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Praça dos Tribunais Superiores

ATA

Aos quinze dias do mês de setembro do ano dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da Secretaria de
Tecnologia  da  Informação  e  Comunicações  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho da  Décima  Região,
reuniram-se, às quatorze horas e trinta e três minutos, o Excelentíssimo Desembargador do Trabalho
Dorival Borges de Souza Neto, representante do Segundo Grau e presidente do Comitê Gestor Regional
do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho da
Décima Região (e- Gestão); sr. Marco Aurélio William Saar de Carvalho; a Secretária da Corregedoria-
Regional,  sra.  Teresa Cristina  Guedes Sampaio Trotta;  o  Secretário  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicações, sr.  Gustavo de Almeida Rocha; a Coordenadora de Gestão Estratégica,  sra.  Michelle
Machado da Silva; e, a convite, a sra. Natália Ribeiro de Souza Evangelista, estatística da Coordenadoria
de Gestão Estratégica; e o sr. Nilton Lacerda Wanderlei, Chefe da Seção de Segurança da Informação;
ausente,  o  Excelentíssimo Juiz  do  Trabalho,  representante  do  Primeiro  Grau,  Francisco  Luciano  de
Azevedo Frota, em virtude de férias; o Diretor-Geral, sr. Rafael Alves Bellinello e a Secretária de Gestão
de Pessoas, sra.  Rosemary Domingues Wargas em função de reunião do Comitê Gestor Regional  da
Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição da 10ª Região agendada para o mesmo
horário. A quinta reunião ordinária do Comitê foi iniciada pelas questões administrativas. Restou definido
que as próximas reuniões passarão a realizar-se entre quatorze e dezesseis horas e a próxima reunião,
excepcionalmente, será na quarta quinta-feira do mês, isto é, dia 27 de outubro de 2016 em face de
ausência por férias da Coordenadora de Gestão Estratégica, Michelle Machado da Silva, e da Estatística
do TRT10, Natália Evangelista. Ficou a cargo do Secretário-Geral Judiciário, Marco Aurélio Willman
Saar, e da Secretária da Corregedoria, Teresa Trotta, a compilação do material para a pauta da próxima
reunião que deve ser remetido à CDEST dia 21 de outubro de 2016. Findos os assuntos administrativos,
passou-se à análise/posicionamento das deliberações exaradas durante as reuniões anteriores, incluindo as
técnicas.  Inicialmente,  foram  abordados  os  encaminhamentos  do  documento SEI  0509061.  Foi
posicionado por  SGJud  e  SETIN que  as  adequações  necessárias  para  que se  evite  duplicidades  em
processos de legado foram realizadas. Quanto às pendências de Ações Coletivas no 2º Grau, foi ratificada
como  melhor  encaminhamento  a  correção  do  processo  físico  974-19.2012.5.10.0  e  a  exclusão  dos
processos eletrônicos 179-76.2013.5.10.0, 317-43.2013.5.10.0, 325-20.2013.5.10.0, 380-68.2013.5.10.0,
70-62.2013.5.10.0 da base. A respeito do envio de sugestão ao Comitê Nacional, via JIRA, de possível
alteração no select no PJe objetivando obstar o surgimento de novas duplicidades relativas a Embargos de
Execução já julgados, que houvera restado a cargo da SGJud, o Secretário Marco Aurélio Saar, solicitou a
disponibilização da relação dos  processos  à  CDEST para  estudo/providências  ao  que  foi  informado
impossibilidade devido à indisponibilidade do e-Gestão já há mais de dez dias. Dessarte, ficou acordado
que quando o sistema voltar ao funcionamento regular a relação será apurada e enviada à SGJud para
providências. Por oportuno, o servidor Nilton Lacerda e o Secretário de Tecnologia, Gustavo Rocha,
manifestaram-se informando não acreditar que o acesso ao e-Gestão decorra de problemas na rede do
TRT, porém, verificações seguem sendo realizadas. Em face da ferramenta ser fundamental para apuração
de  informações  que  subsidiarão  cálculos/pagamento  da  Gratificação  por  Exercício  Cumulativo  de
Jurisdição (GECJ) aos Magistrados de primeiro grau (demanda formalizada à CDEST no dia anterior ao
da reunião) a Coordenadora de Gestão Estratégica solicitou que fosse tratado como extrapauta, ao que
houve acolhimento. Diante da ausência de previsão para solução técnica relacionada ao sistema e do
prazo  para  atendimento,  o  Secretário  Marco  Aurélio  Saar  sugeriu  que  fosse  solicitado  ao  Tribunal
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Superior do Trabalho (TST) apoio para geração dos relatórios necessários ao cálculo da gratificação dos
magistrados (acervo 01.01.2015 – 31.12.2015). Acolhida a sugestão, ainda durante a reunião o servidor
Diego  Lopes,  da  Coordenadoria  de  Estatística,  foi  acionado  por  telefone  e,  diante  da  anuência  em
colaborar com o TRT10, restou a cargo da CDEST a formalização do pedido, assim como o envio de
subsídio técnico para a confecção da programação. Passou-se à discussão da necessidade de recálculo das
Metas  de  2014  -  solicitado  por  ocasião  da  Correição  Ordinária,  demanda  que  restou  considerada
prejudicada em função da conclusão da Correição no TRT10 (período de 15 a 19 de agosto de 2016).
Quanto  ao  encaminhamento  ao  Grupo  Gestor  de  Primeiro  Grau  de  sugestão  de  impossibilidade  de
relançamento do movimento 2080 nos processos físicos que já foram ou venham a ser convertidos ao
sistema PJe, foi posicionado pela Secretária da Corregedoria que a programação foi realizada pela SETIN.
O batimento  das  regras  usadas  para  cálculo  das  Metas  Nacionais recentemente  disponibilizadas  no
sistema e-Gestão e aquelas elaboradas por meio de trabalho conjunto entre CDEST e SGJud (processo
administrativo SEI 16.0.000003322-0), novamente em parceria entre as unidades mencionadas teve por
posicionamento que não houve ainda possibilidade de reunião entre em função de agendas e demandas
urgentes – o que será feito tão logo seja possível. Em relação à elaboração de fluxo de trabalho quanto a
reabertura/reenvio de remessas após o prazo ordinário (décimo dia de cada mês) que restou a cargo do
grupo de trabalho formado por SGJud, SECOR, SEGEP, SETIN e CDEST) o comitê aprovou o fluxo
sugerido pela equipe, restando definido que a SETIN certificará no processo 16.0.000004833-3 o prazo de
atendimento,  assim como será responsável pelo desenvolvimento do sistema cujas  informações serão
buscadas junto à CDEST. Teresa Trotta, por oportuno, informou que a comunicação relativa a mudança de
procedimento já foi oficialmente feita às Varas do Trabalho. Registre-se que neste momento da reunião,
em face da impossibilidade de tratar  os itens previstos na pauta  devido ao horário  e  à  urgência de
determinadas  demandas,  elegeu-se  os  cinco  últimos  temas  a  serem tratados  no  dia:  apuração  de
produtividade mensal dos magistrados (Provimento CNJ nº. 49/2015); possível elaboração de curso do
e-Gestão; sugestão para apuração de produtividade dos magistrados vinculados à Coordenadoria de Apoio
ao Juízo Conciliatório e de Execução (CDJUC); registro de sugestão de melhoria, via JIRA, de Gabinetes
como serventias no e-Gestão e informe de projeto de qualificação de dados. Objetivando correção dos
problemas identificados quando da apuração de produtividade mensal dos magistrados (Provimento CNJ
nº. 49/2015), a exemplo de titulares que constam em mais de uma VT, o servidor Nilton Lacerda, propôs
auxilio  técnico  para  identificação e  solução das  questões.  A  Secretária  Teresa Trotta  sugeriu  que  o
magistrado identificado em duas VT só tenha produtividade computada na VT na qual é titular. Para
tanto, Nilton sugeriu que alteração seja feita SAP1 para que o sistema não permita lançamentos para
magistrados que não sejam titulares das unidades ou substitutos.  Em face da natureza e extensão da
questão, foi  deliberado que o assunto será levado para tratamento no grupo de trabalho técnico. Por
oportuno o Secretário de Tecnologia informou que o sistema 'Magistrado 10' a partir do qual deve-se
extrair informações para cálculo de produtividade dos magistrados deve estar disponível até dia 30 de
setembro de 2016.  Quanto ao curso do e-Gestão,  tema sobrestado na reunião anterior,  foi  noticiada
existência de tutorial no TST (http://breeze.jt.gov.br/p34459416). Deliberou-se, então, que os membros
conheçam o conteúdo para manifestação/debate na próxima reunião. Foi aprovada por unanimidade a
sugestão de apuração de produtividade dos magistrados vinculados à CDJUC apresentada pelo grupo de
trabalho nos termos do item 1 da Ata 0521396. Desembargador Dorival Borges levará ao conhecimento
da Presidência a proposta. O Secretário-Geral apresentou em linhas gerais o projeto de qualificação de
dados,  relatando piloto  na 6ª  Vara do Trabalho  de Brasília.  E,  por fim,  em face da inexistência  de
Gabinetes  como  serventias  no  sistema  e-Gestão  ter  sido  muitas  vezes  mencionada,  porém,  sem
formalização, restou deliberado o registro de sugestão, via JIRA. Encerrando os trabalhos, o Presidente
consultou  os  demais  membros  a  respeito  de  manifestações  ou  tratativas  adicionais  e,  em  face  da
inexistência de outros assuntos, encerrou a reunião às dezesseis horas e cinco minutos. Para constar, eu,
Michelle Machado da Silva, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai  assinada pelo
Excelentíssimo Desembargador Dorival Borges de Souza Neto e demais participantes.
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DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO

Desembargador Presidente do Comitê Gestor Regional do Sistema de Gerenciamento de Informações
Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho da 10ª Região

MARCO AURÉLIO WILLMAN SAAR DE CARVALHO

Secretário-Geral Judiciário

TERESA CRISTINA GUEDES SAMPAIO TROTTA

Secretário da Corregedoria-Regional em substituição

GUSTAVO DE ALMEIDA ROCHA

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações

MICHELLE MACHADO DA SILVA

Coordenadora de Gestão Estratégica

NATÁLIA RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA

Estatística da Coordenadoria de Gestão Estratégica

NILTON LACERDA WANDERLEI

Chefe da Seção de Segurança da Informação

Documento assinado eletronicamente por MICHELLE MACHADO DA SILVA ,
Coordenador(a) de Gestão Estratégica, em 05/10/2016, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por NATALIA RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA ,
Analista Judiciário, em 06/10/2016, às 09:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCO AURELIO WILLMAN SAAR DE
CARVALHO , Secretário(a)-Geral Judiciário(a), em 10/10/2016, às 10:21, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE ALMEIDA ROCHA , Secretário(a) de
Tecnologia da Informação e Comunicações, em 10/10/2016, às 10:25, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO ,
Desembargador(a) do Trabalho, em 17/10/2016, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TERESA CRISTINA GUEDES SAMPAIO
TROTTA , Secretário(a) da Corregedoria Regional, em 18/10/2016, às 10:45, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NILTON LACERDA WANDERLEI , Chefe de Seção,
em 03/11/2016, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm
informando o código verificador 0521398 e o código CRC 230E14EF.
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