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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO

Divisão de Gestão Estratégica

Ata de Reunião

1. Informações Gerais

Unidade Data das às Local

Comitê Gestor Regional do
Sistema e-Gestão

22/06/2022 13h30min 14h Sala de Reuniões 13º
e videoconferência

Participante Unidade Contato

Ney Alvares Pimenta Filho Secretaria-Geral da Presidência 2088

Alexandre de Barros Diláscio Divisão de Sistemas de Informação 2569

Eneida França Martinelli 5ª  Vara do Trabalho de Vitória 2125

Estêvão de Figueiredo Cellin Setor de Informações Funcionais 2550

Luciano Magno Brambila Divisão de Gestão Estratégica 2062

Nuno de Almeida Rasseli Setor de Desenvolvimento de
Sistemas 2568

2. Objetivos da Reunião

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

3. Pendências (reuniões anteriores)

 Tratada no item 3 da pauta.

4. Pauta

Assunto

1. Informativos

O Chefe da Divisão de Gestão Estratégica informou sobre os dois ofícios encaminhados
pela Secretaria Geral da Presidência e recebidos na caixa postal do Comitê:

1.1. Ofício Circular CGJT Nº 86/2022 cujo teor informa, em síntese:

 a disponibilização de nova versão do de/para com o fim de promover
correções especialmente nos movimentos de identificação do retorno do
CEJUSC e de finalização da situação “Concluso”;

 a inclusão dos movimentos e complementos novos, decorrentes de
atualizações das Tabelas Processuais Unificadas da Justiça do Trabalho ou do
Conselho Nacional de Justiça;

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/633113485?Formato=PDF&securityCode=f0dmgjz8Rq27St3w08TCJA6mK7dFJwOn



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço abaixo

 que referido de/para não se aplica aos movimentos utilizados no sistema
legado, e que está disponível na EXT-599.

1.2. Ofício Circular nº 45/2022 - SEP/CNJ (Secretaria Especial de Programas, Pesquisa
e Gestão Estratégica), cujo teor informa a suspensão da obrigatoriedade de envio
de dados do Sistema Módulo de Produtividade Mensal (Passo 3 e Passo 4) e
Sistema Justiça em Números (módulo de litigiosidade, tempo médio, demandas
por classe e assunto e outros questionários que contenham dados processuais).
Os dados do Passo 1 (cadastro serventias) e Passo 2 (cadastro magistrados)
permanecem ativos no MPM assim como os módulos de Insumos Dotações e
Graus de Utilização, Priorização do primeiro grau e outros questionários que não
contemplem informações que possam ser obtidas por meio do DataJud.

2. Contagem de prazo pelo Extrator

O servidor Nuno de Almeida Rasseli informou a partir da mudança da contagem do
prazo para relatar (de 70 dias úteis para 90 dias corridos) foi identificado pelos
gabinetes um problema na contagem de prazo: não estão sendo considerados os
afastamentos na versão atual do extrator (2.6.1).

O servidor Nuno de Almeida Rasseli informou ainda que se encontra disponível a versão
2.8.3 do extrator, que implementa versão atual do manual e com impactos na contagem
de prazo, sem, contudo confirmar a correção do problema.

Como deliberação, o Comitê solicita à Secretaria de Tecnologia de Informações e
Comunicações que priorize a implantação da versão 2.8.3 do extrator para verificar se o
problema é corrigido. Não sendo corrigido, deverá ser aberta uma solicitação de
alteração (issue) no Jira do e-Gestão.

3. Exclusão dos lançamentos de conclusão

O chefe da Divisão de Sistemas da Informação informou que, por conta de priorização
das atividades, ainda não foram realizadas as exclusões dos lançamentos de exclusão
dos processos 0000501-05.2021.5.17.0006 e 0000587-19.2021.5.17.012, deliberados
pelo Comitê na reunião anterior. A SETIC se comprometeu a realizar os lançamentos.

4. Próxima reunião

A próxima reunião está agendada para o dia 25 de julho de 2022.

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

5. Deliberações e Providências

Descrição Responsável Data

1. Priorizar a implantação da versão 2.8.3 do SETIC Assim que

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/633113485?Formato=PDF&securityCode=f0dmgjz8Rq27St3w08TCJA6mK7dFJwOn



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço abaixo

extrator possível

2. Exclusão do lançamento da Conclusão nos
processos 0000501-05.2021.5.17.0006 e
0000587-19.2021.5.17.0121

SETIC Assim que
possível
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