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Praça dos Tribunais Superiores

ATA

Aos seis dias do mês de abril do ano dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Secretaria de Tecnologia
da Informação e Comunicações do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, reuniram-se, às
dezesseis horas e trinta e cinco minutos, o Excelentíssimo Desembargador do Trabalho Dorival Borges de
Souza Neto, representante do Segundo 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; o Diretor-Geral, Rafael Alves Bellinello, o Secretário-Geral Judiciário, Marco Aurélio
Willman Saar de Carvalho; o representante da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações,
Nilton  Lacerda  Wanderley;  o  Secretário  da  Corregedoria-Regional  em  substituição,  Cláudio  Luís
Gonçalves Garcia;  a Coordenadora de Gestão Estratégica,  Michelle Machado da Silva.  Ausentes  em
virtude de outros compromissos de trabalho a Secretária de Gestão de Pessoas, Rosemary Domingues
Wargas e o Excelentíssimo Juiz Auxiliar da Presidência, Alexandre de Azevedo Silva.

Após cumprimentar a todos o Coordenador Dorival Borges conduziu a primeira reunião extraordinária do
Comitê Gestor Regional do sistema e-Gestão realizada no ano dois mil e dezessete, conforme temas a
seguir elencados:

1. Curso e-Gestão

Face  à  proposta  apresentada  pela  Escola  Judicial,  após  análises  e debates,  restou  deliberado  pelo
colegiado o envio/registro de demanda quanto a curso do sistema e-Gestão. Objetivando subsídio às
análises e providências por parte da Escola Judicial, deve ser encaminhado àquela Unidade o resultado da
'Pesquisa de Comunicação Interna e os Serviços de Tecnologia e Comunicações'.

2. Alteração projeto 'Análise Estatística'

A Coordenadora da CDEST apresentou as considerações que foram feitas nos dois encontros técnicos
realizados com a participação de CDEST, SETIN e SGJUD. Foi exposta ideia proposta pelo analista da
SETIN, Nilton Lacerda, quanto ao uso do SICOND ao invés do acesso à base de dados regional para a
viabilização da análise dos dados e verificação das inconsistências, assim como os prós e contras da
ferramenta. Destacou-se que o SICOND apresenta como vantagem a visualização quase online dos dados
da base, porém, ainda não está homologado e é ferramenta desconhecida pelos profissionais do TRT10.
Para uso do SICOND no projeto seria necessário acordar datas para verificação por parte de cada unidade
envolvida antes da virada de cada mês – exemplo: CDEST até dia 25, SETIN até 28 e VT até o último dia
do mês. Ademais, foi colocada a ideia proposta pela SETIN de vinculação do movimento 2080 face a
possibilidade de programações no SAP. Nilton esclareceu que se a escolha for pelo acesso à base regional,
há possibilidade e as tabelas já foram definidas nos encontros técnicos. Neste momento, o analista foi
interrompido pelo Secretário-Geral  Judiciário que sugeriu que novas regras,  a serem elaboradas pela
CDEST, sejam inseridas no pré-validador existente. O analista Lacerda afirmou a possibilidade da criação
de filtro neste sentido por fora do pré-validador, seria um segundo filtro. A Coordenadora de Gestão
Estratégica manifestou anuência quanto a viabilidade de serem estabelecidas regras de validação por parte
da CDEST e que acredita que a inclusão delas como um segundo filtro antes do envio das remessas ao
TST em muito auxiliará na identificação e solução de inconsistências, ressaltou, porém, que essa não é
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uma atividade estanque,  logo,  o  trabalho é contínuo e  a atualização por  parte de todas as unidades
envolvidas  será  constante  conforme identificadas  as ocorrências.  Lacerda afirmou que isso  não será
problema, que o mais difícil  é a estruturação inicial  da proposta, sendo a manutenção uma atividade
executável sem grandes dificuldades. O analista destacou, ainda, que não haveria previsão para começar a
inclusão de regras no SICOND devido a ser uma ferramenta que além de ainda não homologada, é
desconhecida  da  equipe.  O Presidente  do  Comitê,  Dorival  Borges,  questionou  qual  a  previsão  para
aprendizado e uso do sistema em comento, ao que foi respondido pelo Secretário-Geral Judiciário que a
previsão de realização de treinamento em outro Regional em que a ferramenta já foi implantada é de 90
(noventa) dias. Lacerda, respondendo ao Presidente Dorival Borges, pontuou quanto a aplicabilidade, prós
e contras do uso do SICOND e da base de dados regional. A Coordenadora da CDEST, face a necessidade
urgente  de  se  diminuir  o  número  de  inconsistências  e  do  fato  de  uma  possibilidade  não  obstar  o
andamento da outra, manifestou-se favorável a adoção imediata da base regional como instrumento para a
viabilização do projeto de saneamento de inconsistências e alimentação da página 'Análise Estatística' e
reavaliação e possível uso do SICOND quanto este estiver devidamente homologado e conhecido pelos
profissionais do TRT10. O Diretor-Geral, Rafael Bellinello, questionou qual a vantagem do SICOND, em
que o imediatismo da ferramenta seria diferencial. A Coordenadora Michelle Machado explicou que com
o uso do SICOND as identificações e correções se dariam antes do envio das remessas. O analista Nilton
Lacerda acrescentou o esclarecimento que para os processos físicos é indiferente, mas para os processos
eletrônicos, sob os quais o TRT10 não tem gerência de saneamento por programação, ele seria útil. A
Coordenadora lembrou que face a total implantação do PJe desde o final do ano 2015 é inexorável o
crescimento  contínuo  dos  processos  eletrônicos  e  a  diminuição  dos  físicos,  o  que  acaba  pesando
favoravelmente à ao SICOND. Feitos os esclarecimentos e pontuações passou-se a deliberação de qual
ferramenta utilizar. A coordenadora Michelle Machado reiterou seu posicionamento de uso inicialmente
da  base  de  dados  regional  e  posteriormente  do  SICOND para  início  do  projeto  de  saneamento  de
inconsistências  e  alimentação  da  página  'Análise  Estatística',  momento  em que  compartilhou  que  a
programação na página mencionada foi concluída no site da Gestão Estratégica e já está disponível para
uso. O Secretário-Geral Judiciário então manifestou-se contrário ao uso da página para o tratamento das
inconsistências  face  a  necessidade  de  manifestação  das  Varas  do  Trabalho  (VT)  quanto  ao  erros
identificados e alia listados. A Coordenadora de Gestão Estratégica lembrou que o projeto aprovado pelo
Comitê prevê tanto o saneamento de inconsistências a partir de ações da Administração, a exemplo da
reprogramação de selects e atividades afins (que já acontece), quanto de providências por parte das VT,
Gabinetes, Turmas e Presidência, no que não puder ser sanado por atividade de unidades como CDEST,
SETIN, SGJud e SECOR. A gestora ressaltou, ainda, que a adoção da ideia de submeter as remessas a
filtro adicional de regras elaboradas pelo próprio regional, conforme ideia do Secretário Saar, fará com
que  o  número  de  erros  provavelmente  caia  drasticamente,  porém,  não  eliminará  todo  tipo  de
inconsistência,  o  que  faz  fundamental  a  contribuição  das  Unidades  geradoras  das  informações
inconsistentes. O Secretário Saar reiterou posicionamento contrário mediante argumento de dificuldade
das VT em realizar tal  ação devido ao volume de atividades e que o segundo filtro deve atender ao
intento. Após discussão, restou definido que imediatamente será implementado apenas o segundo filtro
validador a partir de regras a serem propostas pela CDEST.

3. Pesquisa – Duplicidades Casos Novos de Execução em 2015 e 2016

Foi  questionado  pelo  Secretário-Regional  da  Corregedoria,  Cláudio  Garcia,  qual  o  resultado  da
verificação  de  possíveis  duplicidades  nos  casos  novos  de  execução  nos  anos  de  2015  e  2016.  Foi
esclarecido pelo analista Nilton Lacerda que a regra foi verificada e aplicada no ano 2016 tendo retornado
apenas três casos, conforme fez constar no PA 16.0.000004833-3, logo, aventou-se a possibilidade de que
o erro  não esteja  nos  dados  de 2016,  mas nos  de  2015.  Face a  importância da informação para  a
fidedignidade  dos  dados,  como  para  seu  uso  como  ferramenta  de  gestão  -  no  momento  atual,
especialmente quanto a Resolução CNJ nº. 219/2016 - objetivando averiguar a ilação feita, o analista
Lacerda ficou responsável por aplicar as mesmas regras utilizadas na análise dos dados de 2016 no banco

:: SEI / TRT10 - 0641374 - Ata :: http://sei.trt10.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 de 4 20/04/2017 10:12



de dados referente a 2015 e informar o resultado no PA supramencionado tão logo obtenha resposta, face
ao iminente envio da proposta do Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao 1.º Grau
de jurisdição à Administração – prevista para o dia 10 de abril, conforme informado pelo Secretário
Garcia. Por oportuno, o Secretário da Corregedoria questionou se os dados utilizados serão apenas os do
ano 2016 ou o triênio 2014-2016 considerando o ano 2015 para o ano 2014. A Coordenadora disse que
não  presenciou  tal  menção  durante  a  reunião  do  Comitê  Gestor  Regional  da  Política  de  Atenção
Prioritária ao 1.º Grau de jurisdição em que foi aprovada a proposta a ser enviada à Administração. O
Secretário-Geral Judiciário afirmou que tal possibilidade foi aventada em encontro anterior à reunião
mencionada pela Coordenadora da CDEST. Segundo o Secretário Saar, isso deu-se face a consideração de
inconsistências verificadas nos dados de 2015 após o fechamento da base. Objetivando esclarecer  o
assunto a Coordenadora da CDEST ficou responsável por averiguar tal informação na Ata da reunião e/ou
junto ao Gabinete do Presidente do Comitê Regional da Política de Atenção Prioritária ao 1.º Grau de
jurisdição, Grijalbo Coutinho.

4. Variável SUS2 – item 2161;

Em face do item 2161 (que trata de processos pendentes de julgamento e pendentes com o relator) ter sido
retirado do Manual  do e-Gestão porém permanecer nas programações do referido sistema – situação
verificada  no  encontro  técnico  realizado por  CDEST,  SETIN e  SGJud –  foi  proposto  o registro  de
chamado no JIRA objetivando a correção necessária. Acolhida a proposta, restou a cargo da CDEST o
registro tão logo a Ata da reunião (item necessário à abertura de chamados) esteja assinada.

5. Variável SUSC1º

Foi posicionamento pela CDEST que a correção solicitada ao TST quanto a variável SUSC1º, via e-mail,
já foi realizada conforme constatado pelas apurações realizadas em relatórios do e-Gestão.

6. Alterações de data e horário da próxima reunião ordinária

Diante de ausências de membros do Comitê no dia 27 de abril de 2017, a próxima reunião ordinária do
Comitê foi remarcada para realizar-se dia 04 de maio de 2017, entre 10horas e 12horas.

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

DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO

Desembargador Coordenador 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

MARCO AURÉLIO WILLMAN SAAR DE CARVALHO

Secretário-Geral Judiciário
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NILTON LACERDA WANDERLEY

Representante da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

CLÁUDIO LUÍS GONÇALVES GARCIA

Secretário da Corregedoria-Regional em substituição

MICHELLE MACHADO DA SILVA

Coordenadora de Gestão Estratégica

Documento assinado eletronicamente por DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO ,
Desembargador(a) do Trabalho, em 19/04/2017, às 17:48, 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 0641374 e o código CRC 4B9BD5DF.
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