcelo Caliman Pimentel Secretaria da Corregedoria Regional 2468 

Nuno de Almeida Rasseli Setor de Desenvolvimento de Sistemas 2472 

Valdir José de Sousa Divisão de Estatística e Pesquisa 2479 

 

Convidado Unidade Contato 

Giordano Trindade Damasceno 
Bruno 

Divisão de Estatística e Pesquisa 2479 

Viviani Deorce Benedito Lima Divisão Técnica Judiciária 2381 

 

2. Objetivos da Reunião 

Reunião ordinária do mês de setembro de 2022. Assuntos discutidos conforme Pauta. 

3. Pendências (reuniões anteriores) 

 Não se aplica. 

4. Pauta 

Assunto 

1. Painel de saneamento da base de dados dos processos judiciais que tramitam 
fisicamente 

O servidor Valdir apresentou o painel que possibilita ao Gestor da Unidade Judiciária 
verificar possíveis inconsistência de lançamentos nos processos. O referido painel 
consta de 1.307 processos com itens do e-Gestão de origem legado (físico), distribuídos 
nas 24 Varas do Trabalho, exceto a 2ª VT de Guarapari que não possui processo físico. 

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/824174696?Formato=PDF&securityCode=t2iHh5KHZSh0RX/LefzxnQ/hxayxwXP6wyQ=
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Para realizar o saneamento da base de dados ficou definido sugerir ao Corregedor 
Regional as seguintes etapas: 

 

- A Divisão de Estatística e Pesquisa (Diepe) disponibilizará o painel à Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicações (Setic);  

- A Setic disponibilizará o referido relatório no portal do TRT 17 até o dia 26/09/2022; 

- A Secretaria da Corregedoria Regional (Secor) fará o modelo de certidão para inclusão 
no SICdoc, com finalidade de “baixa” nos registros dos processos físicos; 

- A Setic incluirá no SICdoc a referida certidão para confirmar o encerramento do 
processo; 

- A Secor encaminhará Ofício Circular para as Varas do Trabalho solicitando e orientando 
os procedimentos para as correções das possíveis inconsistências até o dia 26/09/2022; 

Os prazos para as devidas correções serão em função da quantidade de processos a 
serem analisados por cada unidade, conforme a seguir: 

• Até 50 processos, correção até o dia 10 de outubro de 2022; 

• 51 a 100 processos, correção até o dia 20 de outubro de 2022; 

• Mais de 100 processos, correção até o dia 28 de outubro de 2022. 

 

2. Solicitação de retificação de processos 

2.1. 10ª Vara do Trabalho de Vitória: e-mail enviado no dia 30/08/2022 

Prezados(as), De ordem do Exmo. Juiz Titular desta Unidade, Dr. Luís Claudio dos Santos 
Branco, solicito a retificação de informações quanto ao atraso no proferimento de 
sentença nos autos do processo 0000494- 64.2022.5.17.0010. Importa salientar que a 
informação constou tendo em vista erro de tramitação já conhecido por este Regional, 
qual seja: ENCERRAR A CONCLUSÃO ao invés de COVNERTER EM DILIGÊNCIA, conforme 
se verifica das telas abaixo: 

Ao verificar o erro, foi proferida sentença em 23/08/2022, conforme tela abaixo: 

O que se observa é que entre a movimentação de entrada e a saída da sentença há um 
intervalo de 50 dias, o que ultrapassa o prazo previsto no e-gestão. 

 

Considerando que o processo foi sentenciado dentro do prazo, o Comitê deliberou por 
encaminhar à Setic para correção no sistema. 

 

 

2.2. 10ª Vara do Trabalho de Vitória: e-mail enviado no dia 14/09/2022 

Prezados(as) Membros do Comitê do E-gestão, considerando que foram 
encontrados erros estatísticos em processos físicos; Considerando a necessidade de 
correção a fim de melhorar a estatística da Unidade e assim colaborar com o 
cumprimento de metas pelo Regional; Considerando a impossibilidade de realização 
de acertos estatísticos de processos físicos por meio do SIF, que foi descontinuado; 
Solicito indicação de como proceder a retificação de informações estatísticas dos 
seguintes processos: 1. 0147400-19.2005.5.17.0010, 0134400-49.2005.5.17.0010: 
processos que foi extinta a execução por renuncia ao crédito e foram apensados ao 
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processo 0141300-48.2005.5.17.0010. Conforme andamentos encontrados no site 
deste Regional: 

 

Considerando que os referidos processos são físicos, o Comitê deliberou por 
informar à Diretora de Secretaria que será adotado procedimento de encerramento 
dos processos físicos e que esse procedimento corrigirá as inconsistências.  

 

 

2.3. 13ª Vara do Trabalho de Vitória: e-mail enviado no dia 1509/2022   

Prezado, boa tarde! Solicito a exclusão da tramitação de iniciada a liquidação dos processos 
abaixo, pois houve a tramitação de iniciada a liquidação por equívoco e, em seguida, 
tramitamos o retorno da fase para conhecimento. No entanto, apesar de estarem na fase 
de conhecimento no PJE quando procedo a consulta no e-gestão do TST eles aparecem na 
fase de liquidação. Solicito urgência na exclusão, tendo em vista que a 13VT estará em 
correição e gostaríamos de acertar essas pendências. Seguem os processos: 

 1 - 0000823-43.2017.5.17.0013 

 2 - 0000086-98.2021.5.17.0013 

 3 - 0000401-97.2019.5.17.0013 

 4 - 0000436-57.2019.5.17.0013 

 5 - 0000445-53.2018.5.17.0013 

 6 - 0000784-46.2017.5.17.0013 

 7 - 0001050-28.2020.5.17.0013 

 8 - 0001091-68.2015.5.17.0013 

 9 - 0001116-47.2016.5.17.0013 

10 - 0001240-25.2019.5.17.0013 

11 - 0144100-93.2012.5.17.0013 

12 - 0000376-16.2021.5.17.0013 

13 - 0000955-95.2020.5.17.0013 

Foi encaminhado Ofício orientando as Unidades Judiciárias quanto ao prazo para solicitação 

de correção de erros de lançamento no PJe. O Comitê deliberou que não poderá atender a 

referida solicitação de forma urgente, em função de não ter sido informado a data da 

ocorrência do lançamento indevido de cada processo. As correções serão realizadas de 

acordo com a ordem de demandas da Setic. 

3. Necessidade de Capacitação 2023 

3.1. O servidor Marcelo, sugeriu a apresentar as ferramentas de gestão processual para 
as Unidades Judiciárias, na semana de formação de capacitação dos magistrados, que 
ocorrerá em outubro de 2022. A referida sugestão foi aprovada pelo Comitê. 

3.2. Foi aprovado pelo Comitê a inclusão de treinamento nas ferramentas de gestão 
processual para as Unidades Judiciárias no ano de 2023. O comitê orienta à 
Presidência em ofertar o curso de forma compulsória para os Diretores de Secretaria. 

3.3. Treinamento e-Gestão 1º e 2º Graus.  

4. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às quinze horas e quinze minutos, 
do que, para constar, eu Valdir José de Sousa, lavrei a presente ata, que depois de lida e 
achada conforme, vai assinada pelos participantes. 
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5. Deliberações e Providências 

Descrição Responsável Data 

1. Disponibilizar o painel de saneamento da base 
de dados dos processos judiciais à Setic 

Diepe 21/09/2022 

2. Disponibilizar o painel de saneamento no 
portal do TRT-ES 

Setic 26/09/2022 

3. Certidão para inclusão no SicDoc Secor 26/09/2022 

4. Resposta ao pedido de urgência na exclusão 
de tramitação equivocada 

Segest 19/09/2022 

5. Envio do Ofício às Varas do Trabalho Secor 26/09/2022 

6. Inclusão de treinamento nas ferramentas de 
gestão processual 

Segest 26/09/2022 
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