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1. Integrantes do Comitê

Thenisson Santana Dória (Desembargador Presidente e Coordenador do Comitê)

Fabrício de Amorim Fernandes (Juiz do Trabalho Substituto e Vice-coordenador do Comitê)

Lília  Rocha  Souza  Rodrigues  Moiteiro  (Secretária-Geral  da  Presidência,  Membro  do  1º  e  2º  graus  de
Jurisdição)

Gabriela Melo Lima Rezende (Assessora da Presidência, Membro do 1º e 2º graus de Jurisdição)

Deborah Puig Cardoso (Secretária da Corregedoria, Membro do 1º e 2º graus de Jurisdição)

Tadeu Matos Henriques Nascimento  (Diretor-Geral, Membro da área administrativa)

Mário de Oliveira Neto (Diretor de Secretaria, Membro do 1º grau de Jurisdição)

Mônica Oliveira Barreto (Assessora de Gestão Estratégica, Membro da Área de Estatística)

Luiza de Marilac Amazonas Cabral de Andrade (Chefe do Setor de Estatística, Membro da Área de Estatística)

Marcos Xavier de Almeida Barretto (Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, Membro da Área
de Tecnologia da Informação)

2. Convidado

Jorge Antônio Andrade Cardoso (Gestor de Metas e Ações Nacionais Prioritárias)

Obs.: A reunião foi realizada em formato virtual.

3. Pauta

3.1. Providências decorrentes da reunião anterior;
3.2. Situação das Remessas do e-Gestão 2017;
3.3. Implantação da nova versão do Extrator de Dados do Sistema Pje para o Sistema e-Gestão
3.4.O que ocorrer

Em cumprimento ao disposto no ATO GCGJT Nº 5, de 16 de junho de 2014, o Grupo Gestor Regional do
Sistema e-Gestão reuniu-se, no formato virtual, com vistas a discutir questões relacionadas ao Sistema de
Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão, conforme
Pauta acima especificada.
As  manifestações  foram  encaminhadas  por  e-mail  e  consolidadas  pela  Assessora  de  Gestão
Estratégica/Setor de Estatística.
As análises, observações e deliberações do Comitê estão registradas no item 4, abaixo.

4. Análises, observações e deliberações

4.1 –   Providência decorrente de deliberação na reunião anterior –

- Reunião com a equipe do Projeto CLE para avaliação e análise dos resultados alcançados e, principalmente,

para definição de trabalhos futuros, especialmente sobre como será o tratamento do resídio (processos que
ainda ficarão no Sistema Legado - SAP1) – a reunião será realizada em outubro, após implantação do CLE em
todas as Varas da Capital, para se poder fazer uma melhor avaliação da realidade.
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4.2 – Situação das Remessas do e-Gestão 2017
   1º Grau -  encontram-se “Aprovadas” todas as remessas de janeiro a agosto/2017;
   2º Grau -  encontram-se “Aprovadas” todas as remessas de janeiro a agosto/2017.

  Em razão do trabalho de migração dos processos físicos para o PJE (Projeto CLE), tem ocorrido  um maior
número de inconsistências nas regras de validação para aprovação das “Remessas” mensais.  
Tem-se desprendido esforços no sentido de manter a sistemática de aprovação no mês seguinte ao das
remessas, e que tem sido alcançado pelo setor de estatística.  

4.3 –   Implantação da nova versão do Extrator de Dados do Sistema PJe para o Sistema e-Gestão
Foi implantada a versão 2.3 do Extrator de Dados – de que trata o OF.CIRC.SECGJT Nº 010/2017;
A nova versão do extrator, em relação ao e-Gestão de 1º grau, foi testada e homologada;
Em relação ao e-Gestão de 2º grau, ainda estão sendo feitas algumas análises para fins de validação; as
inconsistências eventualmente identificadas serão encaminhadas ao Comitê para deliberação a respeito.

4.4 I  nconsistência   relaçionada  ao item 92.154 (Processos restituídos pelo relator para cumprimento de
diligência), lançada no JIRA sob número EG – 1320 (os processos encaminhados para diligência no próprio
2º grau não estavam sendo considerados como restituídos) -  a inconsistência  foi solucionada pela Versão
2.3 do Extrator do Pje (já em produção).

Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada  a reunião.

Assinatura

THENISSON SANTANA DÓRIA 
Desembargador-Presidente

Coordenador do Comitê Regional do Sistema e-Gestão
(assinado digitalmente)

MÔNICA OLIVEIRA BARRETO
Secretária da Reunião
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