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Praça dos Tribunais Superiores

ATA

Aos três dias do mês de outubro 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 dez horas e dois 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  Excelentíssimo  Juiz  Auxiliar  da  Presidência  e representante  do  Primeiro  Grau,
Alexandre  de  Azevedo  Silva;  o  Diretor-Geral  em  substituição,  Gilvan  Silva  Pereira  Ramos;  o
Secretário-Geral Judiciário, Marco Aurélio Willman Saar de Carvalho; o representante da Secretária de
Tecnologia da Informação e Comunicações, Vander Luiz da Conceição; o Secretário da Corregedoria
Regional,  Cláudio Luís Gonçalves Garcia;  a Secretária de Gestão de Pessoas, Rosemary Domingues
Wargas;  a  Coordenadora  de  Gestão  Estratégica,  Michelle  Machado da  Silva;  o  Chefe  de  Seção  de
Segurança da Informação, Nilton Lacerda Wanderlei;  e,  a convite,  a estatística da Coordenadoria de
Gestão Estratégica, Natália Ribeiro de Souza Evangelista.

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

1. Posicionamentos

1.1. Duplicidade na data de primeiro julgamento

O Chefe de Seção de Segurança da Informação (SCSIN), Nilton Lacerda Wanderlei, informou não ter
conseguido checar  a informação necessária junto ao Tribunal  Superior do Trabalho (TST).  O gestor
comprometeu-se a verificar ao longo da semana em curso e certificar no Processo Administrativo (PA) nº.
16.0.000004833-3. A depender do posicionamento, as tratativas deverão ser realizadas no interregno entre
a reunião corrente e o próximo encontro do Comitê Gestor Regional do sistema e-Gestão.

1.2. Item 390 zerado (Meta Nacional de Execução).

O Chefe da SCSIN, Nilton Lacerda Wanderlei, informou que as correções propostas/implementadas pela
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (SETIN) foram validadas ontem, dia 02 de
outubro de 2017, pela Secretaria-Geral Judiciário. Houve então por parte do Excelentíssimo Juiz Auxiliar
da Presidência e representante do Primeiro Grau, Alexandre de Azevedo Silva, questionamento a respeito
da  documentação  dos  ajustes  e  alterações  de  programação.  O  chefe  da SCSIN informou  que  a  tal
documentação não é realizada. Por oportuno, a Coordenadora Michele Machado ponderou que o projeto
“Análise Estatística” pode vir a atender a demanda em comento, conforme a configuração que lhe venha a
ser atribuída. O colegiado deliberou a partir de sugestão do representante da SETIN, Vander Luiz da
Conceição, que, de modo imediato, a lacuna seja suprida por certificação da unidade nos autos do PA nº.
16.0.000004833-3.
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1.3. CDJUC e CEJUSC no e-Gestão

Em virtude da ausência do Secretário-Geral Judiciário, Marco Aurélio Willman Saar de Carvalho, o Chefe
da SCSIN, Nilton Lacerda Wanderlei,  informou que o assunto não foi tratado na reunião do Comitê
Nacional do sistema e-Gestão realizada dia 18 de setembro de 2017. O gestor compartilhou que houve
reunião com a servidora do Centro Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas no âmbito
do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (CEJUSC-JT), Marta Verli, e que os ajustes técnicos
relativos ao Sistema de Administração de Processos de 1º Grau (SAP) e o e-Gestão foram realizados. O
juiz Alexandre Azevedo questionou se a Coordenadoria de Apoio ao Juízo Conciliatório e de Execuções
Especiais (CDJUC), que trata de outros tipos de litigância, a exemplo de grandes devedores e execução
fiscal,  participou do processo.  O chefe da SCSIN respondeu negativamente e responsabilizou-se por
validar o trabalho em comento com a gestora daquela unidade, a servidora Carolina Benigno Charchat e
certificar nos autos do respectivo PA, qual seja, nº. 16.0.000008315-5.

1.4 Meta Nacional 5 - “Índice de Execução”.

O juiz auxiliar da presidência, Alexandre Azevedo, compartilhou com os presentes que o Presidente e
Corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região (TRT10), Pedro Luís Vicentin Foltran,
acatou solicitação/sugestão apresentada no Grupo Gestor de 1º Grau (GG1G) quanto a padronização de
procedimentos nos processos de execução e determinou à SECOR a emissão de recomendação às Varas
do Trabalho para que exauridas todas as atividades pertinentes à Execução os autos sejam sobrestados. O
Secretário  Cláudio Garcia  informou que a determinação ainda não foi  cumprida,  mas que, tão  logo
concluída, certificará no PA nº. 16.0.000004833-3.

2. Reenvio de remessas

A Coordenadora de Gestão Estratégica,  Michelle  Machado da Silva, questionou se finda a correção
informada pela SETIN quanto ao assunto tratado no tópico 1.2 da pauta (item 390 – processos baixados
computados  na  Meta  Nacional  de  Execução)  restam  concluídos  os  ajustes  devidos  e  as  remessas
referentes  a  2016  já  podem ser  reenviadas.  O  gestor  da  SCSIN respondeu  afirmativamente,  tendo,
inclusive,  acrescentado  que  o  saneamento  do  item  381  também  foi  concluído.  O  Juiz  Auxiliar  da
Presidência, Alexandre de Azevedo Silva, questionou se houve validação do trabalho pela Secretaria da
Corregedoria Regional (SECOR), ao que o titular da unidade, Cláudio Luís Gonçalves Garcia, respondeu
negativamente. Diante do exposto, o magistrado sugeriu que sejam realizados teste e validação em piloto
de modo a evitar erros e retrabalho. A SECOR comprometeu-se a providenciar tais ações e certificar até o
dia 6 de outubro de 2017 no PA16.0.000004833-3. Por  fim, restou deliberado pelo colegiado que a
comunicação de reenvio de remessas será oficiado às Varas do Trabalho (VT) pela SECOR até o dia 06 de
outubro de 2017 e terá como período para cumprimento da ação o interregno de 09 até 16 de outubro de
2017. Houve, ainda, deliberação de que todas as liberações e/ou reenvios de remessas tanto de 1º Grau
(PJe) e 2º Grau realizadas pela SETIN serão certificadas nos autos do PA16.0.000004833-3.

3. Periodicidade reuniões CGR e-Gestão

Realizadas as verificações, foi ratificada a periodicidade mensal de reunião do Comitê Gestor Regional do
sistema  e-Gestão,  conforme  consta  do  Art.  135,  §2º,  da  Consolidação  dos Provimentos  da
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
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4. Of.CIRC.SECGJT nº. 12/2017 – Ato nº. 12/GCGJT

Foram  avaliadas  as  alterações  e  implicações  do  Ato  nº.  12/CGCJT,  informado  por  meio  do  Of.
CIRC.SECGJT nº. 12/2017.

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

O juiz  Alexandre Azevedo ponderou que os relatórios de detalhamento de erros retratarem somente
questões  do  PJe  e  não  impedirem a  aprovação  das  remessas  (a  exemplo  do  que  ocorre  com erros
temporais) tem causado certo 'comodismo' que não deve subsistir. Questionou então qual Unidade pode se
responsabilizar  pela  atividade.  O  chefe  da  SCSIN coadunou  com o  posicionamento  do  magistrado,
especialmente a respeito de uma possível rejeição das remessas em um futuro breve. Nesse momento a
estatística da CDEST, Natália Ribeiro de Souza Evangelista, compartilhou que durante o desenvolvimento
do projeto “Análise Estatística” apurou quase 3mil  erros/mês, número muito superior ao inicialmente
esperado. A Coordenadora de Gestão Estratégica ressaltou que o tratamento relatório de detalhamento de
erros é apenas parte do que abarca o projeto - que inclui, inclusive, erros que não constam no sistema
e-Gestão. O juiz Alexandre Azevedo alertou quanto a necessidade de se definir as competências das
unidades a fim de que o tratamento seja sistêmico. Após vasta discussão, foi acolhida pelo colegiado
sugestão proposta pelo chefe da SCSIN, Nilton Lacerda, de criação de grupo de trabalho para tratar os
erros do relatório em comento.  Foi deliberado que comporão o referido grupo as unidades  SECOR,
SGJud, SETIN e ASPRE. Neste momento chegou à reunião o Secretário-Geral Judiciário, Marco Aurélio
Willman Saar de Carvalho. Os resultados advindos do trabalho serão tratados com as unidades necessárias
e posicionados ao CGR e-Gestão na próxima reunião do colegiado.

6. Relatório de processos não baixados

Foi apresentada pela CDEST demanda registrada por três VT (3ªVTT, 11ªVTB e 14ªVTB) quanto a
elaboração de relatório que liste o número de processos de conhecimento já baixados, porém, pendentes
de baixa, visto os relatórios do e-Gestão informarem apenas o quantitativo; e, sugestão apresentada pela
11ªVTB quanto a inserção de legenda dos itens que compõem cada relatório padrão do e-Gestão. Houve
por parte do Juiz Alexandre de Azevedo, resguardadas pertinência e relevância das sugestões, ponderação
a respeito da necessidade de estabelecimento de fluxo para o recebimento e tratamento de demandas
estatísticas relacionadas à criação de relatórios,  de modo a reforçar  a construção coletiva.  Foi  então
acatado o encaminhamento de tais demandas, após avaliação do Comitê Gestor Regional do e-Gestão, ao
Grupo Gestor de Primeiro Grau para conhecimento, avaliação e manifestação, em face da abrangência das
questões envolvidas e das competências daquele colegiado. Para tanto, deverá ser criado PA específico no
SEI. Por oportuno, o Juiz do Trabalho Alexandre de Azevedo registrou a necessidade de disponibilização
de  informações  estatísticas  a  partir  de  ferramentas  gerenciais  efetivas  e  didáticas,  a  despeito  da
inexistência de ferramenta de BI para uso no TRT10. Por fim, foi destacado o efeito positivo do fomento
da cultura de gestão por resultados.

7. Questões administrativas

A próxima reunião do CGR e-Gestão será dia 31 de outubro, das 10h às 12h, em função da realização do
COLEPRECOR em Curitiba/PR nos dias 25 e 26 de outubro de 2017, evento do qual participarão os
titulares das unidades ASPRE, SECOR, DIGER e CDEST.
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Face a inexistência de outros assuntos a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta e dois 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

ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA

Juiz Auxiliar da Presidência e representante do Primeiro Grau

GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS

Diretor-Geral em substituição

MARCO AURÉLIO WILLMAN SAAR DE CARVALHO

Secretário-Geral Judiciário

ROSEMARY DOMINGUES WARGAS

Secretária de Gestão de Pessoas

VANDER LUIZ DA CONCEIÇÃO

Representante da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

CLÁUDIO LUÍS GONÇALVES GARCIA
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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 DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO ,
Desembargador(a) do Trabalho, em 11/10/2017, às 11:47, 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 0754740 e o código CRC 4D28A208.
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