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Ata n° 003/2017 

Ata de Reunião Ordinária do Comitê Gestor 
Regional do e-Gestão, realizada em 14 de 
março de 2017. 

Aos quatorze dias do mês de março de 2017, às 13h, no gabinete da Juíza Auxiliar da 

Presidência, localizado no sexto andar do prédio sede do TRT da 11 3 Região, na Rua 

Visconde de Porto Alegre, n° 1265, Praça 14 de Janeiro, reuniram-se, sob a presidência 

da Desembargadora do Trabalho ELEONORA SAUNIER GONÇALVES, os integrantes do 

Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão, os(as) senhores(as) Ora Márcia Nunes da 

Silva Bessa (Juíza Auxiliar da Presidência e Coordenadora do Núcleo de Apoio ao PJe e 

e-Gestão), Matheus Gibram Campos (Diretor da Assessoria de Gestão Estratégica), 

Mônica Lopes Sobreira Leite (Chefe do Núcleo de Apoio ao PJE e e-Gestão), Micheline 

Elga Pessoa de Melo (Representante do Núcleo de Apoio ao PJE e e-Gestão), Gabriela 

Maria Aragão Nery (Diretora da Secretaria-Geral Judiciária), Carlos Augusto da Silva 

(Chefe da Seção de Estatística e Pesquisa), Maria do Socorro Chaves de Sá Ribeiro 

(Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas), Carlos Alberto Tavares dos Santos 

(Representante da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação). Após a 

apresentação da pauta e discussão de seus temas, foram realizadas as seguintes 

considerações e deliberações: 1. Integração do novo sistema de recursos humanos 

(SGRH) com o eGestão: Foi solicitado ao representante da Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, Sr Carlos Alberto, que seja verificado se o eGestão 

consegue capturar os dados do novo sistema de RH. 2. Registro de Terceirizados no 

sistema MENTORH : O Diretor da Assessoria de Gestão Estratégica analisando os 

dados de outros TRT's, quanto ao repasse ou não do quantitativo de pessoas 

terceirizadas, verificou que a maior parte dos TRT's (com exceção de apenas 3) 

contabilizam os terceirizados como força de trabalho. O Diretor da Assessoria de Gestão 

Estratégica enfatizou que a exclusão dos terceirizados poderá impactar no quantitativo de 

usuários de TI, então o representante da Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, Sr Carlos Alberto, ficou de verificar no relatório de acompanhamento 
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PETIC se os terceirizados são contabilizados como usuários de TI para que fosse 

deliberado por este comitê a retirada ou não dos terceirizados dos dados de força de 

Trabalho do TRT11. 3. Precatórios e RPV: a Diretora da Secretaria-Geral Judiciária 

informou que está analisando e consolidando todos os dados de Precatórios e RPV do 

TRT11 com o eGestão e encontrou pequenas discrepâncias que estão sendo corrigidas, e 

enfatizou que os dados de RPV da União estão corretos. 6. Reenvio de dados de 

precatório e RPV de dezembro de 2016: A Coordenadora do NAPE e o Diretor da 

Assessoria de Gestão Estratégica informaram que os dados de precatório e RPV de 

dezembro de 2016 foram reenviados/regerados dia 13/03/2017, obtendo aprovação da 

remessa. Foi analisado, todavia, que na extração havia tido duplicidade de alguns itens, 

de modo que está sendo refeito o script para reenvio dos dados até o dia 16/03/2017. 7. 

Processos Suspeitos (Processos em duplicidade APT e PJe) - O diretor da 

Assessoria de Gestão Estratégica relatou ao Comitê que, analisando os processos 

suspeitos, foram detectadas duplicidades em processos do legado, digitalizados e 

incluídos na CLE. Foi deliberado que o NAPE elaborará recomendação geral para todas 

as Varas com as orientações pertinentes e específica para as Varas, onde os processos 

suspeitos foram identificados para prevenção e correção dos erros. 8. Remessas 

eGestão de 2016 Aprovadas - Foi informado que as remessas do ano de 2016 foram 

todas aprovadas com êxito. Eu, Micheline Elga Pessoa de Melo, representante do Núcleo 

de Apoio ao PJE e e-Gestão- NAPE, a tudo presente, lavrei a presente ata que, depois 

de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. 

MÁRCIA N~~LVA BESSA 

Juíza Auxi liar da Presidência 
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MATHEUS GIBRAM CAMPOS 

Diretor da Assessoria de Gestão Estratégica 

GABRIELA M~GÃO NERY 

Diretora da Secretaria-Geral Judiciária 

CARLOS AUGUSTO DA SILVA 

Chefe da Seção de Estatística e Pesquisa 
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\ ONICA LOPES SGBREIRA LEITE 

~~e do Núcleo de Apoio ao PJE e e-Gestão 

Ml~~e- 7 

Representante db Núcleo de Apoio ao PJE e e-Gestão 
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CARLOS ALBERTO TAVARES DOS SANTOS 

Representante da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 




