
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO

9ª REUNIÃO 2022 DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO

Outubro/2022

ATA DA REUNIÃO
Local Data

Virtual (Através de manifestação por e-mail) 19/10/2022
1. Composição do Grupo Gestor (Portaria SGP.PR.Nº 096/2021)
Coordenador: Fabio Túlio Correia Ribeiro (Desembargador Presidente);

Vice Coordenador: Fabrício de Amorim Fernandes (Juiz do Trabalho Substituto e Vice Coordenador);

Membros da área de Estatística: Mônica Oliveira Barreto (Secretária de Governança e Gestão Estratégica) e Érica 
dos Santos Andrade (Chefe do Setor de Estatística);
Membros do 1º e 2º Graus de Jurisdição: Rosane Nascimento Barretto (Secretária-Geral da Presidência), Deborah 
Puig Cardoso (Secretária da Corregedoria), José Olino de Campos Lima Júnior (Assistente de Gabinete do Des. Fa-
bio Túlio Correia Ribeiro), Shirley de Freitas Fernandes Santos (Diretora de Secretaria da 7ª Vara do Trabalho de 
Aracaju);
Membro da Área Administrativa: Tadeu Matos Henriques Nascimento (Diretor-Geral);
Membro da Área de Tecnologia da Informação: Marcos Xavier de Almeida Barretto (Secretário de Tecnologia da 
Informação e Comunicação).
2. Pauta:
2.1. Informes.

Em cumprimento ao disposto na Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do 
Trabalho, o Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão reuniu-se, no formato virtual, através de manifesta-
ção por e-mail, com vistas a discutir questões relacionadas ao Sistema de Gerenciamento de Informações Ad-
ministrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão e outros assuntos estatísticos pertinentes, con-
forme Pauta acima especificada.

3. Análises, observações e deliberações
3.1 Informes

3.1.1 Implantação de novas versões de sistemas/ferramentas: ocorrida no dia 19 de outubro, a reunião do 
CCM(Comitê Consultivo de Mudanças) onde foi deliberado a data da liberação do ambiente de homologação 
até o dia 25 de outubro e a homologação por parte da área da estatística até 8 de novembro de 2022, da nova 
versão do extrator do e-Gestão 2.9 .

3.1.2 Levantamento de processos físicos:  feito o levantamento de processos legados, foram  identificados 4 
processos ainda no meio físico, no item 383 - Processos de Pendentes de Baixa na fase de execução. A lista de 
processos detectados foi encaminhada para a Vara do Trabalho de Maruim, para tratamento da ocorrência. Se -
gue a lista desses processos: 

- 0109800-69.2008.5.20.0011
- 0109900-24.2008.5.20.0011
- 0000531-56.2012.5.20.0011
- 0111300-73.2008.5.20.0011

3.1.3 Criação de Relatório -  aberto chamado no JIRA EG-4745 solicitando a criação do Relatório de Processos 
Pendentes de Solução na fase de conhecimento distribuídos há mais de 2 anos da data da consulta. Em respos -
ta ao chamado, atendido por Giselle Gomes de Oliveira do TST, fomos informados que foram criados os relató-
rios: 
- Processos Pendentes de Julgamento há mais de dois anos 2º Grau 
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- Processos Pendentes de Solução nas VTs há mais de 2 anos ; na pasta “TRT20” Região/Estatística, dentro do 
sistema do e-Gestão.

3.1.4 Exclusão no sistema do e-Gestão do relatório de Detalhamento de Erros - encaminhado um email a Die-
go Carneiro Lopes, do Grupo Técnico de Aperfeiçoamento da Plataforma Tecnológica do e-Gestão, solicitando 
informação sobre a disponibilidade do Relatório de Detalhamento de Erros. Em resposta a esse email fomos in-
formados que esse relatório não está mais disponível na pasta devido às regras de validação estarem desatuali -
zadas. Os manuais de 1º e 2º Graus do wiki foram alterados de forma bastante significativa desde a última edi-
ção dessas regras que culminaram na aprovação ou rejeição das remessas.

3.1.5 Semana Nacional de Conciliação - entre os dias 19 a 23 de setembro de 2022, a Justiça do Trabalho em 
todo o país realizou a 12ª edição da Semana Nacional de Execução Trabalhista com o slogan “ Na cara do gol-  
vire o jogo e finalize seu processo”. O TRT20 realizou 54 conciliações no conhecimento tendo como total o va-
lor arrecadado de R$ 876.545,85; já na fase de execução foram realizadas 185 conciliações tendo como total o  
valor  arrecadado de R$  11.450.178,43  fechando um total  de  239 conciliações realizadas  e  o  total  de  R$  
12.326.724,28 de valor arrecadado.   

3.1.6.  Prêmio CNJ de Qualidade 2022: foi informado que, dentre os requisitos do Prêmio CNJ de Qualidade, 
edição 2022,  está prevista a consistência  da base de dados do DataJud (art.  8º,  inciso I,  da Portaria  CNJ  
170/2022). O TRT20 está pontuando em todos os itens já divulgados. O requisito que se refere a documento  
principal preenchido e válido do Polo Passivo foi resolvido - o TRT atingiu o percentual de 97,2% (dados corre-
tos em 21/09/2022); para o alcance da pontuação integral, o percentual foi reduzido para 95% (originalmente  
o percentual estabelecido era de 98%); Ainda em relação à consistência da base de dados do DataJud (art. 8º,  
inciso I, da Portaria CNJ 170/2022), o Painel de Saneamento do DataJud não contempla a apuração dos seguin-
tes itens: c.4) movimentos de suspensão por recurso extraordinário ou por recurso especial repetitivo ou por  
recurso de revista repetitivo ou por incidente de resolução de demandas repetitivas ou por incidente de assun-
ção de competência ou por decisão do Presidente do STF ou por decisão do Presidente do STJ ou por Decisão 
do Presidente do TST, com complemento preenchido em formato válido, e de acordo com os números dos te-
mas existentes no BNP (ou BNPR) (10 pontos para mais de 95%); c.5) requisito excluído; c.6) processos com  
mudança de classe na capa do processo do DataJud, que tenham registrado um dos movimentos: 14739 (Evo -
lução da Classe Processual), 14738 (Retificação de Classe Processual), 10966 (Mudança de Classe Processual)  
(10 pontos para mais de 98%).

Outro requisito que se relaciona ao DataJud está previsto no art. 8º, inciso II, da Portaria CNJ 170/2022. Avalia  
o grau de aderência entre o resultado apurado para alguns indicadores pelo DataJud e o que fora lançado no 
Justiça em Números (JN), a partir dos dados do e-Gestão; a pontuação exigida era de 80 pontos e o nosso tri-
bunal obteve 75 pontos.

3.1.7 Tratamento de possíveis inconsistências - foi informada a identificação de possíveis inconsistências no e-
Gestão, adiante relacionadas:

A -  Processo  já  ter  sido  julgado,  porém  ainda  contabilizado  nos  itens  de  pendentes  de  julgamento,  o  
92.434(Processos suspensos ou sobrestados pendentes de julgamento e o 92.198(Ações Originárias e Recursos 
pendentes de julgamento . Providência: Aberto chamado no JIRA, solicitando verificação e caso necessário cor-
reção dessa ocorrência. Número do chamado: EG-5445. Situação do JIRA: Resolvida na remessa diária de 15 de 
novembro de 2022
B - Audiências realizadas nos CEJUSCs de 2º Grau não contabilizadas no item 92.453 (Audiências realizadas nos  
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CEJUSCs de 2º Grau). Providência: Aberto chamado no JIRA, solicitando verificação dessa ocorrência. Número 
do chamado: EG-5358. Situação do JIRA: Foi informado que o item 92.453 foi atualizado, e a alteração será li-
berada na versão 2.9 do extrator.
C - Processos com o movimento de remetidos os autos para Juízo plantonista não contabilizados no item 
92.224 (processos pendentes de baixa).  Providência: Aberto chamado no JIRA , solicitando verificação dessa 
ocorrência. Número do chamado: EG-5203. Situação do JIRA: Foi informado que o Item 92.224 foi atualizado e 
a alteração será liberada na versão 2.9 do extrator.
D - Processos já julgados não contabilizados no item 92.192(Processos julgados em sessão - ações originárias e 
recursos) e permanecendo no item 92.198(Ações originárias e recursos pendentes de julgamento).  Providên-
cia: Aberto chamado no JIRA, solicitando verificação dessa ocorrência. Número do chamado: EG-5422. Situa-
ção do JIRA: Chamado pendente.

Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião.
Assinatura

FABIO TÚLIO CORREIA RIBEIRO
Desembargador-Presidente

Coordenador do Comitê Regional do Sistema e-Gestão
(assinado digitalmente)

PÉRICLES MACHADO TEIXEIRA
Secretário de Governança e Gestão Estratégica - em substituição

Secretário da Reunião
(assinado digitalmente)
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