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Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às quatorze
horas, no gabinete da 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. Sr. Dilner
Nogueira Santos, Juiz da 63 Vara do Trabalho de Natal e dos servidores
Cláudio Delgado de Freitas, Marcelo Martins Pinto, Heyder Leite Dantas,
José Adriano Albuquerque Guimarães, Kléber de Medeiros Teixeira e Rafael
José Barbosa Andrade. Na oportunidade, foi autorizado o ajuste dos processos
enviados ao TST com complemento equivocado, em razão da nova versão do
extrator (versão 166) ter deixado de considerar alguns movimentos como
sendo movimentos de baixa processual; consequentemente, autorizou-se o
reenvio de todas as remessas de 2015, até 15/03/2016; restou aprovada a
liberação na intranet da versão de consulta dos relatórios e do novo e-gestão
express, com a devida supressão das formas anteriores; e autorização para a
conferência extraordinária dos dados administrativos do e-gestão; quanto à
solicitação originária do gabinete do Desembargador Ricardo Luís Espíndola
Borges, deliberou-se que o novo extrator (versão 2.0) entrará em vigor e, a
partir da sua implantação, corrigirá o erro identificado. E para constar, foi
lavrada a presente ata, que segu assinada pelos membros do Comitê Gestor
Regional do e-Gestão.

DILNER NOGUEIRA SANTOS
MEMBRO DO COMITÊ
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Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às dez horas, no
gabinete do Juiz Titular da 6a VT de Natal situado no CJTMFF, reuniram-se
os membros do Comitê Gestor Regional do sistema E-Gestão, com a
composição dada pelo Ato GP n. 22112015, estando presentes: o Exmo. Sr.
Dilner Nogueira Santos, Juiz Titular da 6a Vara do Trabalho de Natal; e os
servidores Cláudio Delgado de Freitas, Heyder Leite Dantas, José Adriano
Albuquerque Guimarães, Fábio Maroja Jales Costa, Marcelo Martins Pinto e
Thiago Henrique Cavalcante Uchôa. Na pauta constaram os seguintes pontos:
1. Supressão da consulta e-gestão express em relação aos dados anteriores a
2016, bem como autorização para liberação do novo e-gestão express para
dados (legado) de 2016; 2. Análise do reenvio e suas implicações dos dados
do legado Ganeiro12016 e fevereiro/2016) a fim de utilizar o novo manual do
l.l; 3. Análise para deliberação da disponibilização dos manuais l.l do e-
gestão 1° e 2° Grau na intranet; e 4) solicitação do Desembargador Ricardo
Espíndola para "baixa" de processos equivotadamente lançados como
pendentes. Iniciando a reunião pelo item 1, e após debate proficuo, foi
aprovada a supressão da consulta e-gestão express em relação aos dados
anteriores a 2016, sendo bloqueada a pesquisa para esses anos, sendo ainda,
de outro lado, autorizada a liberação do novo e-gestão express para os dados
de 2016, sendo aprovada a confecção de oficio para ciência pelas unidades.
Prosseguindo a reunião, quanto ao item 2, foi aprovado o reenvio dos dados a
partir de janeiro de 2016, sendo aprovada também a confecção de oficio para
ciência pelas unidades; A disponibilização na intranet dos manuais 1.1 do e-
gestão 1° e 2° Graus também foi aprovada, objeto do item 3 da pauta. Por fim,
o item 4 consiste no pedido do Desembargador Ricardo Espínola para dar
"baixa" nos processos em que atua como relator e que foram lançados como
atrasados. Após debate e análise em que ficou constatado que todos os
procedimentos do gabinete do referido magistrado foram corretos, verificou-
se que o atraso de processos sob sua responsabilidade se deve a erros do
extrator do sistema, sendo inviável tecnicamente sua correção neste momento,
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o que, no entanto, será possível fazê-lo com a nova versão do extrator, que
corrigirá os lançamentos de modo retroativo a janeiro de 2016, sendo
aprovado o envio de ofício para a ridade consulente. Não foram
apresentados outros .assuntos. E, para. n t r, foi lavrada a presente ata por
mim, Fábio Maroja, membro d o 'itê ue segue subscrita por todos os
membros do Comitê Gestor R ion do - -o presentes à reunião.
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