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"Promover justiça com eficiência e celeridade.
contribuindo para a paz social e ()fortalecimento
da cidadania. /I

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21" REGIÃO
Av. Capo Mor'Gouveia, 3104, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP 59.063-400
- Fones: (8414006-3143/3144 - corregedoria@trt21.jus.br

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

Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às catorze horas, no
gabinete da Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 21a
Região, reuniram-se os membros do Comitê Gestor Regional do sistema E-
Gestão, com a composição dada pelo Ato GP n. 221/2015, estando presentes:
a Exma. Sra. Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues,
Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal e Presidente do Comitê, 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, Kléber de Medeiros Teixeira, Fábio Maroja
Jales Costa, Marcelo Martins Pinto e Thiago Henrique Cavalcante Uchôa. Na
.pauta constaram os seguintes pontos: 1) Apresentação dos resultados da
campanha Lance Certo TRT 21; eventual correção das futuras
inconsistências; 2) Aprovação das remessas mensais dos meses de junho,
julho, agosto, setembro e outubro; 3) Acréscimo de itens no e-Gestão para
automatizar a coleta do Justiça em Números; 4) Homologação e liberação'da
versão de consulta dos relatórios; 5) Autorização para alterar processos já'
julgados com erro até que o sistema seja liberado, e 6) Outras demandas. Itens
1 e 5: a reunião começou com a apresentação dos números da campanha'
Lance-Certo por Cláudio Delgado, e todos concordaram com o êxito da
campanha, alcançando, de modo geral, seu objetivo de capacitar o servidor
para realizar corretamente os lançamentos dos movimentos no pJE; houve
intensa discussão sobre se as inconsistências e erros poderiam ser corrigidos
após maio/2015, sendo aprovada a possibilidade de retificação, condicionada,
porém, ao envio de expediente, pelos magistrados, à Secretaria da
Corregedoria (que o arquivará para fins de controle), com cópia à STI, dando
ciência a estes dois órgãos dos processos cujos movimentos deverão ser
corrigidos. Oficio será expedido aos magistrados. item 2: foi aprovada p r
todos a remessa das informações relativas aos meses de junho, julho, agost ,
setembro e outubro/2015, com a ressalva de seu reinvio para ajuste da
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autorizado que o Comitê solicite ao órgão competente que os itens da "Justiça
em Número" sejam .contemplados no E-Gestão, para que haja uma
padronização na coleta das informações pelos TRT's. Ofício a ser expedido.
Item 4: foi autorizada a liberação do sistema de consulta de relatórios 'para as
unidad~s, com previsão para o final do ano. Não foram apresentados outros
assuntos. E, para constar, foUavradit a presente ata por mim, Fábio Maroja,
membro do comitê, e que seg e subscrita por todos os membros do Comitê
Gestor Regional do e-Gestão.
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