
ATA DE REUNIÃO 
          DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA DE 

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

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às 10h10min, 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  6ª  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, a Secretária-
Geral  Judiciária,  Sra.  Santusa Chaves Martins Severo de Almeida,  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,  a  Coordenadora  de 
Gestão Estratégica, Sra. Fabiana Alves de Souza dos Santos, bem como os servidores 
da Coordenadoria de Gestão Estratégica, Sra. Natália Ribeiro de Souza Evangelista, 
Sr.  Júlio  Cesar  Santos  e Sr.  Cleuton  Lopes  Monteiro.  Ausente justificadamente,  o 
representante do Primeiro Grau, Exmo. Sr. Juiz Denilson Bandeira Coêlho, o Diretor-
Geral, Sr. Wagner Azevedo da Silva e o Secretário da Corregedoria Regional, Sr. Celio 
Lopes de Jesus Junior.  A reunião teve como pauta 1 - Reabertura da base do Sistema 
e-Gestão, no período de 01 de julho até 30 de outubro de 2015, para a correção dos 
dados de 2013 e 2014, elaboração do plano de trabalho; 2 - Correção das cargas do 
PJe-JT para o Sistema e-Gestão;  3 - Provimento CGJT nº 01/2015 - Atualização no 
portal da transparência; 4 - Treinamento para os Magistrados do TRT  da 10a. Região 
no  Sistema  e-Gestão  -  Processo  SEI  15.0.000004377-7;  5 -  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 à Sra. Fabiana que ressaltou que os erros de carga 
no sistema e-Gestão são provenientes das Varas do Trabalho, sendo assim, ela propôs 
que houvesse uma força tarefa indo em cada Vara do Trabalho mostrando os problemas 
do e-Gestão a fim de que houvesse uma conscientização para à correção. A Exma. Sra. 
Desembargadora  Maria  Regina  tomou  a  palavra  e  sugeriu  a  participação  do 



Excelentíssimo  Sr.  Presidente  do  Tribunal  Regional  Trabalho  da  10ª  Região, 
Desembargador  André  R.  P.  V.  Damasceno  que,  prontamente,  atendeu  ao  pedido 
solicitado e passou a participar da reunião, assim como, a Sra. Teresa Cristina Guedes 
Sampaio  Trotta,  também,  foi  convidada a participar  da reunião  devido  seu amplo 
conhecimento na ferramenta PJe-JT. Os participantes da reunião demonstraram para o 
Exmo. Sr. Desembargador Presidente André R. P. V. Damasceno que o problema de 
dados incorretos dentro do e-Gestão não é da ferramenta e, sim, das Varas do Trabalho 
que não remessaram de forma correta os dados. Assim como, foi exposto que os dados 
do  PJe-JT,  também,  apresentam inconsistências  dentro  do  e-Gestão.  Diante  desse 
cenário,  foi  colocado  que  até  o  dia  14/08/2015  poderão  ser  corrigidas  as 
inconsistências do PJe-JT desde 2012 até o momento atual, dentro do e-Gestão e, até o 
dia 30/10/2015, poderão ser corrigidas as inconsistências dos anos de 2013 e 2014 do 
legado dentro do e-Gestão. O  Exmo. Sr. Desembargador Presidente André R. P. V. 
Damasceno informou que já irá colocar como recomendação nas atas de correição, a 
correção  dos  dados  dentro  do  sistema  e-Gestão.  Entretanto,  para  as  Varas  cuja 
correição não está marcada para o mês de julho é interessante elaborar uma campanha 
de sensibilização que atinja todo o TRT10 para o acerto dos dados dentro do e-Gestão, 
nesse sentido faz-se necessário inserir o Núcleo de Comunicação Social e Cerimonial 
para elaboração dessa campanha. Diante disso, a informação estatística que vai ser 
considerada  para  o  TRT10  será  a  extraída  do  sistema e-Gestão.  O   Exmo.  Sr. 
Presidente do Tribunal Regional Trabalho da 10ª Região, Desembargador André R. P. 
V. Damasceno teve que se retirar da reunião e a Exma. Sra. Desembargadora Maria 
Regina continuou prosseguindo com o item 1 e 2 da pauta. Em relação ao item 1, o Sr. 
Marco Aurélio solicitou o agendamento de uma reunião específica para tratar com os 
técnicos da SETIN sobre à aplicação das regras de negócio na base de dados do e-
Gestão;  a  reunião  ficou  marcada para  o  dia  15/07/2015  às  08h00min  na  Sala  de 
Reunião da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações,  sala  223 do 
Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  10ª  Região.  Em relação  ao  item 2  da  pauta  - 
Correção das cargas do PJe-JT para o Sistema e-Gestão - já explicitado, anteriormente, 
ficou decidido, também, que o  Sr. Gustavo iria verificar se as remessas do PJe-JT para 
o e-Gestão, até maio/15, foram feitas. Em seguida, tratou-se do Provimento CGJT nº 
01/2015 -  Atualização no portal  da transparência – foi  mostrado que o portal  está 
sendo  alimentado  de  acordo  com  o  especificado  e  na  data  acordada,  qual  seja, 
alimentação do portal até o dia 20 de cada mês com os dados relativos ao mês anterior. 
Em relação ao leiaute da página do TRT10 referente à produtividade dos magistrados, 
discutida na reunião anterior, o Sr.  Gustavo ficou de verificar como está o andamento 
dessa solicitação. Dando continuidade à pauta, o assunto relativo ao Treinamento para 
os Magistrados do TRT da 10a. Região no Sistema e-Gestão está marcado para os dias 
13  e  21  de  agosto  de  2015.  Dentro  de  Assuntos  Gerais,  ficou  acordado  para  a 
campanha do acerto dos dados do e-Gestão uma vídeo conferencia com Tocantins no 



dia 16/07/2015,  às 10h00min,  na Sala da Escola  Judicial  no Prédio  de Apoio em 
Brasília  e,  às   14h00min,  no  Edifício  Sede,  a  reunião  será  realizada  com  os 
representantes do DF. Foi solicitada a presença na reunião da Sra. Cibele Quadrado de 
Moraes,  Chefe de Gabinete da Presidência,  para que auxiliasse na construção dos 
oficios a serem enviados, chamando para essas reuniões.

Às  13h19min,  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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