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

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às quinze horas,
no Gabinete da Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal, com a presença
da Exma. Sra. Joseane Dantas dos Santos, Desembargadora Vice-Presidente
do Tribunal e Presidente do Comitê; e dos servidores Cláudio Delgado de
Freitas, Marcelo Martins Pinto, Marília Melo Diniz, Ratàel José Barbosa
Andrade, e Heyder Leite Dantas, estando devidamente justificada a ausência
da Juíza Ora. Lisandra Cristina Lopes, foi aberta a reunião do Comitê Gestor
Regional do e-Gestão. Inicialmente, colocadas algumas situações em que não
há possibilidade da correção do ajuste da inconsistência no próprio processo,
foi aprovada a realização desses ajustes diretamente no sistema e-Gestão,
desde que devidamente fundamentados e documentados; autorizado o envio
de e-mail ao TST para exclusão da remessa 304 do mês de outubro; aprovado jJ I

o encaminhamento de 2 (dois) novos relatórios mensais do PJe aos Gabinetes 1ft'
dos Desembargadores "processos que estão sem conclusão para relatar e que
estão em tarefas preliminares" e "processos que estão sem conclusão para
relatar e que estão em tarefas do gabinete"; determinada a expedição de oficio ~
circular a todos os Gabinetes dos Desembargadores explicando as consultas ~
realizadas pela CGJT durante a Correição em relação aos prazos dos
processos do PJe; aprovada a elaboração de parecer e proposta pelos membros
da STI do Comitê visando corrigir inconsistência gerada no e-Gestão a partir
das informações coletadas no PJe referentes aos itens indicativos de início de
ox~uç'o rei,,"o' , ,m""o, oc',mdo,d, co"'''''o d, ti'~
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eletrônicos (CLE), possibilitando que a solução seja utilizada por outros
Regionais; aprovada a elaboração de parecer e proposta pelos membros da
STI do Comitê visando corrigir a inconsistência do PJe quanto à indevida
baixa dos processos que estão sendo devolvidos à Vara de origem por
qualquer motivo, inclusive para cumprimento de diligências, a fim de que seja
encaminhada ao Comitê Gestor Regional do PJe; em relação aos embargos de
declaração pendentes de baixa cujos processos principais já foram devolvidos
à Vara de origem, foi determinada a realização de um levantamento do
número de embargos com solução e pendentes de baixa existentes; no tocante
aos registros e pedidos de providências encaminhados pela servidora Daliana
Karine Bastos Fernandes Daniel do Gabinete relativos à forma como o
Ministério Público do Trabalho vem nominando, em alguns processos, seu
"parecer" como tipo do documento "manifestação", o que deixa de gerar a
baixa automática do prazo do MPT pelo PJe, como constatado nos autos do
RO nO 0000563-88.2013.5.21.0014, bem como que foi identificada a
utilização do tipo de documento "recurso inominado" (RO n° 0210087-
70.2014.5.21.0021) por parte dos oficiais de justiça, ao anexarem certidões
nos processos, não sendo possível corrigir este tipo de petição e nem dar baixa
neste tipo de documento no lançador de movimentos, foi determinada a
expedição de oficios ao Ministério Público do Trabalho e à CAEx solicitando
que não haja reiteração desses procedimentos, bem como que seja
encaminhada resposta à servidora requerente; as inconsistências dos
"Relatórios de Detalhamento de Erros" de outubro/20 14 foram todas sanadas
nesta ocasião. E para constar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada
pelos membros do Comitê Gestor Regional do e-Gestão.

~
JOSEANE DANTAS DOS SANTOS
PRESIDENTE DO COMITÊ

LISANDRA CRISTINA LOPES
MEMBRO DO COMITÊ
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