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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO
SISTEMA E-GESTÃO

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às quatorze horas,
na Secretaria da Corregedoria do Tribunal, com a presença da Exma. Sra.
Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues, Desembargadora Vice-
Presidente do Tribunal e Presidente do Cotnitê, do Exmo. Sr. Dilner Nogueira
Santos, Juiz da 6° Vara do Trabalho de Natal e dos servidores Cláudio
Delgado de Freitas, Marcelo Martins Pinto, José Adriano Albuquerque
Guimarães, Kléber de Medeiros Teixeira, Thiago Henrique Cavalcante Uchôa
e Fábio Maroja Jales Costa. Na oportunidade, foram discutidos os seguintes
temas: 1) aprovação das remessas mensais dos meses de janeiro a abril de
2016; 2) o envio de ofício às Varas e gabinetes esclarecendo sobre o
Programa Nacional de Qualidade da Informação do PJe-JT no sistema
egestão, que procedeu alteração em alguns movimentos; 3) quanto à demanda
da 5° Vara do Trabalho de Natal, a respeito de pendências de julgamentos de
Antecipações de Tutelas e EDs que já tiveram seus julgamentos proferidos,
muito embora não foram baixados corretamente, o comitê decidiu aguardar a
disponibilização do terceiro módulo do sistema SAGe, o qual terá a opção
para a pré-validação das remessas, possibilitando a solução das pendências
estatísticas; 4) em relação ao pedido formulado pelo diretor da Vara do
Trabalho de Caicó, para que fosse procedida a baixa manual dos processos
físicos convertidos em PJe, em razão de não ter sido procedida a baixa no
sistema SAP, no mês em que houve a conversão, o comitê decidiu por
indeferir o pedido de ajuste manual do eGestão, em razão dos dados serem :.-(
corrigidos automaticamente no mês seguinte; 5) restou deliberado que a G
Secretaria da Corregedoria encaminhará ao Comitê Regional do eGestão uma '----'
lista de processos que constam como pendentes de baixa no 2° grau, no
entanto, encontram-se aguardando julgamento de recurso no TST, fím de
que seja incluído o movimento de baixa; 6) O servidor Cláudi elgado
informou que ao se proceder o arqui 'amento de alguns processos os, q
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julgamento como sendo a data do arquivamento, o que acaba por dilatar o
prazo médio do processo. Neste caso, deliberou-se que seriam desprezados
para o cômputo do prazo médio os processos que tivessem data de autuação
anteriores a 05 (cinco) anos e que não tivessem solucionados corretamente; 7)
o último ponto a ser discutido foi o chamado técnico aberto pela
Coordenadora de Rotinas do PJe que explicou que ao enviar AIRR para o
TST é lançado o seguinte movimento " Remetidos os autos para Órgão
Jurisdicional Competente para julgar Agravo de instrumento em Recurso de
Revista", no entanto, o movimento não baixa o processo de acordo com as
regras do e-gestão. Quanto a este ponto, o servidor Marcelo Pinto informou
que foi aberto um chamado-técnico para Brasília Gira) e somente quando eles
indicarem uma solução de contorno, o problema será resolvido. E para
constar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos membros do
Comitê Gestor Regional do e-Gestão.

. LBUQUERQUE GUIMARÃES
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