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"Promover justiça com eficiência e celeridade.
contribuindo para a paz social e ()fortalecime11lv
da cidadania. "

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21" REGIÃO
Av. Capo Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP 59.063-400
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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO
SISTEMA E-GESTÃO

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às quatorze horas
e trinta minutos, no Gabinete da Desembargadora Vice-Presidente do
Tribunal, com a presença da Exma. Sra. Joseane Dantas dos Santos,
Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal e Presidente do Comitê; e dos
servidores Cláudio Delgado de Freitas, Marcelo Martins Pinto, Marília Melo
Diniz, Heyder Leite Dantas e Rafael José Barbosa Andrade, estando
devidamente justificada a ausência da Exma. Juíza Ora. Lisandra Cristina
Lopes, foi instalada a presente reunião. Na oportunidade, colocada a situação
atual dos dados do sistema e-Gestão do nosso Regional, foi aprovada a
expedição de ofício circular às Varas, Gabinetes, SPe, SCP, Pleno, Turmas,
AJA, Acórdãos, SEJ e AJA determinando a obrigatória verificação dos dados
mensais do e-Gestão (todos os itens constantes nos manuais que se encontram
na intranet / wiki / manuais eGestão), até o dia 10 de cada mês subsequente,
com o encaminhamento ao e-mai! comite-e-gestao@trt21.jus.br da
informação de quais dados foram detectados como inconsistentes e que não
foram passíveis de correção pela própria unidade, caso existentes;
determinado que a servidora Marília Melo Diniz trará na próxima reunião as
situações de suspensão processual que excluem os processos da pendência de
execução, nos termos da norma do sistema do Justiça em Números do CNJ;
deliberada a baixa, no mês em processamento do e-gestão Uulho/2014) dos
1.434 (um mil quatrocentos e trinta e quatro) processos em tramitação noivl6-~
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segundo grau relativos a processos não devolvidos à epoca para a Vara de
origem tendo em vista acordo celebrado bem como o não registro da remessa
dos processos digitalizados e remetidos ao TST que foram remetidos ao TST
digitalizados, todos com saída via item de ajuste; e, ainda, determinado que os
demais processos com erros identificados individualmente fossem corrigidos,
um a um, pela Coordenadoria Judiciária, com o auxílio, caso necessário, da
Corregedoria Regional e da STl; as inconsistências dos "Relatórios de
Detalhamento de Erros" de janeiro a julho foram todas sanadas nesta ocasião;
ficou acertado que as próximas reuniões ocorrerão nas primeiras quinzenas de
cada mês, em data a ser definida. E para constar, foi lavrada a presente ata,
que segue assinada pelos membros do Comitê Gestor Regional do e-Gestão.
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