
 

 
Ata de Reunião 07/2020 
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1.   IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO 

Data Horário Local Coordenador da reunião 
09/10/2020 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 
 Vanessa Barboza  SECOR vanessabarboza@trt23.jus.br 

 Bruno de Souza Porto GABJAP brunoporto@trt23.jus.br 

 Fernando Ponciano Duarte STP fernandoduarte@trt23.jus.br 

 
Hugo Pinho STIC hugopinho@trt23.jus.br 

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

 Marcelo Massayuki Kobayashi GABJAP marcelokobayashi@trt23.jus.br 

4. PROPOSIÇÕES / DELIBERAÇÕES 

 Responsá
vel Data limite 

 Cargas e-gestão. Não houve relato de rejeição de cargas enviadas SIE  
 Saneamento estatístico. Os movimentos foram lançados restando 
pendente a verificação para confirmar se houve a efetiva solução de 
todos os processos. O comitê delibera pela análise de pendências de 
saneamento a tempo de que sejam realizadas ações corretivas até a 
próxima reunião.  

SECOR, 
SIE, 
SETIC. 

20/out 

 Solicitação de curso e-gestão para varas do trabalho. Vanessa relatou 
que o curso está planejado para que seja realizado no dia 21 de outubro, 
com plano de trabalho focado nas principais pendências detectadas. Será 
ministrado pelo instrutor Marco Aurélio, do TRT10ª Região.   

   

 
SIG – Nacional: Foi comunicada a entrega dos códigos fontes da Versão 

1 do sistema SIG/JT. O comitê delibera pela implantação em caráter 

piloto para validação da solução.   

SIE, STI Próxima 
reunião.  

 Possível inconsistência apontada pela VT Sorriso em relação ao item 
Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de 
sentença com prazo vencido”, bem como os relatórios que utilizam este 
indicador.  Análise realizada não demonstrou erro ou inconsistência em 
pendentes e/ou julgados da lista apresentada pelo diretor da VT. Foi 
esclarecido ao solicitante que os itens apontados como inconsistências, 
na verdade se tratam de regras de negócio especificadas pela CGJT no 
igest e no próprio sistema e-gestão, não havendo, pois, correções a 
implementar.  
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 A presente reunião tratou da pauta do mês de setembro, cuja realização 
não foi possível em face de várias urgências e serviços complexos 
desenvolvidos pela equipe da SIE, notadamente as atividades 
envolvendo o DATAJUD/CNJ e o levantamento de dados de 
produtividade dos candidatos ao cargo de desembargador. 
O comitê delibera pelo agendamento da próxima reunião para o dia 30 de 
outubro, com a pauta do mês corrente.  

  

5. FECHAMENTO DA ATA 
Data da ata Relator Assinatura 
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