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Aos trinta e um 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 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 Diretor-Geral, Rafael Alves Bellinello, e a Secretária de Gestão de Pessoas,
Rosemary Domingues Wargas.

Após cumprimentar a todos o Coordenador Dorival Borges de Souza Neto conduziu a décima 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  da  Seção  de  Segurança  da  Informação  (SCSIN),  Nilton  Lacerda  Wanderlei,  ratificou
manifestação certificada por ele no Processo Administrativo (PA) nº. 16.0.000004833-3, qual seja, há três
possíveis problemas relacionados ao assunto em comento: a) há data de julgamento do 1º e 2º Grau sem
identificação  da  instância;  b)  inconsistência  no  extrator;  c)  inconsistência  do  relatório.  Não  houve
deliberação  específica  acerca  de  como  como solucionar  os  problemas,  previamente,  elencados.  Em
virtude  da  correlação  desse  tópico  com  o  item  4(quatro)  da  pauta,  os assuntos  foram  tratados
conjuntamente.  A  deliberação  acerca  de  como proceder  a  retirada  da  duplicidade  desse  tópico  está
elencada no item 4(quatro) a seguir.

1.2. Certificação, ajustes e programações realizadas ref. à Meta Nacional de Execução

O Secretário-Geral Judiciário, Marco Aurélio Willman Saar de Carvalho, e o chefe da SCSIN informaram
que todas as cargas e ajustes foram realizados.
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1.3. Produtividade CDJUC

O chefe da SCSIN compartilhou que não foi realizada reunião com a Coordenadoria de Apoio ao Juízo
Conciliatório e de Execuções Especiais (CDJUC), conforme deliberado pelo Comitê Regional do sistema
e-Gestão na reunião anterior. Segundo o gestor, todas as variáveis das unidades Coordenadoria de Apoio
ao Juízo Conciliatório e de Execuções Especiais (CDJUC) e Centro Judiciário de Métodos Consensuais
de Solução de Disputas (CEJUSC) estão em produção no e-Gestão.  O Juiz  Auxiliar  da Presidência
ponderou que CDJUC e CEJUSC são Unidades distintas e por  tal  razão é  devida análise,  ajustes e
atendimento de mesma deferência a ambas. Em respeito ao já deliberado e considerando as ponderações
realizadas, o chefe da SCSIN foi novamente incumbido de realizar reunião técnica objetivando definir a
forma de criação do posto avançado no âmbito do e-Gestão destacando as particularidades da CDJUC e
do CEJUSC.

A estatística da Coordenadoria de Gestão Estratégica, Natália Ribeiro de Souza Evangelista, informou que
o CEJUSC solicitou a construção de um relatório anual da unidade à CDEST. A estatística foi informada
que o CEJUSC possui controle próprio de dados da unidade, entretanto a área tem ciência que há dados,
também, no e-Gestão. Houve, então, a sugestão de trazer para essa reunião ordinária do Comitê Gestor
Regional a discussão sobre o uso dos dados do CEJUSC no âmbito do e-Gestão.

O Secretário-Geral Judiciário, Marco Aurélio Willman Saar de Carvalho, pontuou o problema da não
individualização dos dados entre CDJUC e CEJUSC no âmbito do e-Gestão e a necessidade de ajustes no
Sistema de Administração de Processos (SAP) para evitar a não individualização. Após vasta discussão as
deliberações foram:

criação do posto avançado, separadamente, para CDJUC e CEJUSC caso haja possibilidade de
separação das Unidades SAP;
agendamento de reunião entre o Juiz Auxiliar da Presidência, o Secretário-Geral Judiciário, o Chefe
de Seção de Segurança da Informação e representante da CDJUC, primeiramente. Após, reunião
com o CEJUSC para verificação dos dados Unidade a serem considerados no relatório anual
solicitada pela área. No encontro será mostrado que atualmente há informações em conjunto de
CDJUC e CEJUSC. Por fim, foi solicitado à CDEST, a extração dos dados atualmente existentes no
e-Gestão com a marcação de posto avançado para subsidiar trabalho na reunião em comento;
As certificações relativas às reuniões serão feitas pelo Secretário-Geral Judiciário, Marco Aurélio
Willman Saar, no PA 16.0.000004833-3.

1.4 Meta Nacional 5 - “Índice de Execução” - Orientações Procedimentais

O Secretário da Corregedoria Regional, Cláudio Luís Gonçalves Garcia, informou que a determinação foi
cumprida  por  meio  da  Recomendação  nº.  02/2017,  emitida  dia  13  de  outubro  de  2017, vide
id 0761077 constante do PA nº. 17.0.000008737-8.

1.5 Relatório de processos não baixados

Foi  relembrada  pela  CDEST  demanda  registrada  por  três  Varas  do  Trabalho  (3ªVTT,  11ªVTB  e
14ªVTB) quanto a elaboração de relatório que liste o número de processos que aparecem na coluna
"Outros" do relatório padrão "A - Varas do Trabalho - Fase de Conhecimento". Foi acatado, na reunião
passada, o encaminhamento de tais demandas para avaliação do Grupo Gestor de Primeiro Grau (GG1G)
para conhecimento, avaliação e manifestação, em face da abrangência das questões envolvidas e das
competências do r.  colegiado. Por meio do Despacho 0771961, o  GG1G manifestou acolhimento ao
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demandado pelas  VT.  Após  vasta  discussão suscitada  pelo  Secretário-Geral  Judiciário  a  respeito  da
existência de outro relatório que já atenda ao demandado e avaliações concluiu-se que, de fato, não há
relatório que forneça as informações requeridas. Foi então aprovada a deliberação de construção pela
CDEST do relatório solicitado.

Por fim, tratou-se de sugestão apresentada pela 11ª VTB quanto a padronização de legendas nos relatórios
do  e-Gestão  especificando  os  itens  que  constituem  cada  um  deles.  Houve  acatamento,  tendo
sido deliberado para tal o registro de issue no JIRA.

O Juiz Auxiliar da Presidência, Alexandre de Azevedo Silva, suscitou ao Comitê discussão a respeito do
sistema e-Gestor, apresentado no COLEPRECOR do mês de outubro/2017. Após vasta discussão sobre a
possível  sugestão  de  instalação  do  sistema  em comento  no  TRT10  foi  acordado  que  o  magistrado
verificará  com o  Desembargador  Presidente  e  a  Desembargadora Vice-presidente  posicionamento  de
ambos quanto ao tema e o assunto será pautado na próxima reunião ordinária do Comitê Gestor Regional
do e-Gestão.

2. Reenvio de remessas (jan/2016 - ago/2017)

Foi registro o considerável número de reaberturas no SAP realizadas para reenvio de cargas ref. a 2016 e
2017 após o período máximo determinado no Ofício Circular nº. 10/2017 (0757589), qual seja, 16 de
outubro de 2017. Segundo esclarecido por SGJud e SETIN houve necessidade de fazê-lo em virtude de
tratamento cronológico adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Confirmou-se que a CDEST
deve bloquear até o final do dia o SAP para novas remessas e o chefe da SCSIN deve certificar no
processo a reabertura feita pela SETIN na semana anterior.

Por fim, foi definido fluxo relativo ao desbloqueio para reenvio de remessas. Em especial quanto ao
direcionamento das mensagem à CDEST e registro de todas as ações no PA 17.0.000009237-1
especificamente criado para tal.

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

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

4. Duplicidade de processos IACJ e IPJ

A Coordenadora de Gestão Estratégica, Michelle Machado da Silva, explanou a respeito da identificação
de duplicidade de processos nas seguintes Metas Nacionais (IPJ, IPA e IACJ), os impactos, posicionou
quanto  aos  encaminhamentos  e  acionamentos  já  realizados  objetivando sanar  a  questão.  Após  vasta
discussão, considerando diversas questões, dentre as quais os exíguos prazos para informe ao CNJ e
CSJT,  além  do  cumprimento  de  outras  atividades,  foi  deliberado  o  recálculo  com  exclusão  das
duplicidade pela CDEST, sob a coordenação do Juiz Auxiliar da Presidência e representante do Primeiro
Grau, Alexandre de Azevedo Silva, e o informe dos resultados aos Conselhos e uso nas demais rotinas.
Caso se verifique inconsistências apesar da retirada de duplicidades a CDEST encaminhará à SGJud e à
SECOR as informações para análise e providências. O assunto deverá ser retomado na próxima reunião
ordinária do Comitê.
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5. Esclarecimento DGE do CNJ - MN5 - IE

A  Coordenadora  de  Gestão  Estratégica  compartilhou  resposta  da  Gestão  Estratégica  do  Conselho
Nacional  de  Justiça  (CNJ)  a  respeito  de  questionamento  a  respeito  de  regra  da  Meta  Nacional  de
Execução e suscitou análise a respeito. Coletivamente, chegou-se à interpretação de que os processos
retirados do arquivo provisório e/ou suspensão em determinado mês de referência que passem a compor a
meta sairão do cômputo da meta caso retornem para arquivo provisório e/ou suspensão no mesmo ano em
que foram dele retirado, independentemente do ano do processo.

6. Próxima reunião

Em função da data em que será realizado o COLEPRECOR em novembro e das Correições nas Unidades
Judiciárias de Tocantins, eventos dos quais participarão grande parte dos membros do Comitê, a próxima
reunião do CGR e-Gestão será dia 12 de dezembro de 2017, das 10h às 12h, 

Face a inexistência de outros assuntos a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta minutos. Para
constar, eu, Natália Ribeiro de Souza Evangelista, 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

MARCO AURÉLIO WILLMAN SAAR DE CARVALHO

Secretário-Geral Judiciário

GUSTAVO DE ALMEIDA ROCHA

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações
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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 DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO ,
Desembargador(a) do Trabalho, em 14/11/2017, às 12:16, 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 0772882 e o código CRC 25FD466B.
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