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 ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO E-GESTÃO  

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

Data Horário Local Coordenador da Reunião 

16/09/2022 Início:  
10h 

Término: 
12h05 Telepresencial 

 
José Silva Barbosa 

 
2. OBJETIVO DA REUNIÃO 

 

1. Análise das possibilidades de solução para o problema da marcação da opção de varas digitais e 
não digitais enviadas pelo Gilberto: 

Sem que a SPJe receba a relação de processos em que a referida informação tenha que ser 
corrigida, a situação é a seguinte: 

1.1. Para as Varas que ainda não são digitais, não há problema, basta, com autorização do 
Corregedor (pois faremos alterações em processos) a SPJe alterar a opção, salvo se o 
processo já saiu da unidade (seja por redistribuição para outra Vara, seja por remessa 
para Posto Avançado); 

1.2. Para as Varas que já são digitais, há o problema dos processos que antes do evento da 
Vara se tornar digital já estava marcada essa opção. Assim, teria que ser retirada tal 
opção desses processos até a data em que a Vara se tornou digital (inviável para as 
Varas que já são digitais). Assim, os processos marcados como digitais mesmo antes da 
Vara ser digital deveriam continuar com a opção. Pois, caso seja retirada essa opção 
dessa Vara, causaria conflito com os novos processos que devem ter a opção 100% 
digital. 

2. Inclusão no Módulo de Produtividade das Itinerantes de Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia como 
Núcleo. 

3. PARTICIPANTES 

Nome Cargo  E-mail 

Izidoro Oliveira Paniago Juiz Integrante do Gabinete dos Juízes 
Auxiliares da Presidência ipaniago@trt24.jus.br 

José Silva Barbosa Assessor de Governança e Gestão jsbarbosa@trt24.jus.br 

Cláudia Giseli Vilela Marques Secretária-Geral da Presidência cvilela@trt24.jus.br 

Maria Leonor Rocha Secretária-Geral Judiciária mrocha@trt24.jus.br 

Gilberto Tuller Esposito Secretário do Processo Judicial 
Eletrônico gesposito@trt24.jus.br 
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Odinéia Soares Coelho Assistente de Diretor de Secretaria ocoelho@trt24.jus.br 

Neurenes Vieira Fernandes Chefe da Divisão de Gestão 
Estratégica e Projetos. nvieira@trt24.jus.br 

Alianete Rodrigues da Silva 
Chefe de Divisão Estatística  e 
Pesquisas 
 

arsilva@trt24.jus.br 

Adrianne Hidalgo Talarico Crivelente 
Assistente da Divisão de Estatística e 
Pesquisas 
 

acrivelente@trt24.jus.br 

Patrícia de Lima 

Analista Judiciário – Secretaria de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicações 
 

palima@trt24.jus.br 

Márcia Aparecida Franchi De Santi 
Assistente da Divisão de Gestão 
Estratégica e Projetos 
 

msanti@trt24.jus.br 

4. DISCUSSÃO DA PAUTA 

 

 
 1. Quanto a análise das possibilidades de solução do item 1, ficou deliberado que: 

 
- Em relação às unidades que já estão contempladas com a obrigação de oferecer tramitação com opção 
de uso do 100% digital, o Núcleo da Corregedoria orientará para que haja triagem/providências, 
acionando, se for o caso, a SPJe para situações específicas. 
 
- Quanto às unidades que ainda não contemplam a obrigação de oferecer tramitação com uso do 100% 
digital (RA 40/2021), o Núcleo da Corregedoria consultará os respectivos Titulares sobre intenção de 
auxílio da SPJe para retirada da marcação de opção pelo 100% digital por meio de script. 
- O Núcleo da Corregedoria, para todas as unidades, atuará para disseminar os esclarecimentos 
necessários quanto ao juízo 100% digital considerando as dificuldades verificadas. 
 
2. Quanto a inclusão no Módulo de Produtividade das Itinerantes de Ribas do Rio Pardo e 
Sidrolândia como Núcleo restou deliberado que será analisada a situação da seguinte forma: 
 
- Reunir-se-ão a SETIC, a Estatística e a SPJe para definição da nomenclatura e das possíveis 
consequências para as opções existentes (estatística, e-gestão, datajud, etc), com submissão das 
alternativas à Presidência. 
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5. FECHAMENTO DA ATA 

Data da ata Assinatura do Coordenador 

16/09/2022 
José Silva Barbosa 

Assinado digitalmente 

 

 


