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Deliberações em negrito 
 

 

Registros 

 

1. Dificuldades Causadas pela Indefinição quanto à Remessa Diária de Dados 

Rodrigo Montenegro Possa, servidor da Secretaria de Sistemas, relatou que até o 
momento o Comitê Nacional do e-Gestão não se manifestou sobre as diversas dúvidas 
dos regionais quanto à apuração e remessa diária de dados, determinadas pelo Ato nº 
1/CGJT, de 20 de fevereiro de 2018, e com prazo prorrogado para o dia 30 de outubro 
de 2018 pelo Ato nº 9/GCGJT, de 02 de abril de 2018. 

Também não houve pronunciamento sobre a liberação de versão do extrator de dados 
compatível com a versão 2.0 do manual do e-Gestão, o que tem impossibilitado a 
implementação do referido manual para a apuração dos dados dos processos físicos. 
Todos os chamados abertos pelos vários regionais estão pendentes de resposta. 
Foi decidido que será oficiada a Corregedoria-Geral  da Justiça do Trabalho, 
ressaltando a necessidade de que os esclarecimentos  sejam prestados para que 
os tribunais possam organizar suas atividades . Estamos todos trabalhando com 
quantidade reduzida de servidores. Não queremos descumprir os prazos estabelecidos, 
mas também não podemos perder o trabalho de atualização da apuração para o legado, 
caso a versão 2.0 não chegue a ser implementada para o PJe. A situação tem causado 
impasse ao priorizar as demandas internas e externas, principalmente quando 
consideradas as oriundas, em grande número, do CNJ. 

 

2. Remessas de Dados de 2018 

O Grupo Gestor Regional está ciente de que ainda existem inconsistências a serem 
sanadas quanto aos dados de 2018. 

Estão em andamento as providências já determinadas em reuniões anteriores. 
 

A próxima reunião está agendada para o dia 05/09/20 18. 
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