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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Ata de Reunião – ATA

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

Data da reunião: 17/08/2022, às 14:30

Local da reunião: Meet

Participantes

Nome Entidade/Unidade Função

Francisco Antônio da Silva
Fortuna

Juiz do Trabalho Coordenador do Comitê Gestor
Regional do e-Gestão

José Mário Viana Barbosa
Júnior

Secretaria de Tecnologia da
informação

Secretário do Comitê Gestor
Regional do e-Gestão

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

Rômulo Celso Bezerra e
Azevedor

Secretaria de Tecnologia da
Informação

Membro do Comitê

Francisco Patrício Pinheiro Secretaria Judiciária Membro do Comitê

Thiarley Fontenele Secretaria de Tecnologia da
informação

Membro do Comitê

Joarez Dallago Secretário de Gestão de
Pessoas

Membro do Comitê

Ênio Antônio Costa Lopes 11ª VT Fortaleza Membro do Comitê

Registro de matérias tratadas e deliberações

A reunião iniciou com o servidor Mário informando que a página do Comitê já está
atualizada com as informações mais recentes (coordenador, normativos e atas) na página
de Comissões e Comitês do Portal do TRT7.

Em seguida , informou que a T.I. está sendo demandada pelas unidades judiciais para
enviar correções pontuais nas cargas de 2022 de itens que estavam apresentando
grandes distorções antes da Semana da Correição da Corregedoria Geral . Nesse
sentido, foi enviada nova remessa de Março/22 para corrigir item de arrecadação
previdenciária que apresentava erro de digitação de valor no PJE na 16ª VFT. Foram
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ainda esclarecidas algumas dúvidas a respeito de defeitos em outros itens que ainda não
foram corrigidos na versão mais recente do extrator, portanto não necessitaram ser
reenviados.

Por fim, Mário informou que a mais recente versão do extrator do E-gestão (2.8.3) já está
implantada , que a carga deste mês já será enviada nesta versão. Informou ainda que a
mais recente versão do extrator GPREC (2.1) está em fase de implantação e assim que
finalizado, serão enviadas novas remessas com os itens Rpv e Precatórios que já foram
enviadas com o extrator antigo do GPREC , a partir do mês de referência Abril de 2022.
No entanto, essas correções da nova versão do extrator GPREC não atingem as
inconsistências informadas na reunião de Julho/22, pois são relativos a migração do
sistema de Forms/Precatórios legado para o PJE/GPREC.

Conste as ausências justificadas de Antônio Carlos e Fernando Freitas por motivo de
férias. Fica consignado para o dia 14 de Setembro de 2022, 14h30m, a próxima reunião.
Não constando mais nenhum assunto de relevância a ser debatido, deu-se por encerrada
a reunião.

_____________________(assinatura no processo)___________________
José Mário Viana Barbosa Júnior

Secretário do Comitê Gestor Regional do E-Gestão

___________________(assinatura no processo)___________________
Francisco Antônio da Silva Fortuna

Coordenador do Comitê Gestor Regional do E-Gestão
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