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PROPOSTA DE PAUTA

1. Pendências de reuniões anteriores

Identificador

2. Itens para pauta

Identificador

(1) E-gestão administrativo
3. Outros assuntos

Identificador

4. Deliberações via e-mail

Identificador

5. Agendamento da próxima reunião
10/09/2021

Identificador

ATA DE REUNIÃO
Local

Período

Videoconferência

27/08/2021

No dia 27 de agosto de 2021, por videoconferência, das 14h30 às 15h50, ocorreu a Reunião do E-Gestão
Administrativo, conforme ATO CONJUNTO TST.CSJT.CGJT.GP.SG Nº 2/2021. Estiveram presentes os seguintes
servidores dos TRTs, bem como dos servidores da Assessoria de Governança e Gestão Estratégica (AGGESTCSJT):
Nome
Ivan Bonifácio
Assessor de Governança e Gestão Estratégica do CSJT

Janaína Luciana de Lima Gomes
Janaína Gomes - Secretária de Gestão de Pessoas do CSJT

Mônica Oliveira Barreto
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Responsável pela área de gestão estratégica do TRT da 20ª Região

Robnaldo José Santos Alves
Secretário-geral de governança e Estratégia do TRT da 18ª Região

Júlio César Moreira Marinho
Estatística – TST

João Paulo de Lima Silva
Estatística – TST
Agenor da Costa Júnior
Chefe do Núcleo de Estatística do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

Márcio Milan
Responsável pela área de gestão estratégica do TRT da 2ª Região

Eduardo Hatad
Gestão estratégica do TRT da 2ª Região

Claudia Pereira de Souza Brandão Fernandes
CSAN
Daniel Gerbis
Servidor da AGGEST - CSJT

Rayana Peixoto Gonçalves
Secretária da AGGEST - CSJT

Item: 2.1. E-gestão
ID
O servidor Ivan fez a abertura da reunião do Grupo de Trabalho destinado à elaboração do Manual do
Sistema “e-Gestão Administrativo”, informando que a Corregedoria não participaria da reunião por outros
compromissos. Foram discutidos os pontos de dúvidas do manual.
(1) A senhora Janaina trouxe questões a respeito da apuração dos indicadores confrontados com os
requisitos relativos às Resoluções CSJT nº 296 e nº 141/2014. Também informou que foram feitas
aglutinações dos temas na estrutura do Glossário para melhor visualização e solicitou que, quando da
validação do glossário, todos observassem tais mudanças.
(2) O Senhor João sinalizou a necessidade de fazer “de/para” para ajustar o que é solicitado na Justiça em
Números ao solicitado na Resolução 296, em relação às despesas híbridas da 1ª e 2ª instâncias.
(3) A servidora Claudia trouxe para ciência do comitê do e-Gestão Administrativo e da Corregedoria a
resposta do TRT1 ao Ofício Circular CGJT.CSJT.GP.SG Nº 49/2021, acerca da extração dos dados do SIGEP-JT,
que está sendo feita a partir do sistema legado (Ergon), diferente do padrão nacional. Na referida resposta,
constante no Processo Administrativo 501.447/2021, o Desembargador Coordenador do Comitê Gestor
Regional do e-Gestão, Sr. Leonardo Pacheco, manifestou-se sobre a extração dos dados do SIGEP-JT para o
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eGestão Administrativo, nos seguintes termos:
● Diante do planejamento da efetiva utilização do SIGEP-JT e demais prioridades tornou-se necessário
alocar no exercício de 2022 a ação de implantação do Extrator de dados do SIGEP/JT para o eGestão, sendo impreciso, no momento, estipular o início das atividades.
● Considerando que a descontinuidade do Ergon ocorrerá somente após a efetiva utilização de todos
os módulos do SIGEP/JT, serão mantidos os atuais procedimentos de coleta de dados de pessoal do
Ergon, não acarretando, portanto, prejuízos às informações mensais obrigatórias do e-Gestão.

(4) O senhor Robnaldo comunicou que detectou inconsistências no extrator e no SIGEP, também sugeriu
novos requisitos à luz da 296 e indagou para onde encaminhará as solicitações/sugestões de melhorias.

Encaminhamento:
(1)O Grupo de Trabalho avaliou os Indicadores de Saúde que foram inseridos no Glossário, decorrentes da
Resolução CSJT nº 141/2014, e concluiu que, a revisão na referida Resolução, face às alterações das Normas
Regulamentadoras nºs 1 e 9, expedidas na esfera do Poder Executivo Federal, não trazem prejuízo à inclusão dos
indicadores instituídos por meio do Manual de Orientações da Resolução, considerando a vigência do normativo
em questão e, ainda, o fato de que as alterações que vierem a ser promovidas poderão ser incorporadas ao
Manual, assim como qualquer alteração ou publicação de normativo com reflexo nos indicadores atuais. Irá
inserir em todas as despesas híbridas o texto.
(2) O senhor João Paulo entregará planilhas resumida “de/para” até o dia 08/09/2021.
(3) O Grupo de Trabalho teve ciência da questão do TRT1 estar usando o sistema legado (Ergon), até concluir a
implantação do SIGEP, porém ratifica que a fonte oficial de informação para o e-Gestão é o Sigep-JT, que é o
sistema nacional de gestão de pessoas. O assunto será informado à Corregedoria Geral, esclarecendo que, em
termos objetivos, o dado estará disponível, mas o TRT1 estará um passo atrás, pois as informações estão sendo
extraídas de um sistema legado (Ergon), diferente do padrão nacional.

(4) Quanto ao extrator de dados, devem ser abertas demandas via JIRA, quanto à inconsistência do SIGEP,
devem ser encaminhadas ao TRT 2ª Região e quanto a novo requisito à luz da Resolução 296, deve ser
apresentado para conhecimento deste grupo de trabalho.
(5) Ficou combinado que até o dia 3/9/2021 todos validarão o glossário e no dia 10/9/2021 ocorrerá a
reunião final.

Ciência:
Nome
Ivan Bonifácio
Assessor de Governança e Gestão Estratégica do CSJT

Janaína Luciana de Lima Gomes
Janaína Gomes - Secretária de Gestão de Pessoas do CSJT
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Mônica Oliveira Barreto
Responsável pela área de gestão estratégica do TRT da 20ª Região

Robnaldo José Santos Alves
Secretário-geral de governança e Estratégia do TRT da 18ª Região

Júlio César Moreira Marinho
Estatística – TST

João Paulo de Lima Silva
Estatística – TST
Agenor da Costa Júnior
Chefe do Núcleo de Estatística do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

Márcio Milan
Responsável pela área de gestão estratégica do TRT da 2ª Região

Eduardo Hatad
Gestão estratégica do TRT da 2ª Região

Claudia Pereira de Souza Brandão Fernandes
CSAN
Daniel Gerbis
Servidora da AGGEST - CSJT

