
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Ata de Reunião – ATA

Propósito

Assunto da Reunião: Reunião de controle mensal do Comitê do Local E-
Gestão – Sétima Região.

Data da Reunião: 03/10/14

Local da Reunião: Escola Judicial
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1) Situação atual do E-Gestão da Sétima Região

Com  a  realização  de  Correição  na  Sétima  Região  de  13/10  até
17/10/2014, o Comitê do E-Gestão deliberou realizar um apanhado da
situação do E-Gestão na Sétima Região:

- Todas as remessas de 2013 e 2014 (até julho) estão aprovadas, ou
seja, sem nenhuma regra de validação violada;

- Todas remessas do E-Gestão/PJE de 2013 estão geradas com a versão
1.62 do extrator do PJE; 

- Todas remessas do E-Gestão/PJE de 2014 estão geradas com a versão
1.63 do extrator do PJE;

- Manual versão 5.2 (última disponível) adotado na Primeira Instância;

- Manual versão 4.2 (última disponível) adotado na Segunda Instância;

- Foram solicitadas à Escola Judicial (no dia 07/10/2014) todas as
datas dos treinamentos do E-Gestão realizados no TRT07.

2) Atas das reuniões do Comitê

Após  conversa  do  Dr.  Francisco  Fortuna,  magistrado  presidente  do
Comitê do E-Gestão da Sétima Região, com o senhor Sandro Magnos no dia
03/10/2014,  fomos  informados  que  o  meio  para  envio  das  atas  das
reuniões do Comitê será através do e-mail e-gestao@trt7.jus.br. 

Conforme informado através de ofício anterior, nosso Comitê não pode
participar  da  vídeo  conferência  com  instruções  sobre  as  reuniões
devido a um feriado municipal em Fortaleza.

Enviaremos as atas das reuniões de julho a outubro do Comitê do E-
Gestão da Sétima Região para o e-mail em questão.

3) Treinamentos para solicitar

O Comitê deliberou por solicitar dois treinamentos à Escola Judicial:

1) Treinamento de E-Gestão aplicado ao PJE de Segunda Instância, de
maneira similar aos que vêm sendo ministrados na Primeira Instância
pelo servidor Francisco Otávio;

2) Treinamento na Ferramenta de Correição Virtual, que possibilitará
que  as  Varas  ajustem  seus  dados  no  PJE  de  maneira  mais  precisa
acarretando uma melhoria na qualidade dos dados consolidados para o E-
Gestão.

4) Conserto dos passivos no PJE para refletir no E-Gestão
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Como a implantação do extrator do E-Gestão/PJE foi gradual, alguns
passivos de processos ainda permanecem pendentes junto ao E-Gestão
quando  na  prática  não  estão  mais.  Como  exemplo,  podemos  citar  os
processos pendentes com os magistrados para prolação de sentença ou
para julgamento de incidentes.

Como forma de diminuir estes passivos, o Comitê deliberou por enviar
às varas listagens de processos para revisão com instruções para baixa
junto ao E-Gestão, quando necessário.

Como tarefa inicial, o servidor Jonathan Maia ficou responsável por
elencar todos processos conclusos para prolação de sentença no E-
Gestão/PJE (com dados atualizados) para posterior envio às varas com
instruções para revisão e baixa, quando necessário.

A próxima etapa será elencar os processos conclusos para julgamento de
incidentes.
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