
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
Comitê Gestor Regional e-Gestão - Biênio 2021/2022

ATA DE REUNIÃO TELEPRESENCIAL

Data:

08/03/2022

Horário:

15:00 – 17:00

Número:

CGR e-Gestão 003/2022

Participantes:
(Portaria

TRT21-GP nº
071/2021)

Membros do Comitê: O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Vice-Presidente Eridson João Fernandes Medeiros, o Excelentíssimo
Senhor Juiz do Trabalho Titular Dilner Nogueira Santos e os servidores
Marcelo Martins Pinto, Cláudio Delgado de Freitas, Divanda Lima de
Freitas Cavalcanti, Lauro Lúcio de Almeida Silveira, Kléber de Medeiros
Teixeira, Antônio Vicelmo Alencar Pereira, José Adriano Silveira
Albuquerque Guimarães e Keilia Melo de Morais.

Ausentes justificadamente: Divanda Lima de Freitas Cavalcanti, em
fruição de férias; Antônio Vicelmo Alencar Pereira, em fruição de férias.

Local: Sala virtual: https://meet.google.com/fks-knpd-bvf
PROAD: 1605/2019

INFORMAÇÕES

❖ Estatísticas no e-Gestão relativas às sentenças líquidas - análise da apuração
dos dados. Anotações: Ofício Circular TRT/CR nº 28/2021 encaminhado às Varas do
Trabalho com orientações; Para abertura de chamado técnico para análise do Comitê Nacional
quanto à possibilidade de exclusão das classes processuais que não geram a elaboração de
cálculos; O registro foi feito inicialmente no Jira/TST sob número EG-4790. Foi verificado
que foi solicitada a abertura de um novo issue com a mesma descrição na opção
melhorias. Novo chamado aberto sob registro EG-4931. Em análise pelo Grupo Técnico
de Aperfeiçoamento da Plataforma Tecnológica do e-Gestão. Solicitação de informação
em 07/03/2022.

❖ Discussão sobre o tratamento a ser dado, no e-Gestão, quando da determinação
de suspensão dos prazos processuais e de eventual indisponibilidade do sistema PJe,
analisando-se se, nesses casos, haveria ou não suspensão dos prazos dados aos
Magistrados para prolação dos atos judiciais. O registro foi feito no Jira/TST sob número
EG-4580. Em análise pelo Grupo Técnico de Aperfeiçoamento da Plataforma
Tecnológica do e-Gestão. Solicitação de informação em 07/03/2022.

❖ Na forma do Ato GCGJT nº 04, de 23 de fevereiro de 2022, o reenvio dos dados
do e-Gestão referentes ao ano 2021 foram prorrogados até 31/03/2022.

❖ CORREIÇÃO GERAL 2022. Inconsistência nos dados sobre publicação de
decisões monocráticas. Anotações: Considerando que foram detectadas, no e-Gestão,



inconsistências em dados relativos à publicação de decisões monocráticas em 2021 por
ocasião do preenchimento do questionário da correição geral ordinária 2022 no TRT da 21ª
Região, a se realizar em março próximo, solicita-se ao Comitê autorização para, após ser
rodado script para correção de erro do PJe, regerar e reenviar as remessas de 2021 do
e-Gestão. O reenvio, após correção dos dados no PJe, foi autorizado.

❖ CORREIÇÃO GERAL 2022. Inconsistência nos dados de Precatórios e de
Requisições de Pequeno Valor. Anotações: Considerando que foram detectadas
inconsistências em dados de precatórios e de RPVs por ocasião do preenchimento do
questionário da correição ordinária 2022 no TRT da 21ª Região, a se realizar em março
próximo, solicita-se ao Comitê autorização para o reenvio dessas informações, relativas ao
período compreendido entre março e dezembro de 2021. O reenvio foi autorizado. O
reenvio foi efetuado.

1. Pauta

1. Formulário de pedido de ajustes (planilha de análise);
2. Fluxo Rápido de Avaliação de Demanda - FRAD - Inconsistência no ITEM 90377;
3. Acompanhamento dos chamados EG-4931 E EG-4580;
4. Verificar os processos (2º grau) item e-Gestão express 2199 (recursos internos
pendentes de julgamento);
5. Implantar o extrator 2.8 do e-Gestão.

1.1. Formulário de pedido de ajustes (planilha de análise)

Anotações: em 06/03/2022, não havia solicitações pendentes.

Deliberação: à Secretaria do Comitê para acompanhamento e renovação na pauta da
próxima reunião.

1.2. Fluxo Rápido de Avaliação de Demanda - FRAD - Inconsistência no ITEM 90377

Anotações: após averiguação no acervo processual da 8ª Vara do Trabalho de
Natal/RN pela SETIC/TRT21, verificou-se que alguns processos da Unidade Judiciária
estão impactando, INDEVIDAMENTE, no item e-Gestão 90377 – Processos pendentes
de baixa no conhecimento – e logo no desempenho dela no IGest. A questão técnica
identificada diz respeito a constatação de que os processos foram convertidos para
tramitação eletrônica (SAP1-Pje/JT), havendo registro de movimentação de remessa
no SAP1, sem constar a remessa no PJe-JT. Além da constatação do caso específico
da 8ª Vara do Trabalho/RN, a SETIC efetuou um diagnóstico geral que pode ser
apresentado às demais Varas do Trabalho para fins de orientação e identificação de
eventuais inconsistências idênticas, com a seguinte avaliação:

1 – Ratificar a orientação dada pela SETIC/TRT21 à 8ª Vara do Trabalho de Natal no
sentido de efetuar a solicitação de ajuste de 77 (setenta e sete) processos
identificados com informação equivocada no item 90377, através do formulário
e-Gestão na intranet;

2 – Encaminhar expediente às demais Varas do Trabalho para que verifiquem se há, no
rol de processos pendentes de baixa na fase de conhecimento, processos que se



enquadrem na situação acima, ou seja, com informação equivocada no item 90377,
solicitando que realizem pedido de ajuste via formulário e-Gestão na intranet.

O FRAD foi aprovado, conforme registros na mensagem eletrônica.

A operação do ponto 1 foi efetuada, conforme planilha de acompanhamento.

Em relação à operação 2, a SETIC verificou os processos CLe pendentes de baixa,
identificando que são processos anteriores a 2012 e que com grande probabilidade foram
tramitados para o TRT/TST, e que assim sendo, o procedimento de ajuste, ou seja, baixa,
poderia ser feito sem a intervenção das Varas do Trabalho, a baixa poderia ser efetivada
em bloco.

Deliberação: autorizada a adoção de providências pela SETIC para baixa automática.
Comunicação às Varas do Trabalho acerca do procedimento adotado, com
encaminhamento da relação de processos baixados por Unidade Judiciária.

1.3. Acompanhamento dos chamados EG-4931 E EG-4580

Anotações: os dois chamados foram abertos em 2021. Não tem sido bem sucedida a
tentativa de obtenção de informações através de comentário no sistema (Jira-TST). Foi
encaminhada mensagem eletrônica para o grupo técnico de aperfeiçoamento do sistema
e-Gestão, buscando informações.

Deliberação: à Secretaria para providenciar expediente ao Comitê Nacional do
e-Gestão para obtenção de esclarecimentos acerca do andamento dos dois
chamados.

1.4. Verificar os processos (2º grau) item e-Gestão express 2199 (recursos internos
pendentes de julgamento).

Anotações: verificar os processos, todos do 2º grau, total de 58 processos. Análise da
situação atual do processo para constatar se ainda há pendência.

Deliberação: geração de relatório e encaminhamento à área negocial 2º grau do
Comitê para verificação e apresentação de sugestão até a próxima reunião em
12/04/2022, ficando desde já autorizada a baixa dos processos no sistema caso se
verifique que já estão julgados. Para os casos de processos baixados, à Secretaria
do Comitê para providenciar as devidas comunicações aos Gabinetes envolvidos.

1.5. Implantar o extrator 2.8 do e-Gestão.

Anotações: necessário para atendimento de determinação da CGJT.

Deliberação: autorizado.

MEMBROS PRESENTES À REUNIÃO



Nome*

Dr. Eridson João Fernandes Medeiros

Dr. Dilner Nogueira Santos

Marcelo Martins Pinto

Cláudio Delgado de Freitas

José Adriano Silveira Albuquerque Guimarães

Lauro Lúcio de Almeida Silveira

Kléber de Medeiros Teixeira

Keilia Melo de Morais

*Assinaturas coletadas eletronicamente (PROAD nº 1605/2019)
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