PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO
Ata nº 007/2020

Ata de Reunião Ordinária do Comitê Gestor
Regional do e-Gestão, realizada em 23 de

https://esap.trt11.jus.br:443/validade?v=da1a17e2-b35f-4646-b436-83acb2e5be7c

julho de 2020.

Aos vinte e três dias do mês de julho de 2020, às 14h, por videoconferência,
reuniram-se, sob a presidência da Desembargadora do Trabalho MÁRCIA NUNES
DA SILVA BESSA, coordenadora do Núcleo de Apoio ao PJe e e-Gestão do
TRT11, os integrantes do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão: Dra.
Márcia Nunes da Silva Bessa (Desembargadora do Trabalho), Dr. Alexandro Silva
Alves (Juiz do Trabalho), Ricardo Henrique Alves de Carvalho (Chefe do Núcleo de
Apoio ao PJe e e-Gestão), Carlos Augusto da Silva (Chefe da Seção de Estatística
e Pesquisa), Gabriela Maria Aragão Nery (Diretora da Secretaria-Geral Judiciária),
Mônica Sobreira Leite (Diretora da Assessoria de Gestão Estratégica), Nereida
Martins Lacerda (Representante da 2ª instância), Maria do Socorro Chaves de Sá
Ribeiro (Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas), Evandro Vídeo de Souza
Junior (Diretor da SETIC), Davi da Silva Lima (representante da SETIC), Stanley
Santos de Araújo (representante da SETIC), Janderson de Melo Antunes
(representante da SETIC), Henrique Alexandre Torres (representante da SETIC) e
Rejane Aragão Oliveira (Representante da Corregedoria Regional). As ausências
foram devidamente justificadas. Após a apresentação da pauta e da discussão de
seus temas, foram realizadas as seguintes considerações e deliberações: 1.
Contabilização dos dias de pendência dos processos com o relator. O Senhor
Ricardo Carvalho, Chefe do NAPE, informou aos integrantes do Comitê que o
Gabinete

da

Desembargadora

Joicilene

Portela

relatou

ter recebido

da

Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho uma listagem dos processos pendentes
com o relator no prazo vencido. Diante disto, questionou ao NAPE em que relatório
do Sistema eGestão poderiam verificar a veracidade de tais dados. Em assim
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sendo, ao analisar os relatórios de processos pendentes com o relator no Sistema
eGestão, o NAPE constatou que não é disponibilizada a quantidade de dias que o
processo está pendente, diferentemente do relatório encaminhado pela CGJT. O
Senhor Davi Lima, representante da SETIC, informou que, no extrator do eGestão,
o campo que guarda os dias de pendência do processo está sendo preenchido nos
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seguintes itens de 2º Grau: 92.159 (Processos pendentes com o relator - no prazo recursos), 92.160 (Processos pendentes com o relator - prazo vencido - recursos),
92.431 (Processos pendentes com o relator - no prazo - ações originárias e
recursos internos) e 92.432 (Processos pendentes com o relator - prazo vencido ações originárias e recursos internos) e de 1º Grau: 90.062 (Processos com
instrução processual encerrada aguardando prolação de sentença) e 90. 393
(Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de sentença
com prazo vencido). O Chefe do NAPE destacou que o relatório eGestão
disponibiliza os dias de pendências apenas para o 1º Grau. Ante o exposto, o
Chefe do NAPE sugere a abertura de JIRA EG a fim de questionar o porquê de tal
informação contida no extrator não estar sendo disponibilizada nos relatórios do 2º
Grau e solicitando sua inclusão, o que é aprovado por unanimidade pelos membros
do Comitê. 2. Abertura de JIRA sobre defeito no e-Gestão. O Senhor Ricardo
Carvalho informou que a Secretaria da Terceira Turma, o Gabinete da
Desembargadora Maria de Fátima e o Gabinete do Desembargador José Dantas
relataram um defeito no qual alguns processos julgados não estão sendo
contabilizados no item 92.192 (Processo julgado em sessão - ações originárias e
recursos), como, por exemplo, os processos de n.º 0000825-98.2019.5.11.0016,
0001093-70.2019.5.11.0011,
36.2019.5.11.0016,

0000645-82.2019.5.11.0016,

0000108-23.2018.5.11.0501,
38.2019.5.11.0015,
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0000868-

0001049-36.2019.5.11.0016,

0001127-64.2018.5.11.0016,

0000038-44.2020.5.11.0401,

0001049-

0000038-44.2020.5.11.0401,

0000298-85.2019.5.11.0101,

0001066-72.2019.5.11.0016,

0001127-64.2018.5.11.0016,
83.2019.5.11.0011,

0000645-82.2019.5.11.0016,

0001312-

0000108-23.2018.5.11.0501,
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0000642-30.2019.5.11.0016,

0000816-91.2018.5.11.0301,

0000051-

04.2019.5.11.0005 e 0001309-84.2017.5.11.0016. O NAPE realizou uma análise
da situação e verificou que em todos processos informados houve alteração de
classe processual e que, a partir deste momento, o processo deixava de gerar
dados estatísticos para o eGestão. Desta feita, concluiu que se trata de defeito no
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extrator do sistema eGestão, já reportado por meio dos JIRAS EG-3744 e EG3314. Por fim, o Comitê deliberou que o NAPE deverá acompanhar o
andamento/tramitação dos referidos JIRAS e adotará as medidas indicadas para
correção do problema. Não havendo mais nada a tratar, declarou-se encerrada a
reunião às 14h52. Eu, Sthefany Souto Grando, Assistente do Núcleo de Apoio ao
PJe e-Gestão, a tudo presente, lavrei a presente ata que foi lida e achada
conforme por todos os membros presentes na Reunião, sendo, por fim, assinada
pela Presidente do Comitê Gestor Regional do eGestão do E. Tribunal Regional do
Trabalho da 11ª Região.

MÁRCIA NUNES DA SILVA BESSA
Desembargadora do Trabalho
Coordenadora do Núcleo de Apoio ao PJe e e-Gestão
Presidente do Comitê Gestor Regional do eGestão do TRT da 11ª Região
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