
ATA DE REUNIÃO 
          DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA DE

GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às 10h00min, na Sala de
Reunião da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações,  sala  223 do
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em Brasília - DF, nesta Capital, teve
início  a  7ª  Reunião,  em  caráter  extraordinário,  do  ano  de  2015,  encontrando-se
presentes a Presidente do Comitê Gestor Regional do Sistema de Gerenciamento de
Informações  Administrativas  e  Judiciárias  da  Justiça  do  Trabalho  da  10ª  Região,
Excelentíssima  Sra.  Desembargadora  Maria  Regina  Machado  Guimarães,  o
representante do Primeiro Grau, Exmo. Sr. Juiz Denilson Bandeira Coêlho, o Diretor-
Geral,  Sr.  Wagner  Azevedo da Silva,  a  Secretária-Geral  Judiciária  Substituta,  Sra.
Vânia Melo Dutra, o Secretário da Corregedoria Regional, Sr. Celio Lopes de Jesus
Junior,  o Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações,  Sr. Gustavo de
Almeida Rocha, designados pela Portaria PRE-SECOR nº 68, de 2 de junho de 2014 e,
a convite da Presidente do Comitê Gestor Regional, o Diretor de Secretaria da 6ª Vara
do Trabalho de Brasília-DF, Sr. Marco Aurélio Willman Saar de Carvalho, bem como a
servidora da  Coordenadoria  de  Gestão  Estratégica,  Sra.  Natália  Ribeiro  de  Souza
Evangelista.  Ausente  justificadamente,  a  Coordenadora  de Gestão Estratégica,  Sra.
Fabiana  Alves  de  Souza  dos  Santos.   A reunião  teve  como  pauta  1 -  Exame  e
aprovação das ações deliberadas pela área técnica da SETIN acerca da aplicação das
regras de negócio na base de dados do e-Gestão;  2 - Assuntos Gerais.  Assumindo a
coordenação dos trabalhos, a Presidente do Comitê Gestor Regional do Sistema de
Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho da
10ª Região, a Exma. Sra. Desembargadora Maria Regina, introduziu o item 1 da pauta
passando a palavra ao Sr. Marco Aurélio que explanou acerca dos itens discutidos na
reunião técnica do dia 15/07/2015. Foram deliberadas as seguintes regras, pelo Comitê
Regional do sistema e-Gestão, para os processos pendentes do 1º grau (conhecimento,
execução e liquidação):
- Pendentes de conhecimento de baixa: serão excluídos os processos anteriores a 2008.
- Pendentes de conhecimento de finalização: serão excluídos os processos anteriores a
2008.
- Processos pendentes finalização de execução: serão excluídos os processos anteriores
a 2003.



- Processos pendentes de baixa de execução: serão excluídos os processos anteriores a
2003.
- Processos pendentes de liquidação: serão excluídos os processos anteriores a 2012.

Ficou acordado, também, a criação de uma base de dados paralela com os  processos
excluídos das regras supracitadas a fim de que cada Vara do Trabalho tenha autonomia
de analisar, previamente, antes da entrada do processo na base de dados do e-Gestão,
para tal  finalidade será gerada uma tela no SAP1 para manutenção desta tabela. A
SETIN estabeleceu um prazo até o dia 22/08/2015 para conclusão desse trabalho. Em
relação  aos  processos  pendentes  do  2ºgrau,  os  procedimentos  a  serem  adotados
deverão ser objetos de discussão com as servidoras Lúcia ou Lorena em data a ser
definida pelo  Comitê  Regional  do sistema e-Gestão.  Em relação aos afastamentos
(férias e licenças) dos magistrados (1º grau) utilizar o sistema de RH para cálculo dos
itens de prazo, para esse trabalho a  SETIN estabeleceu um prazo até o dia 10/08/2015.
Dando  continuidade  ao  item  1  da  pauta  referente  à  questão  do  Inventário,  ficou
acordado  que  todas  as  unidades  do  1º  e  2º  grau  deverão  devolver  suas  planilhas
devidamente  preenchidas à SETIN até  o  dia  10/08/2015,  não sendo comunicadas,
todavia, da dilatação do prazo para 14/09/2015. Caso alguma unidade não consiga
terminar até o dia 10/08/2015 então será dado novo prazo. Em relação ao item 2 da
pauta,  foi  colocada  a  questão  da  campanha  do  e-Gestão  por  meio  do  e-mail
institucional, WhatsApp, Folder, Intranet e correções no ajuste do texto a ser veiculado.
Outro  ponto  trazido  pelo  Sr.  Célio  diz  respeito  às  correições  onde  o  Exmo.  Sr.
Desembargador Presidente André R. P. V. Damasceno sustentou, fortemente, que o e-
Gestão é a base oficial dos dados estatísticos do TRT10. Algumas Varas do Trabalho
têm bases paralelas,  não há  problema desde que os  mesmos dados estejam no e-
Gestão. Além disso, foi confirmado, também, pela Exma. Sra. Desembargadora Maria
Regina que o curso de Aperfeiçoamento no Sistema e-Gestão para os magistrados de
1º e 2º graus ocorrerá, nos dias 21/08/2015 e 13/08/2015, respectivamente.

Às  11h57min,  esgotada  a  pauta  da  presente  reunião,  a  Senhora
Presidente a encerrou determinando a lavratura desta Ata,  que após aprovada será
assinada por Sua Excelência a Desembargadora Maria Regina Machado Guimarães e
demais presentes.  
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