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

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às quatorze 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 6" Vara
do Trabalho de Natal e dos servidores Cláudio Delgado de Freitas, Marcelo
Martins Pinto, Kléber de Medeiros Teixeira, José Adriano Albuquerque
Guimarães, Tiago Lima Rodrigues, Thiago Henrique Cavalcante Uchôa e
Fábio Maroja Jales Costa foi realizada reunião mensal do Comitê Gestor
Regional, oportunidade em que discutidos os assuntos a seguir expostos:
1 - Deliberada e aprovada a possibilidade do arquivo geral incluir informação
de arquivamento retroativamente nos processos, a fim de possibilitar a
eliminação dos autos, conforme solicitação a seguir exposta:
"Solicito incluir uma tarefa que permita o arquivamento dos processos findos
(sem pendências), com mais de 5 anos que não foram devidamente
arquivados no SAP 1. Motivo: Se for incluída na data de hoje a tarefa
(Eliminação de autos findos) ora existente, os prazos de eliminação passarão
a contar a partir da data deste ajuste, e não a data real de arquivamento do
processo, o que vai ocasionar impeditivo de serem incluídos em relação de
eliminação processos que já poderiam eliminados segundo a RA 66/2012".
2 - Ciência do Oficio circular SECGJT 12/2017, que estabelece o uso do
software JIra para registrar duvidas, sugestões no sistema e-gestão ou do
extrator, com necessidade de juntada da ata do comite gestor regional do e-
gestão que autorizou o pedido;
3 - Deliberação e aprovação da seguinte solicitação: O Exmo. Sr.
Desembargador Ronaldo Medeiros de Souza, solicitou a correção dos dados
estatísticos referentes ao processo n° 356400-76.2009.5.21.0020 (ReeNec),
vez que, conforme consulta realizada ao e-gestão express, referido processo
encontra-se em atraso no Gabinete. Ocorre que os autos vieram conclusos ao
Gabinete em 02/05/2017, sendo que em 12/05/2017 houve decisão proferida
pelo Exmo. Desembargador, ordenando a remessa ao c. STJ (em sede de
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conflito de competência), mesma data em que foi o processo encaminhado à
Secretaria do Tribunal Pleno, conforme consulta ~P2.
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