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Praça dos Tribunais Superiores

ATA

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações do Tribunal
Regional do Trabalho da Décima Região, reuniram-se, às dez horas e doze minutos, o Excelentíssimo Juiz Auxiliar da Presidência e representante do Primeiro
Grau, Alexandre de Azevedo Silva, representante do Primeiro Grau e Coordenador do Comitê Gestor Regional do Sistema de Gerenciamento de Informações
Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho (e-Gestão) da Décima Região em substituição; o Secretário-Geral Judiciário, Marco Aurélio Willman Saar
de Carvalho; o Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações, Gustavo de Almeida Rocha; o Secretário da Corregedoria Regional, Cláudio Luís
Gonçalves Garcia; a Coordenadora de Gestão Estratégica, Michelle Machado da Silva; e, a convite, o Chefe de Seção de Segurança da Informação, Nilton
Lacerda Wanderlei e a estatística da Coordenadoria de Gestão Estratégica, Natália Ribeiro de Souza Evangelista.

Ausentes justificadamente: o Desembargador Dorival Borges de Souza Neto; o Diretor-Geral, Rafael Alves Bellinello; e, a Secretária de Gestão de Pessoas,
Rosemary Domingues Wargas.

Após cumprimentar a todos o Coordenador Alexandre de Azevedo Silva conduziu a primeira reunião ordinária do Comitê Gestor Regional do sistema e-Gestão
realizada no ano dois mil e dezoito, conforme temas a seguir elencados:

1. Posicionamentos

1.1. Relatórios CEJUSC e CDJUC

A Coordenadora da Gestão Estratégica, Michelle Machado da Silva, informou que a programação a cargo da Coordenadoria da Gestão Estratégica (CDEST) foi
realizada e disponibilizada ao Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC) dia 22 de dezembro de 2017, conforme autos do
Processo Administrativo (PA) 16.0.000004833-3. A gestora informou, ainda, que no dia 15 de janeiro de 2018, por oportunidade de contato com a
Coordenadoria de Apoio ao Juízo Conciliatório e de Execuções Especiais (CDJUC), informou-lhes do relatório disponibilizado à CEJUSC para validação e
continuidade dos trabalhos de desenvolvimento de posto avançado. Foi então acertado entre as Unidades verificação por parte da CDJUC da programação já
elaborada para realização das adequações necessárias para atendimento da demanda.

1.2. Criação do posto avançado, separadamente para CDJUC e CEJUSC

O Juiz Auxiliar da Presidência, Alexandre de Azevedo Silva, relembrou sobre a reunião ocorrida com a participação dele, do Secretário-Geral Judiciário, do
Chefe da Seção de Segurança da Informação (SCSIN), da Juíza Roberta de Melo Carvalho e da servidora da CEJUSC Marta Verli, conforme consta no



documento 0793350. Entretanto, foi suscitada a necessidade de ser realizado mesmo procedimento com a CDJUC quanto a criação do posto avançado no âmbito
da Unidade. Restou então o encaminhamento de realização de reunião com a CDJUC com a participação do Juiz Auxiliar da Presidência, do Secretário-Geral
Judiciário e do Chefe da SCSIN. O Secretário-Geral Judiciário será o responsável por viabilizar o encontro.

1.3. Manual do novo extrator

O Secretário-Geral Judiciário informou que a previsão da liberação do novo manual do Sistema e-Gestão é fevereiro de 2018. O Chefe da SCSIN informou não
existir manual para o extrator em face de ser algo que compete somente à área técnica de tecnologia.

1.4. Alteração do select do item 60 (legado)

O Secretário-Geral Judiciário informou, novamente, que a regra de negócio do item 60, conforme consta no documento 0795382, foi corrigida e constará no
próximo Manual. Segundo esclareceu, faltava na regra de negócio o movimento de conclusão.

1.5. Novo extrator (versão 2.3)

O Chefe da SCSIN posicionou que a versão 2.3.1 já está em vigor desde dezembro de 2017. A remessa referente a dezembro de 2017 foi realizada utilizando
esta nova versão. O Juiz Auxiliar da Presidência questionou o que exatamente foi alterado com a atual versão. O Secretário-Geral Judiciário disse tratar-se de
correções gerais, sem especificá-las.

1.6. Encaminhamento sobre decisão dos fluxos de trabalho definidos na última reunião do e-Gestão

A Coordenadora da Gestão Estratégica esclareceu que na reunião anterior fluxos de trabalho referentes a demandas oriundas de Unidades de 1º e 2º Graus foram
estabelecidos, porém, não foi definida como e quando as áreas seriam informadas (vide Ata 0804768). Por oportuno, o Juiz Auxiliar da Presidência pontuou que
a definição de fluxos não é necessidade exclusiva para os trabalhos prestados pela Coordenadoria da Gestão Estratégica ou pelo Comitê Gestor Regional do
Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho (e-Gestão) da Décima Região, mas que muitas outras áreas
carecem que definições como a em comento, incluindo, ainda, a necessidade de estabelecimento de competências. Nesse sentido, o Juiz Auxiliar da Presidência
explanou sobre o trabalho em andamento realizado pela Assessoria da Presidência e a Coordenadoria da Gestão Estratégica – relatório de desempenho das varas
do trabalho – e a importância da interligação dos indicadores ao se analisar resultados das Unidades. Por fim, foi deliberado o sobrestamento da discussão de
fluxos até que a nova administração se manifeste a respeito.

2. Detalhamento de erros (vide Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, Art. 135, § 2º)

Foi posicionada a não realização de reunião do grupo de trabalho e o reagendamento de posicionamento para a próxima reunião ordinária do Comitê.

3. Justiça em Números: processos reativados

Foi compartilhada pela Coordenadoria da Gestão Estratégica a informação de criação do item 'processos reativados' e a resposta do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho (CSJT). O Juiz Auxiliar da Presidência realizou algumas ponderações a respeito da possível origem da demanda de criação do item em comento ter
se dado na justiça comum. O Secretário-Geral Judiciário afirmou que na Justiça do Trabalho a questão dos ajustes de casos pendentes já é realizada no e-Gestão
por meio dos itens de ajuste. Foi esclarecido, conforme documentos e análises apresentadas, que a variável é específica, de informação obrigatória para o



Conselho Nacional da Justiça (CNJ) e deve constar no relatório do Justiça em Números que existe, inclusive, relatório padrão no e-Gestão – razão do
questionamento. Dessarte, houve encaminhamento de abertura de chamado no JIRA objetivando esclarecimentos/orientação/providências a respeito.
Paralelamente deve ser questionado ao CNJ a definição/objetivo específico da variável e sua aplicabilidade à Justiça do Trabalho, haja vista que as
nossas estatísticas são geradas a partir de movimentos processuais, que já computam itens de ajuste, nos moldes já concebidos pelo e-Gestão. Caso não haja
manifestação do CSJT até o dia 9 de fevereiro de 2018 e o CNJ reitere a necessidade de informe da variável, o Comitê deve se reunir extraordinariamente para
deliberar a respeito.

4. Meta Nacional IACJ: 2015, 2016 e 2017.

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações comprometeu-se a disponibilizar até dia 24 de janeiro de 2018 à Secretaria-Geral Judiciária e
à Secretaria da Corregedoria Regional todas as informações para os exercícios 2015, 2016 e 2017 para que sejam validadas e enviadas à Coordenadoria da
Gestão Estratégica até dia 25 de janeiro de 2018.

5. Verificar se há necessidade de novo reprocessamento para dados de 2017

Houve manifestação favorável de reprocessamento por parte da Secretaria-Geral Judiciária. A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
comunicou que está em conclusão programação a partir da qual serão possíveis os ajustes necessários, dessarte, a Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicações fará o reenvio de cargas de 1º e 2º Graus dos meses de outubro, novembro e dezembro/2017 a partir de 1º de fevereiro de 2018. Em função disso,
as atividades a cargo da Coordenadoria da Gestão Estratégica relacionadas/impactadas pelo reenvio de cargas serão refeitas a partir de março de 2018.

6. Procedimento das Varas do Trabalho no lançamento de processos físicos após implantação do PJe

O juiz Alexandre de Azevedo Silva compartilhou a estranheza advinda da constatação estatística de processos físicos como casos novos após concluída a
implantação do PJe na Décima Região. A situação foi identificada nos casos em questão para os anos de 2016 e 2017 em processos vindos da justiça comum ou
de embargos de terceiros, por exemplo. Segundo informado pela SETIN, a partir de 2018 tais ocorrências não devem mais ser verificadas, pois os sistemas não
mais acatam o cadastramento de processos físicos.

7. Próxima reunião

A próxima reunião do Comitê Gestor Regional do sistema e-Gestão será dia 22 de fevereiro de 2018, das 10h às 12h, na sala 211 do Ed. Sede do TRT10.

 

Face a inexistência de outros assuntos a reunião foi encerrada às doze horas e quarenta e um minutos. Para constar, eu, Michelle Machado da Silva, lavrei a
presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Coordenador do Comitê em substituição.

 

ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA



Juiz Auxiliar da Presidência, representante do Primeiro Grau e Coordenador em substituição 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

 

GUSTAVO DE ALMEIDA ROCHA

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações

 

CLÁUDIO LUÍS GONÇALVES GARCIA

Secretário da Corregedoria Regional

 

MICHELLE MACHADO DA SILVA

Coordenadora de Gestão Estratégica

 

NILTON LACERDA WANDERLEI

Chefe de Seção de Segurança da Informação

 

NATÁLIA RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA



Estatística da Coordenadora de Gestão Estratégica

 

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA, Juiz Auxiliar da Presidência, em 30/01/2018, às 19:14, 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 0833543 e o código CRC
323DEE0D.

16.0.000004833-3 0833543v10

http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm

