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Praça dos Tribunais Superiores

ATA

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicações do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, reuniram-se,
às quatorze horas e trinta e seis 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 10ª Região (e-
Gestão); o Diretor-Geral, sr. Rafael Alves Bellinello; a Secretária-Geral Judiciária em substituição, sra.
Vânia Melo Dutra; 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,  o  Excelentíssimo Juiz  do  Trabalho,  representante  do  Primeiro  Grau,  Francisco
Luciano de Azevedo Frota, em virtude de viagem de trabalho. A quarta reunião ordinária do Comitê foi
iniciada com registro de correção à ATA SEI nº. 0481707 para onde se lê “A segunda reunião ordinária do
Comitê  foi  iniciada  com posicionamento/análise  quanto  as  deliberações exaradas  por  ocasião  da  2ª
reunião do Comitê, realizada aos nove dias de junho de dois mil e dezesseis”, leia-se “A terceira reunião
ordinária do Comitê foi iniciada com posicionamento/análise quanto as deliberações exaradas por ocasião
da 2ª reunião do Comitê, realizada aos nove dias de junho de dois mil e dezesseis”. Sequencialmente as
demandas oriundas  das  reuniões  anteriores  tiveram posicionamento  exposto  pelas  unidades  por  elas
responsáveis.  Foi  posicionado  pela  Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  a  criação  do  e-mail
remessas@trt10.jus.br.  O Secretário  de Tecnologia  reiterou manifestação feita por meio do despacho
SCSIN 0498807 (processo administrativo SEI 16.0.000004833-3) quanto a demanda de recálculo das
metas de 2014 e manifestação a respeito das sugestões realizadas pelo Secretário Geral-Judiciário, Marco
Aurélio  Saar  quando  da  reunião  anterior:  desenvolvimento  de  ferramenta/adequação de rotinas  para
alteração do seletc para que um dos movimentos geradores de duplicidade de processos eletrônicos não
seja capturado doravante, assim como alteração no seletc, a partir de mudança na regra de negócio do PJe,
para eliminação de pendências relativas a Embargos de Execução já julgados; programação para que a
base de dados do e-Gestão seja fechada no dia imediatamente posterior ao prazo ordinário para envio das
cargas.  A  Coordenadoria  de  Gestão  Estratégica  ponderou  quanto  as  metas  2014  a
necessidade/possibilidade de geração de novas cargas visto não haver reabertura deste ano base e que,
dessarte, o recálculo deve ser feito pela SETIN conforme consta do processo administrativo SEI 2049-8
(despacho  0469848).  A  Secretaria  de  Tecnologia  se  comprometeu  a  manifestação  no  processo
administrativo em questão,  incluindo previsão de prazo para  atendimento.  Restou  definido quanto a
elaboração de ferramenta/adequação de rotinas para evitar duplicidades para legado que a SGJud atuará
em conjunto com a SETIN. Em relação aos processos eletrônicos a SGJud registrará sugestão ao Comitê
Nacional, via JIRA, para possível alteração do select no PJe. Em relação ao fechamento da base de dados
do e-Gestão  após  o décimo dia  do  mês foi  deliberado que a  elaboração do  fluxo de trabalho  e  as
discussões técnicas se darão durante reunião de trabalho a ser realizada com a participação das unidades
SETIN, SECOR, SGJud, SEGEP e CDEST. Os resultados do trabalho serão compartilhados aos demais
membros e, se necessário, agendada reunião extraordinária do Comitê. Passou-se então às providências a
cargo da SECOR. A Secretaria Teresa Trotta iniciou sua fala compartilhando problemas identificados
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relativos a lançamentos do movimento 2080. Objetivando evitar lançamentos em momento indevidos
sugeriu o desenvolvimento de ferramenta que obste a prática. O sr. Nilton Lacerda esclareceu que, em
termos estatísticos, para diversos itens, a exemplo de execução iniciada, o movimento 2080 não gera
efeitos por não compor a regra, não visualizando, assim, implicações dele nas execuções. Diante  da
colocação, a Secretária registrou que encaminhará ao Grupo Gestor  de Primeiro Grau a sugestão de
impossibilidade de relançamento do movimento 2080 nos processos físicos que já foram ou venham a ser
convertidos ao sistema PJe. Quanto a alteração da data de envio mensal das remessas do e-Gestão foi
reiterado pelo Comitê o bloqueio de remessas no décimo dia do mês, independente de não ser dia útil. A
Secretária  informou  que  foi  criado  processo  administrativo  16.0.000007032-0  para  tratar  o  caso.  O
informe às VT sobre o fechamento da base de dados após o décimo dia do mês, não obstante as ações
ainda pendentes por parte da SETIN, será iniciado. Passando à análise da elaboração de manual normativo
para aprimoramento/promoção de padronização de processos de trabalho relativos a rotinas com impacto
no e-Gestão em Varas do Trabalho e Gabinetes, foi posicionado, conforme despacho SECOR 0499830, a
existência  de  ambiente  colaborativo  na  plataforma  moodle,  gerenciada  pela  Escola  Judicial.  A
Coordenadoria de Gestão Estratégica, porém, ressaltou que o material mencionado pela SECOR difere da
deliberação do Comitê, conforme verificação feita no ambiente mencionado durante a própria reunião, por
trata-se tão somente de ambiente em que há sete manuais de sistemas e fórum de discussão quanto a
questões de PJe cujos movimentos impactam estatisticamente no e-Gestão, não atendendo, portanto, a
deliberação do Comitê que objetiva manual normativo quanto a processos de trabalho que impactem o
e-Gestão.  Após  ponderações,  o  Comitê  deliberou  por  na  próxima  reunião  retomar  o  tema  após
levantamentos e estudos a respeito por parte de todos os seus membros. Quanto ao aparecimento de um
mesmo juiz  titular  em duas Varas do Trabalho distintas,  foi  posicionado pela SECOR a solução do
problema pela SGJud junto a SETIN e que novas ocorrências não devem acontecer, conforme certidão
0499564. Nilton Lacerda questionou se a remessa da 14ª Vara do Trabalho deve ser regerada. O Comitê
deliberou pelo não reenvio em face das possíveis consequências e abrangência de outros movimentos,
realizados pela Vara e desconhecidos dos demais, conforme ponderação realizada pela servidora Teresa
Trotta. Ressalte-se, porém, a deliberação de que caso novos problemas sejam identificados em relação a
essa remessa especificamente e seu reenvio seja necessário, a correção em questão seja providenciada
previamente. Suscitado questionamento pela CDEST quanto a correção de valor oriundo de 'Receitas
decorrentes  de  Execução  das  Penalidades  impostas  pelos  órgãos  de  Fiscalização  das  Relações  de
Trabalho'  na 2ª VT de Araguaína – vide processo administrativo SEI 16.0.000004051-0 – que ainda
consta  do  e-Gestão,  a  Secretária  da  Corregedoria,  se  comprometeu  a  atuar  objetivando  sua  efetiva
correção. Houve então questionamentos sobre as características e inovações trazidas pelo atual extrator
em face do despacho SCSJU 0472016, porém o tratamento do assunto foi agendado para a reunião de
trabalho técnica a ser realizada na próxima semana. Definiu-se, ainda, que serão tratadas em tal encontro
as  demais  pendências  de  saneamento  da  base  2015  apresentadas  pela  CDEST.  Por  oportuno,
desembargador Dorival posicionou que todos os desembargadores anuíram à proposta de treinamento a
ser  realizado pela  SGJud objetivando aprimoramento  do  processamento  de  ações  coletivas  e  outros
andamentos processuais, evitando assim futuras pendências/incorreções. Informou, ainda, que todos os
desembargadores  relatores  dos  processos  nº.  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  e  974-19.2012.5.10.0  (ações  coletivas
devidamente  concluídas  que  constam  pendentes  nas  estatísticas,  vide  processo  administrativo
16.0.000005690-5)  concordaram  com  o  encaminhamento  sugerido  pelo  Secretário  Geral  Judiciário,
Marco Aurélio Saar: correção do processo físico 974-19.2012.5.10.0 na base e reenvio das cargas com
exclusão  dos  demais  (todos  eletrônicos)  ao  TST,  diante  da  informação  de  que  isso  não  acarretaria
exclusão dos processos de nossa base ou a criação de uma base paralela, mas tão somente a mudança das
estatísticas  informadas,  vide  manifestação  do  sr.  Nilton  Lacerda.  Passou-se  então  às  atividades  que
restaram a cargo da CDEST. A unidade informou que todas as comunicações e registros, incluindo os do
JIRA, foram realizados. Posicionou, ainda, a não previsão de prazo para republicação da Resolução CNJ
219/2016, o que obsta nova apuração das informações em face da não definição/divulgação das novas
fórmulas.  Em face da não conclusão do  trabalho  de saneamento da base 2015,  compartilhou seguir
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impossibilitado  o  recálculo  da  produtividade  de  magistrados  e  as  demais  atividades  relacionadas,  a
exemplo de sua publicação/divulgação no site do Tribunal e informe ao CNJ. Foi apreciada e rejeitada
pelo Comitê a sugestão de registro de possível alteração do período regular de reabertura do e-Gestão para
início em maio. Finalizando, a Coordenadoria sugeriu realização de trabalho de 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 – no que houve unanimidade.
Por fim, tratou-se do andamento da adequação do sistema 'Magistrados 10'  para apuração mensal da
produtividade  de  magistrados  –  demanda  formalizada  no  SEI  16.0.000004727-2.  O  Secretário  de
Tecnologia, Gustavo Rocha, informou que o prazo de entrega é entre os dias quinze e trinta de setembro
de dois mil  e  dezesseis.  Encerrando os trabalhos, após deliberação da próxima reunião ordinária  do
Comitê  ser  realizada às quatorze horas e  trinta  minutos do dia quinze de setembro de  dois  mil  de
dezesseis, 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 três 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

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

RAFAEL ALVES BELLINELLO

Diretor Geral

VÂNIA MELO DUTRA

Secretária-Geral Judiciária

TERESA CRISTINA GUEDES SAMPAIO TROTTA

Secretário da Corregedoria-Regional em substituição

GUSTAVO DE ALMEIDA ROCHA

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações em substituição
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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

NILTON LACERDA WANDERLEI

Chefe da Seção de Segurança da Informação

Documento assinado eletronicamente por MICHELLE MACHADO DA SILVA ,
Coordenador(a) de Gestão Estratégica, em 05/09/2016, às 08:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NATALIA RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA ,
Analista Judiciário, em 05/09/2016, às 09:54, 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 05/09/2016, às 10:36, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO ,
Desembargador(a) do Trabalho, em 05/09/2016, às 12:34, 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 05/09/2016, às 14:19, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSEMARY DOMINGUES WARGAS ,
Secretário(a) de Gestão de Pessoas, em 05/09/2016, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NILTON LACERDA WANDERLEI , Chefe de Seção,
em 09/09/2016, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

:: SEI / TRT10 - 0504226 - Ata :: http://sei.trt10.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

4 de 5 12/09/2016 17:00



Documento assinado eletronicamente por RAFAEL ALVES BELLINELLO , Diretor(a)-Geral ,
em 12/09/2016, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VANIA MELO DUTRA , Secretário(a)-Geral
Judiciário(a) Substituto(a), em 12/09/2016, às 15:18, 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 0504226 e o código CRC BB31BB0A.
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