PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO
Ata nº 011/2020

Ata de Reunião Ordinária do Comitê Gestor
Regional do e-Gestão, realizada no dia 26 de

No dia vinte e seis do mês de novembro de 2020, às 14h, por videoconferência
na plataforma Google Meet, reuniram-se, sob a presidência da Desembargadora do
Trabalho MÁRCIA NUNES DA SILVA BESSA, coordenadora do Núcleo de apoio ao PJe e
e-Gestão do TRT11, os integrantes do Comitê Gestor Regional do e-Gestão: Dra. Márcia
Nunes da Silva Bessa (Des. Coordenadora do Núcleo de Apoio ao PJe e e-Gestão e
Presidente do Comitê Gestor Regional do e-Gestão no TRT11), Dr. Alexandro Silva Alves
(Juiz do Trabalho Substituto), Ricardo Henrique Alves de Carvalho (Chefe do Núcleo de
Apoio ao PJe e e-Gestão), Gabriela Maria Aragão Nery (Diretora da Secretaria-Geral
Judiciária), Nereida Martins Lacerda (Representante da 2ª instância), Evandro Video de
Souza Júnior (Diretor da SETIC), Monica Sobreira Leite (Diretora da Assessoria de
Gestão Estratégica), Carlos Augusto da Silva (Chefe da Seção de Estatística), Stanley
Santos de Araújo (representante da SETIC), Janderson de Melo Antunes (representante
da SETIC), Henrique Alexandre Torres (representante da SETIC), Rejane Aragão Oliveira
(Representante da Corregedoria Regional), Maria do Socorro Chaves de Sá Ribeiro
(Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas) e Davi Lima (representante da SETIC). As
ausências foram devidamente justificadas. Após a apresentação da pauta e da discussão
de seus temas, foram realizadas as seguintes considerações e deliberações: 1.
Instalação do extrator eGestão 2.6.0. O Chefe do NAPE, Senhor Ricardo Carvalho,
informou que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio do Ofício Circular
CSJT.GP.SG.SETIC No 46/2020, solicitou que os Regionais envidem esforços no sentido
de instalar a versão mais atual de diversos sistemas satélites, dentre os quais o extrator
eGestão 2.6.0. Diante disso e considerando as informações contidas nos JIRAS PJE9829 e EG-3353, foi instalada a versão 2.6.0 do extrator do eGestão neste E. Tribunal.
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novembro de 2020.
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Além disso, salientou que a remessa do mês de outubro de 2020 foi regerada com o novo
extrator e que, ao comparar os dados da remessa do mês de outubro geradas com o
extrator 2.5.5 e com o extrator 2.6.0, não foram encontradas divergências, tendo sido,
portanto, validadas as informações. O Chefe do NAPE ressaltou, ainda, que a única
novidade do novo extrator foi passar a contabilizar os novos itens do Manual 2.0 do

um extrator hotfix 2.6.1, conforme JIRA EG-3872, que corrigirá diversos erros relevantes,
tais como, processos sem pendência de julgamento inseridos indevidamente no item
“92.425 – incluídos em pauta e pendentes de julgamento”. Ante o exposto, o comitê
manifestou ciência e deliberou que o NAPE deverá monitorar a liberação do extrator hotfix
2.6.1, que corrigirá dados importantes para o Regional. 2. Calendário 2021 das
Reuniões Ordinárias do Comitê Gestor Regional do e-Gestão no TRT11. Os membros
do Comitê deliberaram, de forma unânime, que as reuniões do Comitê Gestor Regional do
e-Gestão do ano de 2021 serão realizadas nas seguintes datas: 26/01/2021, 16/02/2021,
25/03/2021, 27/04/2021, 25/05/2021, 17/06/2021, 27/07/2021, 26/08/2021, 23/09/2021,
21/10/2021, 23/11/2021 e 09/12/2021. Não havendo mais nada a tratar, declarou-se
encerrada a reunião às 14h43. Eu, Sthefany Souto Grando, Assistente do Núcleo de
Apoio ao PJe e-Gestão, a tudo presente, lavrei a presente ata que foi lida e achada
conforme por todos os membros presentes na Reunião, sendo, por fim, assinada pela
Presidente do Comitê Gestor Regional do eGestão do E. Tribunal Regional do Trabalho
da 11ª Região.

MÁRCIA NUNES DA SILVA BESSA
Desembargadora do Trabalho
Coordenadora do Núcleo de Apoio ao PJe e e-Gestão
Presidente do Comitê Gestor Regional do eGestão do TRT da 11ª Região
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eGestão relativos ao julgamento parcial. Por fim, comunicou que já sendo desenvolvido

