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MISSÃO DO TRT21
"Promover justiça com eficiência e celeridade,
contribuindo para a paz social e ofortalecimento
da cidadania. "

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNALREGIONALDO TRABALHODA21 a REGIÃO
Av. Capo Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP 59.063-400
- Fones: (84)4006-3143/3144 - corregedoria@trt21.jus.br

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

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às quinze
horas, no Gabinete da Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal, com a
presença da Exma. Sra. Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues,
Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal e Presidente do Comitê, do
Exmo. Juiz Dilner Nogueira Santos e dos servidores Cláudio Delgado de
Freitas, Marcelo Martins Pinto, Heyder Leite Dantas, José Adriano
Albuquerque Guimarães e Kléber de Medeiros Teixeira, foi instalada a
presente reunião. Na oportunidade, foi realizada uma breve explanação sobre
o comitê aos novos membros, sendo reforçada a idéia de se realizar contato
telefônico junto à Presidência do Comitê Nacional do e-Gestão, no intuito de
se verificar a possibilidade de trazer ao Regional uma campanha de
conscientização dos servidores quanto à importância da correta alimentação
do sistema PJe-JT. Ficou acertado que a campanha de conscientização dos
servidores terá início após a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista e
seu término no final do mês de junho de 2015. Deliberou-se, ainda, que, após
a conclusão da campanha, o comitê-gestor passará a receber as solicitações de
ajustes advindas das Varas e Gabinetes, devendo, assim,1;;pedir-se oficio a .•....
estas unidades jurisdicionais para informá-las sobre a desnecessidade do-'
envio mensal das inconsistências detectadas, já que estas st:rão ajustadas, tão~'
somente, após o término da conscientização dos servidorei,: Ficou deliberado
que a STI realizará, até o dia 27.02.2015, os ajustes dos erros detectados pelo
TST, devendo informar às varas sobre os ajustes realizados. Foi aprovada a
remessa dos dados referentes aos meses de outubro/2014, dezembro/2014 e d,
janeiro/2015, que serão env'ados pela STI até o dia 27.02.2015. Ficou ffJJ
determinado que será envia o ,leio à Presidência do TRT/21, sugerindo a
inclusão dos servidores' :Ih' Henrique Cavalcante Uchôa e Fábio Maroja ;()/ Q[jY
Jales Costa, para i a e lomitê Gestor Regiona do Sistema e-Gestão,M/'
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na qualidade de representantes da área de negócio da 1" e 2" instâncias,
respectivamente. Por fim, foi deliberado que será feito um cronograma das
ações que serão realizadas nos 03 (três) meses de campanha. E para constar,
foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos membros do Comitê
Gestor Regional do e-Gestão.

ANTOS
MEMBRO DO C ITÊ
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CLÁU~1>ELGADO DE FREITAS
MEMBRO DO COMITÊ
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M~~ELO~TI
MEMBRO DO COMITÊ
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HEYDER LEITE DANTAS
MEMBRO DO COMITÊ
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JOSÉ ADRIAN ALBUQUERQUE GUIMARÃES
MEMBRO DO COMITÊ
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OFÍCIO COMITÊ REGIONAL e-GESTÃO N° 0112015

Natal, :1;' de março de 2015.

À Exma. Sra.
Dra. Joseane Dantas dos Santos
Presidente do TRT da 218 Região
NESTA

Senhora Presidente,

Com os meus cumprimentos, considerando o que ficou

deliberado na reunião do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão,

realizada no dia 24.02.2015, indico os nomes dos servidores Thiago Henrique

Cavalcante Uchôa e Fábio Maroja Jales Costa, para integrarem o Comitê

Gestor Regional do Sistema e-Gestão, na qualidade de representantes da área

de negócio da 18 e 28 instâncias.

Atenciosamente,

~\GL'a~ .
MARIA AUXILIADORA B RROS DE MEDE1R6s RODR UES

PRESIDENTE DO COMITÊ
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