
 

 
Ata de Reunião 05/2020 

COMITÊ E-GESTÃO 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO 

Data Horário Local Coordenador da reunião 
17/06/2020 Início 13h00 Término 14h00 Videoconferência Dr. Ivan Tessaro 

2. OBJETIVO DA REUNIÃO 
 

Deliberar sobre os relatórios mensais, bem como demais assuntos submetidos ao comitê 
 
3. PARTICIPANTES 

Nome Lotação e-mail 
 Ivan José Tessaro (Coordenador) GABJAP ivantessaro@trt23.jus.br 
 Angelo Henrique Peres Cestari 2ª Vt Sinop angelocestari@trt23.jus.br 
 Vanessa Barboza  SECOR vanessabarboza@trt23.jus.br 

 Gustavo Zina GAPJAP gustavozina@trt23.jus.br 

 
Fernando Luiz Medeiros 2ª vt Fermandomedeiros@trt23.jus.br 

 Marlon Carvalho de Souza Rocha GABEV Marlonrocha@trt23.jus.br 

 Fernando Ponciano Duarte STP fernandoduarte@trt23.jus.br 

 Marcelo Massayuki Kobayashi GABJAP marcelokobayashi@trt23.jus.br 

 Marjory Salles Soehn Lima STIC marjorylima@trt23.jus.br 

4. PROPOSIÇÕES / DELIBERAÇÕES 
 Responsável Data limite 

 Cargas diárias sendo processadas e mês de maio validada. A 
informação foi dada aos participantes e deste modo a 
determinação do CGJT vem sendo atendida plenamente. 

SIE  

  
Assuntos encaminhados ao comitê: 
- Chamados para correção: Relato de chamados eventualmente 
atendidos pela equipe de sustentação ao PJe, com posterior 
comunicação ao comitê, nos termos do parágrafo 1º do art. 33 da 
res. CSJT.N. 185. A sie irá verificar o relatório apresentado nesta 
data, com as primeiras correções realizadas pela equipe de 
sustentação e suporte ao pje.  
- Secor e Setic apresentarão proposta de cronograma de trabalho 
para o atendimento completo da demanda.  

SIE, SECOR, 
SETIC 

Próxima 
reunião.  

 - Processos físicos arquivados – Após os testes realizados foi 
detectada impossibilidade de cadastro/redistribuição dos 
processos originários de Juara sendo necessário verificar a 
possibilidade de alteração de configurações para permitir a 
realização das operações sugeridas. O mesmo problema ocorrerá 
quando forem tratados no projeto garimpo. O comitê delibera por 
atribuir permissão que os servidores de Sinop realizem a 
conversão e redistribuição dos processos, iniciando pelos 
processos de Juína e depois Juara. Para tanto deverá ser 
elaborado um tutorial para auxílio aos servidores A distribuição 
deve ser reaberta quando da realização das atividades de Juara. A 
mesma autorização será dada para servidores de Juina em 
relação aos processos que foram remetidos para aquela VT. 

GABJAP, Foro 
Sinop, SPJE 

27/jun 
(tutorial) 

mailto:Fermandomedeiros@trt23.jus.br
mailto:Marlonrocha@trt23.jus.br
mailto:fernandoduarte@trt23.jus.br
mailto:marcelokobayashi@trt23.jus.br


 

 
Ata de Reunião 05/2020 

COMITÊ E-GESTÃO 
 

 
 Os relatórios com diferenças de resultado entre sig(sap) e do 
sistema e-gestão estão sendo revisados para que não existam 
mais diferenças de cálculo. 

SIE Próxima 
reunião  

 Sugestão de desarquivamento de projetos arquivados em Juara, 
implicará no retorno de pendências na fase de execução. O comitê 
considera fator não impeditivo para realização das tarefas 
propostas.  

  

 Erro de cálculo de prazo de audiência em processos migrados via 
CCLE (eg-3455): embora priorizado o erro não foi corrigido até o 
momento pela equipe nacional. O comitê delibera por encaminhar 
ofício solicitando a correção do problema ao Comitê Nacional do 
e-Gestão.  

  

 Fernando sugere que seja analisado o tema referente aos  
processos considerandos os impactos gerados pelo sistema 
gprec. Como não fazia parte da pauta desta reunião e por falta de 
informações mais detalhadas, o comitê houve por bem discutir o 
assunto na próxima reunião   

 Próxima 
reunião 

5. FECHAMENTO DA ATA 
Data da ata Relator Assinatura 
17/06/2020   
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