
ATA DE REUNIÃO 
          DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA DE 

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

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 10h17min, 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  5ª  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, 
Desembargadora  Maria  Regina  Machado  Guimarães,  o  representante  do  Primeiro 
Grau, Exmo. Sr. Juiz Denilson Bandeira Coêlho, 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 e Sra. Renata Mafra 
Ribeiro. Ausente justificadamente, 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 - Aprovação da Ata de Reunião do dia 04/05/2015; 2 - Remessa das 
cargas  do  PJe-JT  para  o  Sistema  e-Gestão;  3 -  Provimento  CGJT  nº  01/2015  - 
Alimentação 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 - Próxima 
reunião; 6 - 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, Desembargadora 
Maria  Regina  Machado  Guimarães,  comunicou  que  precisaria  se  ausentar,  pois  a 
advogada do Sindicato dos Rodoviários estava a aguardando para tratar de assuntos 
relativos  à  greve  dos  rodoviários.  A  Desembargadora Maria  Regina  Machado 
Guimarães solicitou  ao Sr. Juiz Denilson Bandeira Coêlho que conduzisse a reunião. 
Assumindo, então, a coordenação dos trabalhos, o  Sr. Juiz Denilson Bandeira Coêlho, 
perguntou aos presentes se alguém estava em desacordo com algum item da pauta 
referente  à  4ª  Reunião  do  dia  04/05/2015,  todos  os  presentes  à  4ª  Reunião 



manifestaram o de acordo com a ata estando,  então,  aprovada.  Em seguida,  o  Sr. 
Marco Aurélio Willman Saar de Carvalho relatou que a remessa das cargas do PJe-JT 
para o Sistema e-Gestão, atualmente, depende apenas do extrator que está centralizado 
na  Secretaria  de   Tecnologia  da  Informação  e  Comunicações  e,  sugeriu  que  esse 
extrator fosse descentralizado para as varas do trabalho. O Sr. Gustavo de Almeida 
Rocha ficou de  verificar  a  possibilidade técnica  de automatizar  essa  solicitação e 
informar na próxima reunião desse Comitê. O Secretário de Tecnologia da Informação 
e Comunicações informou, também, que a última remessa do Pje-JT para o e-Gestão 
ocorreu em março de 2015. Em seguida, tratou-se do Provimento CGJT nº 01/2015 o 
qual ficou acordado a alimentação do portal até o dia 20 de cada mês com os dados 
relativos ao mês anterior, além disso, deverá ser criado um único arquivo para cada 
mês sendo que neste arquivo deve conter na primeira página o índice das tabelas ali 
contidas assim como criar o acumulado do ano até o mês de referência de cada uma 
das tabelas do Provimento CGJT nº 01/2015. As tabelas do Provimento em questão 
começaram a ser alimentadas a partir de janeiro de 2015, as mesmas serão alimentadas 
com os dados de 2013 e 2014 após retificação da base do e-Gestão relativa a esses 
anos.  Em  relação  ao  leiaute  da  página  do  TRT10  referente  à  produtividade  dos 
magistrados ficou acordado que serão retiradas de dentro da “Produtividade 1° Grau” e 
“Produtividade  2°  Grau”  as  palavras  “Legado”  e  “PJe-JT”,  no  lugar  constará 
“Processos físicos/eletrônicos”, a estrutura de ano e mês permanecerá a mesma. Dando 
continuidade à pauta, o assunto relativo ao Treinamento para os Magistrados do TRT 
da 10a. Região no Sistema e-Gestão ficou marcado para agosto de 2015, entretanto, foi 
dada como sugestão realizar o curso para duas turmas sendo uma turma em junho de 
2015 e a outra, em agosto de 2015. O mês de julho não é interessante, pois muitos 
magistrados encontram-se no período de férias.  Em seguida,  decidiu-se deixar  em 
aberto  a  data  da  próxima reunião  a  fim de  que a  Desembargadora  Maria  Regina 
Machado Guimarães possa determinar a melhor data e depois avisar aos participantes. 
Dentro de Assuntos Gerais, dois tópicos foram abordados, o primeiro faz referência à 
Resolução nº. 149/CSJT, de 29 de maio de 2015, que dispõe sobre a Gratificação por 
Exercício  Cumulativo  de  Jurisdição  (GECJ)  no âmbito da  Justiça do  Trabalho  de 
primeiro e segundo graus. Dentro dessa resolução faz-se referência ao quantitativo de 
processos distribuídos e entendeu-se que os processos distribuídos devem conter casos 
novos, carta precatória e execução. Essa informação de processos distribuídos estará 
inserida juntamente com as demais tabelas do Provimento CGJT nº 01/2015 na página 
da internet do TRT10, inclusive, todas as tabelas do Provimento CGJT nº 01/2015 e da 
Resolução nº. 149/CSJT devem conter o acumulado do ano. Os Tribunais Regionais do 
Trabalho deverão, no prazo de 30 (trinta) dias a partir de 29 de maio de 2015, revisar e 
adaptar seus atos normativos aos preceitos desta Resolução, bem como editar os atos 
necessários  ao  seu cumprimento.  O segundo tópico  dentro  de   Assuntos  Gerais  é 
referente  ao  relatório  de  auditoria  dos  dados  do  e-Gestão  apresentado  pela 



Coordenadoria  de  Gestão  Estratégica,  houve  a  aprovação  unanime  do  relatório, 
inclusive, com o parâmetro de 25% para fins comparativos dos dados entre os meses, 
entretanto, o mesmo poderá ser alterado com o acompanhamento dos relatórios. Foi 
solicitado pelo  Sr. Marco Aurélio Willman Saar de Carvalho que esse relatório seja 
colocado em produção, apenas, após as novas cargas do e-Gestão dos anos de 2013, 
2014 e 2015 (inclusive).

Às 11h49min, esgotada a pauta da presente reunião, o Exmo. Sr. Juiz 
Denilson Bandeira Coêlho a encerrou determinando a lavratura desta Ata, que após 
aprovada será assinada pelos presentes.  
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