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Praça dos Tribunais Superiores

ATA

Aos vinte e um dias do mês de julho 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 quatro 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  Excelentíssimo  Juiz  do  Trabalho,  representante  do  Primeiro  Grau,  Francisco  Luciano de
Azevedo Frota; o Secretário-Geral Judiciário, sr. Marco Aurélio Willman Saar de Carvalho; o Secretário
da Corregedoria-Regional em substituição, sr. Cláudio Luís Gonçalves Garcia; o Secretário de Tecnologia
da Informação e Comunicações em substituição, sr. Jorge Alexandre Martins; 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; ausente, o Diretor-Geral, sr. Rafael Alves Bellinello, em virtude de outra reunião
de  trabalho  realizada  no  mesmo horário.  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. Após exposição do calendário de saneamento dos dados
do e-Gestão referentes ao ano dois mil e quinze, constante da ATA SEI nº. 0472809, foi pontuado pela
Coordenadora de Gestão Estratégica e pelo Secretário Geral Judiciário que o cronograma deve sofrer
atraso  devido  a  situações  supervenientes  ao  seu  estabelecimento: ao  refazer  as  transmissões  houve
inconsistência  na  comunicação  com  o  banco  de  dados  do  Tribunal  Superior  do Trabalho,  gerando
prejuízo, especialmente, quanto às informações relativas a regras temporais. Conforme explicações do
Secretário-Geral as correções de rejeição de remessas serão refeitas pelo TST tão logo seja assegurado
que os lotes remetidos pelo TRT sejam recebidos. Não há, porém, por parte do TST previsão de solução
técnica, segundo o senhor Marco Aurélio. O prazo estimado para correção segundo o Secretário é de 2
dias após regularizada a questão. Na sequência foi abordado andamento da deliberação de alteração de
data de envio mensal das remessas do e-Gestão com informações de Primeira e Segunda instâncias para o
dia dez, cuja vigência inicialmente prevista era julho, ao que o Secretário da Corregedoria, sr. Cláudio
Garcia, esclareceu que o novo prazo para efetivar as remessas pode ser efetivado a partir do dia dez será
agosto/2016.  A  Coordenadora de Gestão  Estratégica,  Michelle  Machado,  manifestou necessidade  de
envio de remessas em prazo especial no mês de agosto devido aos prazos envolvidos/estipulados para
participação na sistemática do 'Selo Justiça em Números'. Restou então estabelecido o dia quatro como
data limite para as remessas de agosto e o dia dez de cada mês a partir de setembro, restando a cargo da
SECOR as providências para tal. Por oportuno, a Coordenadora retomou assunto sobrestado na última
reunião: estabelecimento de prazo para CDEST reprocessar as informações oficiais após novas remessas
de 1º e 2º graus realizadas fora do período ordinário. Mediante sugestão do Secretário-Geral Judiciário foi
deliberada programação para que a base de dados seja fechada após dez dias e somente reaberta mediante
solicitação formal à CDEST conforme Ofício a ser elaborado/remetido às Varas do Trabalho pela SECOR
com as orientações pertinentes. Por fim, restou acordado que tais demandas de reprocessamento deverão
ser direcionadas ao e-mail remessas@trt10.jus.br – cuja criação ficou a cargo da SETIN. O senhor Marco
Aurélio aproveitou o momento para compartilhar  com os presentes a  informação de que no sistema
'Magistrados 10'  a funcionalidade de dias corridos referentes a produtividade de magistrados já  está
disponível.  Passou-se então à análise das três deliberações exaradas na reunião anterior  e ainda  não
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executadas. A de formalização de consulta/sugestão ao Comitê Nacional do e-Gestão quanto a integração
entre os sistemas nacionais de estatística: e-Gestão (Tribunal Superior do Trabalho), SIGEST (Conselho
Superior da Justiça do Trabalho) e SIESPJ (Conselho Nacional de Justiça) por estar pendente devido a
normatização realizada pelo TST por meio dos Atos GCGJT nº. 7 de 23 de junho de 2016 e nº. 8 24 de
junho de 2016, em período posterior ao da deliberação, teve por encaminhamento a inclusão por meio do
ambiente JIRA a cargo da Coordenadoria de Gestão Estratégica (CDEST). Por oportuno, foi deliberado
que todos os membros do Comitê terão acesso à senha única fornecida pelo TST a fim de cada um realize
as inclusões e consultas afetas a sua esfera de atuação não gerando assim sobrecarga a um determinado
membro ao tempo que assegura maior precisão nas ações realizadas. Na sequência, foi esclarecido pela
Coordenadora de Gestão estratégica que a extração de dados referentes ao ano 2015 para subsídio de
trabalho normatizado na Resolução CNJ nª. 219/2016 está sobrestado para conclusão do saneamento da
base,  assim como a republicação da norma em tela,  cuja previsão não foi  divulgada pelo Conselho
Nacional de Justiça. A gestora ressaltou, porém, que, apesar disso, os trabalhos seguem em parceira entre
SEGEP, SETIN , SGJUD e CDEST quanto a elaboração de relatórios, filtros e programações do que já se
sabe ser necessário mesmo com as alterações aventadas na publicação realizada pelo CNJ. Pelas razões
supracitadas o atendimento da deliberação de comunicação ao CNJ quanto ao atendimento da demanda,
assim como aos demais desembargadores, resta sobrestado. Finalizando as análises da reunião anterior foi
exposto que, diante da publicação dos Atos GCGJT nº. 7 de 23 de junho de 2016 e nº. 8 de 24 de junho de
2016, perderam objeto as deliberações referentes a acesso ao ambiente virtual então utilizado pelo TST
para assuntos do e-Gestão. Em função da 'Correição Geral Ordinária' a realizar-se no Tribunal Regional
do Trabalho da Décima Região no período de quinze a dezenove de agosto de dois mil e dezesseis, vide
Of.  261.02/2016/SECG/CGJT,  foi  apresentado  pela  Coordenadoria  de  Gestão  Estratégica  os  dados
referentes às Metas Nacionais dos anos dois mil e quatorze e dois mil e quinze. A comparação permitiu
aos presentes identificar a diferença entre a apuração oficial, realizada sem o envio de remessas de todas
as Varas do Trabalho, e a promovida pela CDEST após todos os dados serem remetidos pelas unidades –
situação configurada em trinta e um de março de dois mil e dezesseis. A gestora Michelle Machado
ressaltou que, devido a reabertura da base de dois mil e quinze do e-Gestão, as informações sofrerão
novas alterações, sendo possível análise final a partir do primeiro dia de setembro do corrente ano em face
da previsão de fechamento ser trinta e um de agosto. A análise foi então direcionada ao resultado das
Metas  Nacionais.  Especificamente  diante  dos  dados  referentes  a  Meta  Nacional  6  –  'Priorizar  o
julgamento das ações coletivas de 2ª Grau' para o ano 2015: dados apurados pelos Conselhos Superiores
como 7,5%, sendo o correto 100%, conforme checagem realizada processo a processo por parte de SGJud
e CDEST,  o  presidente  do  Comitê,  Desembargador Dorival  Borges,  se  dispôs a  contatar  os  demais
Desembargadores efetivando parceria entre Gabinetes e SGJud objetivando identificação/saneamento de
pendências do ano corrente, assim como ações preventivas. Quanto aos dados de dois mil e quatorze a
Coordenadora de Gestão Estratégica esclareceu que não haver ainda dados de recálculo para a base dois
mil e quatorze em função de sobrestamento determinado pela presidência quando de reunião realizada dia
onze de julho, conforme documento SEI nº. 0472809. Conforme ratificado pelo Secretário de Tecnologia
em exercício, senhor Jorge Alexandre, o trabalho deve ser retomado pela SETIN tão logo quanto possível.
O Secretário de Tecnologia se comprometeu ao informe de prazo para conclusão do trabalho na próxima
reunião do Comitê. Diante dos problemas estatísticos advindos de erros operacionais foi sugerido pela
Secretaria de Pessoas a elaboração de manual normativo objetivando aprimorar/promover padronização
nos processos de trabalho. Após debates foi deliberada a criação de manual que expõe fluxo de trabalho
relativo às atividades relacionadas ao e-Gestão em Varas do Trabalho e Gabinetes, restando a cargo da
SECOR, por meio de atuação do servidor Cláudio Garcia, o início do trabalho junto à Escola Judicial. Na
sequência,  foram  abordadas  demandas  relacionadas  à  Resolução  CNJ  nº.  219/2016.  Quanto  a
republicação a Secretária de Pessoas afirmou não haver ainda manifestação oficial quanto a possível data
de republicação. Já quanto ao 'Selo Justiça em Números' foi esclarecido pela Coordenadora de Gestão
Estratégica que o Conselho Nacional de Justiça ainda não se posicionou quanto aos pontos advindos do
atendimento previsto no Art. 5º, VI, da Portaria CNJ 56/2016 devido a republicação da resolução em
pauta. Há o indicativo, porém, de que os pontos referentes a tal item serão atribuídos a todos os tribunais
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conforme comunicação enviada em quatorze de julho de dois mil e dezesseis pela equipe de estatística do
CNJ. Por fim, foi reiterado pelo Secretário de Tecnologia o compromisso da SETIN quanto a confecção
do arquivo XML, o que possibilitara ao Tribunal inscrever-se/pleitear avaliação para concessão do 'Selo
Justiça  em  Números  2016'.  Na  sequência  dos  temas  pautados,  a  palavra  foi  franqueada  ao
Secretário-Geral  Judiciário  para  explanações  a  respeito  de  duplicidades  geradas  possivelmente  pela
ferramenta  'Cadastro  de  Liquidação  e  Execução'  (CLE).  O  gestor  explicou  que,  de  fato,  houve
duplicidades em função da CLE devido a importação realizada em mês diverso da criação do processo. O
gestor esclareceu que o problema nos processos físicos pode ser sanado mediante exclusão do processo; já
nos processos eletrônicos a solução está possivelmente na regra de negócios. Objetivando correção foi
deliberado quanto aos processos físicos que a SETIN checará possibilidade de alteração do seletc para que
um dos movimentos não seja capturado doravante. Para os processos anteriores foi  deliberado que a
SETIN também buscará elaborar ferramenta que possibilite a identificação dos processos duplicados para
ações posteriores por parte de SECOR e CDEST. Prazos para atendimento de ambas demandas serão
fornecidos  aos  membros  do  Comitê  dia  vinte  e  cinco  de  julho  de  dois  mil  e  dezesseis.  Quanto  a
duplicidade em casos novos de execução – referentes aos itens 329 e 90329 foi  deliberada abertura
demanda no  JIRA,  restando  tal  atividade  a  cargo  da  CDEST.  Por  fim,  a  Coordenadora  de  Gestão
Estratégica solicitou análise, extrapauta, de dois temas identificados em dezenove de julho com impacto
na produtividade dos magistrados e das remessas do e-Gestão em geral. Acolhida a solicitação em virtude
do caráter emergencial dos assuntos iniciou-se a análise a partir da demanda de produtividade. A gestora
explicou que o CNJ exige mensalmente o informe da situação funcional de cada magistrado identificado
pelo e-Gestão com atuação em cada Vara do Trabalho. Foi usado para análises do Comitê o caso concreto
da Décima Quarta Vara do Trabalho de Brasília no mês de junho, situação em que sete juízes foram
listados, sendo dois deles titulares de unidades distintas, o que, segundo o Secretário da Corregedoria,
Cláudio  Garcia,  é  situação  legalmente  impossível.  Em  face  da impossibilidade  de  identificação  do
processo que gerou a indicação do juiz titular vinculado a outra Vara do Trabalho, foi  sugerido pela
Coordenadora de Gestão Estratégica formalização de sugestão ao Comitê Nacional do Sistema e-Gestão
de disponibilização de tal informação (número dos processos) para que o Tribunal conte com ferramentas
que possibilitem as pesquisas e análises necessárias ao tratamento de questões do tipo. Ademais, foi
compartilhado que, a pedido do senhor Cláudio Garcia, o arquivo de produtividade referente ao mês de
junho enviado ao CNJ teve o nome do magistrado titular de outra Vara excluído do rol dos vinculados à
Décima Quarta Vara do Trabalho de Brasília. Houve então a deliberação por registro de sugestão no JIRA
por parte da CDEST e pesquisa/tentativa de apuração por parte da SECOR, ação esta solicitada pelo
senhor Garcia.  Por fim, foi  compartilhado pela CDEST a identificação de alteração nas remessas da
Primeira Vara do Trabalho de Araguaína e na Décima Quarta de Brasília por três vezes em único dia. Em
face  da  discrepância  do  ordinário,  isto  é,  uma  única  atualização/dia,  e  da  base  estar  reaberta  o
Secretário-Geral Judiciário manifestou que o problema possa ser corrigido ao regerar as cargas – o que
corrigiria erros de regra temporal. O gestor solicitou então discussão extrapauta quanto ao alto número de
itens de ajuste identificado no sistema e-Gestão. Conforme explicado pelo Secretário, o 'índice de ajuste' é
alterável e que a média ordinária é de dez por mês. Recentemente, porém, constatou-se número cerca de
oito  vezes  maior.  Compartilhou  informação  de  que  no  TST  está  em  análise  mudança  nas  rotinas
relacionadas ao índice que passaria a atribuir como rejeição as alterações dele advindas. Diante disso o
Secretário propôs trabalho conjunto entre equipe de negócio e SETIN objetivando solução tecnológica
para tais casos, evitando assim impacto negativo nas estatísticas do Tribunal. Como prazo foi estabelecido
o início do trabalho tão logo seja concluído o saneamento da base de dados do e-Gestão referente ao ano
2015.  Por  último,  o  Secretário  relatou  identificação  de  problema  quanto  a  Embargos  à  Execução
pendentes já julgados. Como sugestão, apresentou proposta de alteração no seletc, a partir de mudança na
regra  de  negócio  do  PJe,  para  eliminação de  tais  pendências.  A  sugestão  foi  acolhida,  porém,  sua
efetivação, tal qual a os itens de ajuste, ficou sobrestada para período posterior ao saneamento da base.
Encerrando os trabalhos, após deliberação de a próxima reunião do Comitê ser realizada às quatorze horas
e trinta minutos do dia vinte e cinco de agosto de dois mil de dezesseis, em função da realização da
Correição Geral prevista para o período de quinze a dezenove de agosto de dois mil  e dezesseis.  O
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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 vinte 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

FRANCISCO LUCIANO DE AZEVEDO FROTA

Juiz do Trabalho, representante do Primeiro Grau

MARCO AURÉLIO WILLMAN SAAR DE CARVALHO

Secretário-Geral Judiciário

CLÁUDIO LUÍS GONÇALVES GARCIA

Secretário da Corregedoria-Regional em substituição

JORGE ALEXANDRE MARTINS

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações em substituição

ROSEMARY DOMINGUES WARGAS

Secretária de Gestão de Pessoas

MICHELLE MACHADO DA SILVA

Coordenadora de Gestão Estratégica
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NATÁLIA RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA

Estatística da Coordenadoria de Gestão Estratégica

Documento assinado eletronicamente por MICHELLE MACHADO DA SILVA ,
Coordenador(a) de Gestão Estratégica, em 27/07/2016, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NATALIA RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA ,
Analista Judiciário, em 29/07/2016, às 10:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO LUCIANO DE AZEVEDO FROTA ,
Juiz Auxiliar da Presidência, em 29/07/2016, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO ,
Desembargador(a) do Trabalho, em 29/07/2016, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSEMARY DOMINGUES WARGAS ,
Secretário(a) de Gestão de Pessoas, em 29/07/2016, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCO AURELIO WILLMAN SAAR DE
CARVALHO , Secretário(a)-Geral Judiciário(a), em 08/08/2016, às 19:12, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO LUIS GONÇALVES GARCIA , Analista
Judiciário , em 10/08/2016, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JORGE ALEXANDRE MARTINS , Secretário(a) de
Tecnologia da Informação e Comunicações Substituto(a), em 10/08/2016, às 17:04, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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