
  

ATA DA 65ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA DE 

GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E 

JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO (SISTEMA E-GESTÃO) 

 

 

 PA 2384/2021  

 

Aos 02 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, às dez horas, na presença 

do Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho MÁRIO LUCIO BATIGNIANI, iniciou-

se a 65ª Reunião do Comitê Gestor Regional do Sistema de Gerenciamento de 

Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho (Sistema e-

Gestão). Compareceram os membros (Portaria GP n° 218/2020 C/C Portaria GP n° 

422/2020):  Djeison Rafael Neitzke (área de negócios do PJe-JT 2º grau); Gutemberg 

Pereira Vidal Santos (negócio judicial PJe-JT 1º grau),  

 

Aberta a reunião, a secretaria do Comitê informa que, por problemas técnicos, o e-mail 

com o link da reunião não foi enviado com a antecedência necessária aos membros do 

Comitê, prejudicando, desta forma, a presença dos demais membros. 

 

 

Por tal razão foi determinada a adoção das seguintes providências: a) Adiamento da 

reunião para o dia 14/10/2021 às 10h, justificando-se essa data, tendo em vista que a 

primeira quinta-feira do mês de outubro coincide com a semana de formação dos 

magistrados, evento promovido pela Escola Judicial do TRT 16; b) Imediato 

agendamento da próxima reunião na plataforma google meet, com o envio do link e 

informando acerca do adiamento. A secretaria do Comitê Registra que após esta 

deliberação, compareceram na sala telepresencial os membros Renata Silva Dias (área 

de recursos humanos); Raimundo Martins Pinto Neto (tecnologia da informação 

judicial 1º grau); Olívia Maria Oliveira Almeida (negócio judicial SAPT1), 

oportunidade que tomaram ciência do adiamento. Nada mais havendo a consignar, o 

Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho Mário Lucio Batigniani mandou encerrar a 

presente Ata, lavrada por mim, ________________ Gutemberg Pereira Vidal Santos, 

Analista Judiciário – Área Judiciária, que, depois de lida e achada conforme, vai 

assinada pelo juiz auxiliar da presidência presente. 

 

 

 

Juiz MÁRIO LUCIO BATIGNIANI 

Membro do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão 

juiz auxiliar da presidência. 
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