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Assunto da reunião: Reunião ordinária do Comitê Gestor Regional do e-Gestão

Data da reunião: 12/01/2021, às 15:30

Local da reunião: Meet

Participantes

Nome Entidade/Unidade Função

Rafael Marcílio Xerez Juiz do Trabalho Coordenador do Comitê Gestor
Regional do e-Gestão

Francisco Otávio Costa 16ª VT Fortaleza Membro do Comitê

Ênio Antônio Costa Lopes 11ª VT Fortaleza Membro do Comitê

Antônio Thirso R.G. Medeiros 6ª VT Fortaleza Membro do Comitê

Francisco Patrício Pinheiro Secretaria Judiciária Membro do Comitê

José Mário Viana Barbosa
Júnior

Secretaria de Tecnologia da
informação

Membro do Comitê

Rômulo Celso Secretaria de Tecnologia da
informação

Membro do Comitê

Registro de matérias tratadas e deliberações

A reunião iniciou com o servidor Ênio informando que os relatórios do Igest se encontram
regularizados em relação aos itens de acervo que se encontravam zerados para algumas
unidades judiciais. Desta forma, concluiu-se que a nova remessa enviada com a nova
versão do extrator PJE 2.7.1 corrigiu os problemas inicialmente detectados.

O Dr Rafael Xerez solicitou que fossem apresentados ao Comitê o conteúdo dos
relatórios elaborados pela SETIC em relação à divergência entre os dados apurados no
eGestão e aqueles informados nas planilhas durante a Correição Geral de 2021.

Sobre as divergências referentes à estrutura de pessoal, o servidor Mário fez uma breve
explanação dos itens abordados no relatório e informou que a Secretaria de Gestão de
Pessoas já está ciente dos motivos das divergências, decorrentes em sua maioridade à
particularidades de como o Extrator do eGestão obtém os dados do sistema SIGEP.
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Sobre as divergências referentes de RPVs e Precatórios, o servidor Rômulo apresentou
as informações constantes no relatório com apoio do Servidor Otávio e ambos
comunicaram que a Divisão de Precatório já está ciente dos motivos das divergências
apontadas no relatório.

Após tomar conhecimento do conteúdo dos relatórios, o Comitê decidiu realizar o
encaminhamento desta ata, assim como os relatórios por email para a Secretaria Geral
da Presidência.

Sobre a RESOLUÇÃO Nº 437, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 que a instituí a Base
Nacional de Dados do Poder Judiciário – DataJud como fonte primária de dados do
Sistema de Estatística do Poder Judiciário – SIESPJ e a possibilidade de incorporação da
gerência desse sistema por esse comitê, foi aprovado que seja feito um repasse pelos
servidores da SETIC e Gestão Estratégica sobre o Programa Datajud para conhecimento
e ciência dos membros do Comitê Regional do eGestão. Foi aprovado, ainda, que a
apresentação seja realizada durante a próxima reunião ordinária.

Por fim, os membros do Comitê decidiram alterar a data das reuniões mensais para a
última quarta-feira de cada mês a partir do ano de 2022.

_________________________________________________
José Mário Viana Barbosa Júnior

Secretário do Comitê Gestor Regional do E-Gestão

________________________________________________
RAFAEL MARCÍLIO XEREZ

Coordenador do Comitê Gestor Regional do E-Gestão
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