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Praça dos Tribunais Superiores

ATA

Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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 um minuto,  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); o Secretário Geral Judiciário, 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 Secretária de Gestão de
Pessoas,  sra.  Rosemary  Domingues  Wargas,  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 justificadamente, o Diretor-Geral, sr. Rafael Alves Bellinello. Após informe de redução de uma
hora no tempo ordinário de duração da reunião em função de motivo de força maior, o Presidente do
Comitê conduziu a reunião na ordem dos temas a seguir elencados:

Item 1. Alteração membros do Comitê

O Desembargador Dorival  Borges iniciou  a sexta reunião ordinária pelo informe de substituição  do
Excelentíssimo Juiz do Trabalho, representante do Primeiro Grau, Francisco Luciano de Azevedo Frota
pelo Excelentíssimo Juiz do Trabalho, Alexandre de Azevedo Silva. Foi posicionado pela Secretária da
Corregedoria, Teresa Trotta, que já está em tramitação a portaria relativa à mudança em comento de modo
que, na próxima reunião do Comitê, já deve ter sido publicada.

Item 2. Senha e-Gestão – perfil desenvolvedor

Diante das demandas da Coordenadoria de Gestão Estratégica e do personalismo das senhas do e-Gestão
no  perfil  desenvolvedor,  ao  contrário  da  senha  de  consulta  –  padrão  para os  demais  usuários  da
organização, a Coordenadora Michelle Machado levou ao grupo a solicitação de uma terceira senha a ser
destinada  ao  servidor  Leandro  Fernandes  Rosa.  O  pleito  foi  acolhido  e  deliberação  exarada  para
formalização ao TST, via JIRA, a cargo da CDEST.

Item 3. Implantação do novo extrator; (re)envio de remessas

O Secretário-Geral Judiciário, Marco Aurélio, confirmou implantação do novo extrator até dia 11 de
novembro de 2016.  Questionado pelo Chefe  da Seção de Segurança da Informação,  Nilton Lacerda
Wanderlei, o secretário esclareceu que o novo extrator somente será usado para os dados de 2016 e que a
base de 2015 fechará em 31 de outubro de 2016. Quanto aos itens de legado relacionados a suspensão, o
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servidor Marco Aurélio Saar, informou a necessidade de reenvio de remessas para sanar o problema na
base. Questionada, a titular da SECOR afirmou possibilidade de refazer as cargas de legado de 2016
apesar do momento atribulado de prazos e demandas. Nilton Lacerda e o o Secretário Gustavo Rocha
informaram que a implantação da nova versão do extrator é possível em novembro, ponderando, porém,
objetivando evitar retrabalho, a necessidade de regeração das remessas imediatamente. Por oportuno a
Coordenadora de Gestão Estratégica compartilhou calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) para informe das primeiras variáveis e indicadores do Justiça em Números: 15 de janeiro de
2017. Diante de todas as colocações o Secretário-Geral Judiciário sugeriu que seja levada ao encontro dos
diretores a proposta para que, após a anuência deles, seja proposto pelo Comitê à Presidência o reenvio
das remessas dos meses de janeiro a novembro de 2016 no período de 1º a 12 de dezembro de 2016 e as
remessas de dezembro de 2016 no período de 1º a 11 de janeiro de 2017. A proposta do Secretário foi
aceita por todos, restando-lhe o encargo por tal atividade e sua manifestação assim que realizado o evento.
Por  oportuno,  o  Chefe  da  Seção  de  Segurança  da  Informação  informou  que  a ferramenta  para
controle/bloqueio de remessas após o prazo regular mensal foi desenvolvida, porém, o módulo não está
disponível para utilização pela CDEST necessitando qualquer comando ser solicitado à SETIN. Em face
das sugestões de exceção de prazos para remessa sua implementação foi deliberada pelo Comitê para
fevereiro de 2017.

Item 4. Qualificação de dados

O Secretário-Geral  Judiciário esclareceu que o trabalho de qualificação foi  deflagrado em função da
disparidade  entre  as  estatísticas  oficiais  (e-Gestão)  e  os  dados  reais  das  unidades.  Segundo Saar,  a
atividade a princípio abordou os embargos de execução e apresentou resultados relevantes, tendo sido
expandida para outros itens, de modo que, a melhora das estatísticas a partir da correção de movimentos
mostrou-se ação efetiva. Por oportuno, Saar e Lacerda ressaltaram que o trabalho de qualificação de dados
da 6ª VT também justifica a regeração das cargas. Dessarte, restou, ainda, a proposta de apresentação do
trabalho realizado no Encontro de Diretores, dias 17 e 18 de novembro de 2016, e, a partir de então,
formalizar  a  necessidade  de  regerar  a  base  2016  com o  acréscimo deste  fator/argumento  aos  supra
elencados.

Item 5. Novos Manuais do e-Gestão

Quanto a atualização dos manuais, formalizada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, por meio
do Of. Circular SECGJT nº. 15 de 2016, o Secretário-Geral Judiciário registrou elogios. O servidor Nilton
Lacerda aproveitou para informar que os itens de 388 até 392 já foram checados por SGJud e SETIN.

Item 6. Duplicidade Processos de Execução

O Secretário Saar informou que os dados de Processos de Execução em duplicidade oriundos da migração
do meio físico para o eletrônico, conforme questionamento/informação prestada na reunião da Comissão
de Estudo da Resolução CNJ nº.  219/2016 realizada da 08 de setembro de 2016, foram computados
manualmente apenas para o trabalho/cálculos desenvolvido para a Comissão mencionada. De modo que,
segundo  o  Secretário,  em  face  da  impossibilidade  de  aplicar  o  novo  extrator  a  tempo,  os  dados
continuarão impactando negativamente as estatísticas de 2015.

Ainda quanto a processos de Execução, a Secretária da Corregedoria e o Secretário-Geral  Judiciário
informaram ter identificado diversos autos, que estimam em 6,5 mil processos (entre eletrônicos e legado)
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iniciados na execução sem o registro de tal movimento. Os secretários, porém, não souberam informar a
origem da  situação.  Acrescentaram,  por  fim,  que  o  problema  foi  sanado  em  outubro  por  meio  de
'bloqueio' da entrada de autos na fase execução sem o movimento indevido. O Secretário Saar, sugeriu ao
comitê solicitar à SETIN alteração nos scripts que permitem a leitura do movimento dos processos como
casos  novos  de  execução  e  o  Comitê  deliberou  positivamente  ao  encaminhamento  da  sugestão  à
administração.

Item 7. Processos ainda pendentes no 1º grau, nos anos de 2006 e seguintes

A Secretária da Corregedoria compartilhou ter  identificado processos pendentes dos anos de 2006 e
seguintes, oriundos da justiça comum, que tiveram a incompetência declarada e devolvidos aos órgãos de
origem. Conforme esclarecido pela Secretária, o processo de trabalho executado na época os dava como
solucionados, porém, atualmente eles constam como pendentes apesar de não o estarem. A servidora
informou, por fim, a impossibilidade de sanar as pendências por meio de alteração de movimento visto
terem os processos sido concluí-los, isto é, sentenciados, em outra Justiça. O Secretário Marco Aurélio
acrescentou que estes processos não retornaram para as VT, o que fez com que não houvesse novo
movimento (de finalização nas Varas) e que não há estimativa do número de processos envolvidos. O
servidor Nilton Lacerda manifestou a exclusão dos processos da base não é a saída viável e compartilhou
estar  em andamento na SETIN,  a cargo do servidor  Guilherme Joffily  Bezerra,  estudo para tratar  a
questão. Razão pela qual o assunto deverá ser retomado na próxima reunião do Comitê.

Item 8. Curso e-Gestão

Em função da manifestação do servidor Luiz Alberto dos Santos Carvalho por apresentar ao Comitê o
conteúdo relativo a e-Gestão existente na plataforma da Escola Judicial, ficou agendado convite para que
a apresentação seja realizada na próxima reunião do Comitê, restando sobrestada a análise quanto ao
conteúdo do tutorial disponível no site do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Item 9. Posicionamento quanto as deliberações exaradas durante Reuniões Ordinárias anteriores a
cargo de cada unidade; outros

Concluindo o encontro em face do limite de horário atingido, o Presidente compartilhou que os demais
itens da pauta serão tratados por oportunidade da próxima reunião do Comitê que, extraordinariamente,
em função da ausência de diversos membros em virtude das Correições nas VT de Tocantins, não será
realizada na terceira quinta-feira do mês, mas dia 24 de novembro de 2016 a partir das quatorze horas. A
reunião foi então encerrada às quinze horas e dez 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.

DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO
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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

ROSEMARY DOMINGUES WARGAS

Secretária de Gestão de Pessoas

MICHELLE MACHADO DA SILVA

Coordenadora de Gestão Estratégica

NATÁLIA RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA

Estatística da Coordenadoria de Gestão Estratégica
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NILTON LACERDA WANDERLEI

Chefe da Seção de Segurança da Informação

Documento assinado eletronicamente por MICHELLE MACHADO DA SILVA ,
Coordenador(a) de Gestão Estratégica, em 21/11/2016, às 19:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSEMARY DOMINGUES WARGAS ,
Secretário(a) de Gestão de Pessoas, em 28/11/2016, às 16:15, 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 28/11/2016, às 20:20, 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 29/11/2016, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO ,
Desembargador(a) do Trabalho, em 01/12/2016, às 14:49, 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 09/12/2016, às 11:18, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NILTON LACERDA WANDERLEI , Chefe de Seção,
em 14/12/2016, às 11:05, 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 0548176 e o código CRC 10D778C7.
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