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Ata n.º 02/2017 - Reunião do Comitê Gestor Regional

do Sistema e-Gestão - TRT da 17ª Região

Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão

ATOS TRT 17ª PRESI Nos 66/2011, 132/2011, 17/2013, 86/2013, 74/2014, 92/2014, 100/2014, 40/2015, 105/2015 e 30/2016

1. Informações Gerais

Data: 30/08/2017 Horário: 16h às 17h30min Local: Ed. Castelo Branco – 7º andar

Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão:

Presentes: Juiz Roque Messias Calsoni, Juíza Fátima Gomes Ferreira, Eduardo Ferreira Costa, Elielda

de Jesus Loureiro Souza, Erika Eliza Izoton Alves, Lucieni Pandolfi, Luiz Carlos Goldner Junior e Valdir

José de Sousa

2. Objetivos da Reunião

Corrigir eventuais inconsistências nos dados do Sistema e-Gestão e analisar a necessidade de esclarecer

regras de negócio junto ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão.

3. Pauta, decisões e providências

Item 1 – Remessas referentes aos meses de abril a agosto do segundo grau e de janeiro a julho do primeiro

grau estão com situação rejeitada

Despacho da Presidência, de 22 de agosto de 2017:

1. Considerando o teor do ofício em referência, por meio do qual o Corregedor-Geral da Justiça do

Trabalho Ministro Renato de Lacerda Paiva comunica que as remessas referentes aos meses de abril a

agosto do segundo grau deste Tribunal Regional do Trabalho, bem como 07 (sete) meses de remessas

do primeiro grau relativas a janeiro a julho, encontram-se com situação “rejeitada”.

2. Ao Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão para providências necessárias a fim de regularizar as

referidas remessas, o mais breve possível.

Decisões e providências
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a. Sugerir que a Setic analise os itens rejeitados, mencionados no OF.CIRC.SECGJT Nº 011/2017, e

efetue a correção dos problemas que lhe são privativos.

b. Após, que a Setic encaminhe à Secor a relação dos itens que necessitarão de atuação das unidades

judiciárias de primeiro grau para que seja avaliada a conveniência de determinar prazo para a

correção dos erros de validação pelas unidades.

c. Quanto aos itens de segundo grau, que a Setic encaminhe à Segep a relação dos itens que

necessitarão de atuação das unidades judiciárias de segundo grau para que seja avaliada a

conveniência de a Presidência determinar prazo para a correção dos erros de validação pelas

unidades.

Item 2 – Inclusão dos precatórios do PJe, classe “Precatório Eletrônico”, no e-Gestão legado

1. O gestor dos itens de precatório, Jeoval Garcia Alexandre Filho, solicitou a inclusão da classe

Precatório Eletrônico na contabilização do e-Gestão para fins estatísticos.

2. Ocorre que, caso a solicitação do Gestor seja atendida, precatórios cuja origem são processos

eletrônicos do PJe serão incluídos em itens de processos físicos.

Decisões e providências

a. O Sistema PJe não possui funcionalidade para autuação de precatórios, por isso, as demandas geradas

naquele sistema vêm sendo autuadas no SIP, na classe criada para esse fim, Precatório Eletrônico.

Devido à impossibilidade de autuação dos precatórios no Sistema PJe e à necessidade de os dados do

e-Gestão exibirem as atividades que são desenvolvidas com os Precatórios Eletrônicos, as regras de

e-Gestão dos processos legados deverão ser implementadas para contemplarem essa classe.

Item 3 – Configuração dos prazos processuais do 2º Grau no extrator e-Gestão/PJe versão 2.3

No 2º Grau, até a versão 2.2 do extrator e-Gestão/PJe, era possível estabelecer os dias de prazo de uma

classe processual, mas não havia a possibilidade de configurar se esse prazo seria contado em dias “úteis” ou

“corridos”. O tipo de contagem de prazo (dias úteis ou corridos) era determinado pela equipe de

desenvolvimento do extrator e-Gestão/PJe no próprio item de informação. Por exemplo, se o item 92.159
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fosse programado para contar o prazo em dias úteis, todos os prazos das classes processuais seriam

considerados úteis, independentemente do que constasse no Regimento Interno do Tribunal.

Na versão 2.3 do extrator e-Gestão/PJe, a equipe de desenvolvimento aprimorou a configuração dos prazos

processuais possibilitando especificar se a contagem do prazo de uma classe deve ser realizada em dias úteis

ou corridos.

Importante frisar que a contagem do prazo para os magistrados em dias úteis segue as seguintes regras no

extrator e-Gestão/PJe 2.3:

1) Data de Início/Data de Término para a contagem:

a) devem ser SEMPRE dia útil, ou seja, sábado/domingo ou feriado não serão considerados;

b) não devem estar compreendidas em um período de suspensão de prazo do magistrado;

c) não devem estar compreendidas em um período de afastamento do magistrado.

2) Suspendem a contagem do prazo:

a) períodos cadastrados como suspensões de prazo do magistrado.  Por ex.: período do Recesso Forense;

b) dias em que houver afastamento do magistrado responsável pelo processo;

c) sábados/domingos e feriados imediatamente contíguos ao término das suspensões de prazo e/ou dos

afastamentos de magistrados.

Por seu turno, o prazo corrido não desconsidera nada na contagem do prazo, quer seja nas datas de

início/término ou durante a contagem. Dessa forma, os dias em que ocorrerem suspensões, afastamentos,

finais de semana ou feriados serão contados normalmente no prazo. O extrator calcula este prazo realizando

uma simples subtração entre a data final do prazo e a inicial. Se um prazo teve início no dia 10, no dia 30 o

extrator entenderá que transcorreram 20 dias de prazo, não importado o que aconteceu neste período.

Decisões e providências
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a. O Regimento Interno (RI) deste regional define prazo para relatar para algumas classes processuais. A

inserção desses novos prazos afetará os processos em curso, por isso, a questão deverá ser submetida

à Presidência do Regional para que avalie a conveniência de adequação ao RI, dada a possibilidade de

alteração dos prazos. Cumpre registrar que a Lei n.º 13.467/2017, que altera a Consolidação das Leis

Trabalhistas, cuja vigência se dará em meados de novembro deste ano, altera o caput do artigo 775

para fazer constar que “Os prazos estabelecidos neste Título serão contados em dias úteis, com

exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento”.

b. Caso a Presidência opte por alterar o prazo das classes processuais, a fim de minimizar os impactos

provenientes dessa alteração, o Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão recomenda que as

alterações entrem em vigor apenas no ano de 2018. Além disso, o Comitê Gestor Regional do Sistema

e-Gestão também recomenda que a Presidência, antes da entrada em vigor dos novos prazos

processuais, realize ampla divulgação junto às unidades judiciárias afetadas pela contagem do prazo

como, por exemplo, Secretarias e Gabinetes de Desembargadores.

Item 4 – Envio de dúvida negocial para o Comitê Gestor Nacional do e-Gestão questionando os

movimentos de decisões e julgamentos que ensejam a entrada do processo no item 92.157

1. Os Gabinetes têm demandado o Grupo de Suporte ao PJe, e este a Setic/Seman, para saber quais

são os movimentos que inserem processos no item 92.157, pois a regra atual menciona “Movimento

de decisão ou julgamento diferente daqueles relacionados no item 92.151”, mas, em casos

concretos, foi observado que não são todos os movimentos diferentes daqueles que ensejam a

inserção no item 92.157.

Decisões e providências

a. Enviar solicitação ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão para que informe quais são os

movimentos, diferentes daqueles relacionados no item 92.151, que inserem processos no item

92.157.

Item 5 – Processo 0000533-36.2016.5.17.0151 já julgado, mas consta no item “92.159-Processos

pendentes com o relator – no prazo (PJE)”
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A Chefe de Gabinete do Des. Mário Ribeiro Cantarino Neto entrou em contato com o Suporte ao PJe para

saber a razão de o processo 0000533-36.2016.5.17.0151, na classe Recurso Ordinário, constar no item

‘92.159-Processos pendentes com o relator – no prazo (PJE)’ no mês de março de 2017, pois o recurso

ordinário foi julgado e o resultado lançado em 22-2-2017.

No dia 23-3-2017, às 18:58:45, foi efetuada conclusão para decisão (relatar) equivocadamente, encerrada

a conclusão e efetuada nova conclusão para despacho. Segundo relatório deste regional, a conclusão

para decisão (relatar) equivocada incluiu o processo no item 92.159, na condição 1.2.

Analisando os itens 92.159 e 92.157, penso que o processo deve ter sido inserido no item 92.159 devido

à nova conclusão para decisão (relatar) efetuada equivocadamente no dia 23-3-2017 para o mesmo

Magistrado da conclusão para julgamento (relatar) efetuada no dia 3-11-2016.

Sugiro que seja enviada sugestão de alteração da regra do item 92.157 para não seja aberto prazo para o

relator quando tiver sido escolhido tipo de conclusão decisão ou julgamento (relatar) equivocadamente.

No caso em questão, a conclusão com o tipo correto, despacho, foi efetuada no mesmo dia da

equivocada.

Decisões e providências

a. Sugerir que a Setic verifique se o problema persiste na atual versão do extrator. Em caso positivo,

enviar sugestão ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão para que altere a regra de negócio da

condição 1.2 dos itens 92.159 e 92.160 para que os cancelamentos de conclusão efetuados não

insiram os processos nesses itens.

Item 6 – Qual o tratamento a ser dado aos processos que foram migrados do SIP (sistema legado) para o

PJe?

Atualmente o TRT-ES vem realizando no 1º Grau a migração de diversos processos do SIP (sistema legado)

para o PJe. Ocorre que, se nada for realizado, os processos migrados ficarão indefinidamente no e-Gestão

legado, uma vez que eles não serão movimentos no SIP, somente no PJe.
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Decisões e providências

a. Os processos migrados do legado para PJe deverão ser excluídos do e-Gestão Legado. Para tanto,

deverão ser incluídas nas regras de negócios do e-Gestão Legado, como condição de saída, as

tramitações que indicam que o processo foi migrado.

b. As tramitações que indicam que o processo foi migrado, bem como os itens a serem alterados,

deverão ser identificados pelos gestores dos itens do 1º Grau.

c. A implementação das alterações das regras de negócio do extrator e-Gestão/Legado será realizada

pela SETIC.
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