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

Data da reunião: 10/11/2021, 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

Fernando Antonio de Freitas
Lima

Secretaria Geral da
Presidência

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

Antônio Carlos dos Santos 05ª VT Fortaleza Membro do Comitê

Joarez Dallago Secretaria de Gestão de
Pessoas

Membro do Comitê

Registro de matérias tratadas e deliberações

O servidor Mário informou que a Secretaria de Gestão Estratégica solicitou análise do
Comitê Regional do Egestão sobre problemas no iGest (outubro de 2020 a setembro de
2021) disponibilizada em 26/10/2021. Foram verificadas inconsistências no que concerne
aos processos pendentes de baixa na fase de conhecimento e de execução que
apresentam quantitativo zero para 14 varas do trabalho nos pendentes de baixa na fase
de execução e para 10 varas do trabalho nos pendentes de baixa na fase de
conhecimento. Informou ainda que fez algumas análises em cima dos dados gerados,
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constatando que alguns dados estão ZERADOS para algumas Varas A PARTIR da
versão 2.7 do Extrator PJE, ou seja, somente nas cargas de referência de Agosto e
Setembro de 2021. Antes dessas remessas, nesse ano inteiro, não há registros de itens
zerados enviados na versão antiga do extrator. Por fim, ficou claro que os fatos apontam
para algum problema na própria estrutura de carga do programa Extrator do PJE 2.7
distribuído pelo CSJT, sendo o problema registrado na demanda EG-4603 na ferramenta
Jira do TST. Em face das referidas informações, Comitê deliberou que será realizado o
acompanhamento da demanda até a solução definitiva do problema.

O servidor Fernando Freitas apresentou o modelo de enquete com objetivo de sondar as
unidades judiciárias a respeito das dificuldades de utilização e impacto do e-Gestão nas
suas rotinas de trabalho. Os questionamentos constantes do modelo foram debatidos e
receberam sugestões de melhorias durante a reunião. Após, o Comitê deliberou pela
aprovação do questionário e seu encaminhamento ao Setor de Comunicação para
disponibilização entre servidores, bem como para divulgação deste.

Foi ainda deliberado pelo Comitê a apresentação pelo servidor Mário, na próxima reunião
ordinária, de Relatório Técnico elaborado por este a respeito das divergências entre os
dados informados pelas áreas competentes à Corregedoria Geral durante a Correição
realizada no mês de Agosto de 2021 e os dados extraídos do sistema E-gestão.

_________________________________________________
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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