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COMITÊ REGIONAL DO E-GESTÃO 
ATA DE REUNIÃO 

Data:  2016.10.25 

Local:  Salão Nobre da Presidência 

Presenças:  Juiz Clocemar Lemes da Silva (Juiz Auxiliar da Corregedoria e 

coordenador substituto) e servidores Onélio Luiz Soares Santos 

(SEGJUD), Corine Angélica de Oliveira (SEGJUD), Luciana Tirelli Lopes 

Pulvirenti da Silveira (SEGJUD), Luis Eduardo de Freitas (Diretor de 

Secretaria da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre), Nora Helena 

Rothfuchs Albrecht (SETIC), Francisco José Fetter Furtado (AGE), 

Jéferson Daniel de Matos (AGE), Flávio Cezar Girotto (Corregedoria), 

Elizete de Fátima Freitas Machado (Secretaria da 1ª Turma) e Gisele 

Santos Sena (SEGESP). 

Secretário:  Igor Ferraz Freiberger (AGE) 

Horário:  14h45min – 15h04min 

Aos vinte e cinco dias de outubro de 2016 reuniu-se o Comitê do e-Gestão do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região. O Juiz Clocemar passou a palavra a Nora, da 

SETIC, que relata o atual funcionamento do e-Gestão no início de cada reunião. Nora 

informou que a remessa do início de mês apontou alguns erros no Segundo Grau e um 

único processo com erro no Primeiro Grau, todos já corrigidos. A próxima remessa será 

no dia 27 e a princípio não há nenhum problema em curso. Verificou no TST o relatório 

dos regionais e o TRT4 está com todas as remessas aprovadas até agosto. O Juiz 

Clocemar pergunta que tipo de erro ocorreu no segundo grau e Onélio esclareceu que 

foram erros de operação e não do sistema, eventualmente os operadores se equivocam. 

Antes a pergunta do Juiz Clocemar se os equívocos têm alguma relação com nova 

versão do PJe. Flávio explicou que não, que ocasionalmente acontecem erros de 

operação em casos peculiares, exemplificando com um caso incomum de processo com 

oposição. Nora comentou sobre o tipo de erro, chamado erro específico de papel. Onélio 

discorreu sobre demanda da Corregedoria sobre o extrator do e-Gestão, que é uma 

ferramenta interna e que terá nova versão a partir de amanhã, quando será implantada 

mudança muito importante no Segundo Grau. Onélio relatou que hoje o sistema dispara 

o prazo para o relator depois que o processo é concluso, mas a nova regra será iniciar a 

contagem de prazo assim que o processo for distribuído. Ponderou que o prazo é 

provavelmente a questão mais cuidada no Tribunal e essa é uma mudança delicada. O 

Juiz Clocemar questiona quanto à divulgação da mudança, que será feita após a 
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presente reunião. Nora perguntou a origem do oficio mudando a regra, ao que Flávio 

esclareceu que é uma instrução do CSJT, tendo ele recebido e repassou para a SETIC. A 

Comissão debate a nova regra e suas consequências. Corine disse que a SETIC 

informou sobre o novo extrator, a ser instalado no dia 07. Flávio questionou se a 

alteração não consta no manual e Onélio informou que o manual já prevê essa alteração, 

o sistema é que demorou para ser atualizado. Nora comentou que é a primeira vez que 

veio por escrito uma definição desse tipo (“o sistema será disponibilizado dia X e deve 

ser instalado até dia Y”) e noticiou os procedimentos em curso na SETIC. Luis comentou 

sobre como os gabinetes vão tratar o sistema, ao passo que Flávio, Elizete e Luciana 

comentaram sobre as diferenças de contagem de prazo entre primeiro e segundo graus. 

Sem outros temas em pauta, o Juiz Clocemar encerrou a reunião às 15h04min. Ata 

redigida pelo servidor Igor Ferraz Freiberger, analista judiciário lotado na Assessoria de 

Gestão Estratégica, Dados Estatísticos e Apoio às Ações Institucionais, e encaminhada 

eletronicamente para validação. 

Agenda: próxima reunião com data a definir. 

 


