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COMITÊ REGIONAL DO E-GESTÃO 

ATA DE REUNIÃO 

Data:  11.07.2017 

Local:  Sala 307-A do Prédio Sede do Tribunal 

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

servidores Onélio Luiz Soares Santos (SEGJUD), Corine Angélica de 

Oliveira (SEGJUD), Luciana Tirelli Lopes Pulvirenti da Silveira (SEGJUD), 

Nora Helena Rothfuchs Albrecht (SETIC), Francisco José Fetter Furtado 

(AGE), Jeferson Daniel de Matos (AGE), Flávio Cezar Girotto 

(Corregedoria), Luís Eduardo de Freitas (Diretor de Secretaria) e Gisele 

Santos Sena (SEGESP). 

Secretário:  Igor Ferraz Freiberger (AGE) 

Horário:  14h35min –  15h20min 

O Juiz Clocemar abriu a reunião encaminhando os itens de pauta. 1. Nora relatou 

problema com a subida de cargas, que se manteve durante alguns dias e foi solucionado 

na última sexta-feira, dia 7 de julho. Esclareceu que o erro se deu por inconsistência 

entre tabelas no banco local e o do TST devido a um filtro provisório. Em trabalho 

conjunto com Brasília, o problema foi identificado e corrigido, sendo adotada uma nova 

rotina para evitar a repetição do erro. Os presentes destacaram que há pelo menos dois 

ou três anos não ocorria problema similar. 2. Nora também informou que a validação 

identificou apenas um erro: faltava um andamento em um processo no segundo grau, o 

que foi retificado. 3. Corine apresentou pedido de melhoria por parte da SEGJUD, 

apontando que o item 92.432 (Processos pendentes com o relator – prazo vencido – 

ações originárias e recursos internos) contabiliza processos da classe “Recursos 

Internos” com a conclusão própria da classe “Ações Originárias”. Diante disso, o TRT da 

4ª Região solicita como melhoria que o item referido seja contabilizado com a conclusão 

própria da classe “Recursos Internos” quando se tratar de processos dessa classe. O 

pedido foi ratificado pelo Comitê. 4. O Juiz Clocemar questionou como são processados 

os pedidos de melhoria e o que causa problemas como o relatado pela SEGJUD. Onélio 

esclareceu que, no TST, os sistemas são mantidos por setores distintos e, portanto, não 

operam de forma sincronizada. O Comitê debateu a possibilidade de sugerir a unificação 

das áreas estratégicas de tecnologia da informação no TST a fim de propiciar a 

sincronização dos sistemas. Por proposição de Onélio, o tema será tratado pelo Juiz 

Clocemar com o Corregedor-Geral do TST durante a correição agendada para o final de 

julho. 5. Nora informou que foi instalada a última versão do PJe, sendo identificados 
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problemas e acarretando a instalação da nova versão do extrator de dados. Sem outros 

assuntos, a reunião foi encerrada, sendo a ata lavrada por mim, Igor Ferraz Freiberger, 

analista judiciário lotado na Assessoria de Gestão Estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 


