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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO E-GESTÃO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Data 
Horário 

Local Coordenador da Reunião 
Início Término 

25/08/2022 10h00 11:10 Telepresencial  José Silva Barbosa  

2. OBJETIVO DA REUNIÃO (PAUTA) 
 

1. Instalação da versão 2.8 do extrator do e-Gestão e regeração pretéritas a partir de 

janeiro/2022; 

2. Processos marcados como 100% digital em varas que não são digitais; 

3. Correção dos dados no Datajud para fins de pontuação no Prêmio CNJ 2022.  

Art. 8º, requisito b.2) pólo passivo preenchido e documento preenchido e em formato 

válido. 

3. PARTICIPANTES 

Nome Cargo/Função 

 José Silva Barbosa Assessor de Governança e Gestão 

 Gilberto Tuller Espósito Secretário do Processo Judicial Eletrônico 

 Maria Leonor Rocha Secretária Judiciária 

 
Odinéia Soares Coelho  Representante de Vara do Trabalho 

 
Alianete Rodrigues da Silva Divisão de Estatística e Pesquisas 

 
Breno Hirokazu Nakamura Ribeiro  SETIC 

 
Neurenes Vieira Fernandes Divisão de Gestão Estratégica 

 

Decisão 

 

1. Aberta a Reunião o Coordenador passou a palavra para a servidora Alianete, que expôs  

sobre a necessidade de implantar a versão 2.8 do extrator do e-Gestão e que o mês de 

julho-2022 foi regerado com a versão nova. Indagando ao Breno, o mesmo sugeriu 

antes fazer teste no ambiente de homologação e a carga do banco de dados. E em 

comum acordo os demais participantes opinaram por regerar os meses anteriores a 

partir do dia 1º de outubro-2022, quando já foram transferidos para o Datajud os 

dados do Prêmio CNJ de Qualidade. 

 

2. Quanto aos processos marcados com “Juízo 100% digital” em Varas que ainda não são digitais, 

Gilberto verificará a possibilidade de correção por meio de “script”. Ficou também acertado 

que a SPJe enviará, o quanto antes, “e-mail” para as unidades judiciárias sobre a importância 

da correção na marcação “Juízo 100% digital” nos processos em trâmite, tendo em vista a 

necessidade de acompanhamento estatístico e de gerenciamento pela Corregedoria Regional. 

 

3. Após consulta no Datajud, o Breno verificou que o relatório, extraído em 22/07/2022, 

com 1487 processos que apresentaram polo passivo e documento a serem 
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preenchidos em formato válido (Art. 8º, requisito b.2 da Portaria 170/2022 do Prêmio 

CNJ de Qualidade 2022), poucos processos foram corrigidos. Considerando que o novo 

relatório extraído em agosto de 2022 apresenta um total de 6395 processos do 1º grau 

e 452 processos do 2º grau para retificação dos pólos ativos e passivos e que a Claudia, 

Secretária-Geral da Presidência encontra-se afastada por licença médica, ficou 

deliberado que as servidoras Leonor e Odinéia analisarão o novo relatório e discutirão 

com o servidor Amado (substituto da Claudia) a possibilidade de correção pela varas 

até a segunda quinzena de setembro-2022. 

7. FECHAMENTO DA ATA 
Data da ata Assinatura do Coordenador  

25 de agosto de 2022 Assinado Digitalmente 
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