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

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às quinze horas,
no Gabinete da Vice-Presidência, com a presença do Exmo. Sr. Bento
Herculano Duarte Neto, Desembargador Vice-Presidente do Tribunal e
Presidente do Comitê, do Exmo. Sr. Dilner Nogueira Santos, Juiz da 63 Vara
do Trabalho de Natal e dos servidores Cláudio Delgado de Freitas, Marcelo
Martins Pinto, José Adriano Albuquerque Guimarães, Kléber de Medeiros
Teixeira, Tiago Lima Rodrigues, Thiago Henrique Cavalcante Uchôa e Fábio
Maroja Jales Costa. Na oportunidade, foram discutidos os seguintes temas:
- oficio GDJD : data inicial no SAGe foi corrigida, nova versão será
disponibilizada juntamente com a versão 1.15 do PJe; cálculo do item que
versava sobre processos encaminhados ao MPT foi corrigido na versão 2.2 do
extrator; quanto ao calculo em dias úteis, o extrator não permite tal
configuração, razão por que se passa a constar pedido de abertura de Jira ao
CSJT, solicitando melhoria do extrator com a finalidade de para tal fim;
aprovou-se o encaminhamento de relação de processos de execução que não
constam no egestão para que as varas providenciem a movimentação no
SAP1; aprovar o encaminhamento de relação às varas com os processos que
constam ausências nos dados do Pje em relação as informações da cidade
onde ocorreu a prestação do serviço; no que tange ao chamado Setic 6908 -
por equívoco, foi feito o procedimento da CLE no processo 40200-
36.2005.21.0011 sem que o processo ainda não transitou em julgado, motivo
pelo qual solicita os atos relativos à CLE no sistema; aprovou-se a remessa de
março e Abril/20 17. Por fim, foram provados os ajustes nos processos ROPS
0000065-76.2014.5.21.0007, AP 0001377-12.2013.5.21.0011 e AP 0090200-
96.2012.5.21.0010, do Gabinete do Desembargador Ronaldo Medeiros de
Souza, visto que não são corrigíveis pelo PJe.
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