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COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO 
 
 
Data: 21/09/2016 

Local: Sala 506-B (prédio-sede) 

Presenças: Juíza Andrea Saint Pastous Nocchi, Sr. Onélio Luis Soares dos Santos, 

Sra. Nora Helena Rothfuchs Albrecht, Sr. Flavio Cesar Girotto, Sr. Francisco José 

Fetter Furtado, Sra. Luciana Tirelli Lopes Pulvirenti da Silveira, Sra. Gisele Santos 

Sena. 

 

Secretário: Francisco José Fetter Furtado (AGE) 

 
Pauta: reunião mensal do Comitê, para correção de eventuais inconsistências 

nos dados estatísticos remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho, nos 

termos do artigo 3º da Portaria nº 3.395, de 26 de Junho de 2014. 

 

Previamente à reunião, foram encaminhados aos componentes do Comitê 

relatórios com erros de validação dos dados do sistema e-Gestão, referentes ao 

primeiro lote da remessa de dados do mês de agosto/2016. 

 

Coordenação da reunião: Juíza Andrea Saint Pastous Nocchi 

Hora de início: 14h35min 

Hora de término: 15h00min 

 

Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2016, às 14 horas e 35 minutos, no 

Salão Nobre da Presidência do Prédio-Sede do Tribunal, realizou-se reunião do 

Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão, na qual estiveram presentes a Juíza 

Andrea Saint Pastous Nocchi, Sr. Onélio Luis Soares dos Santos, Sra. Nora 

Helena Rothfuchs Albrecht, Sr. Flavio Cesar Girotto, Sr. Francisco José Fetter 
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Furtado, Sr. Sra. Luciana Tirelli Lopes Pulvirenti da Silveira, Sra. Gisele Santos 

Sena. A Nora disse, que em relação à remessa de agosto, ocorreram alguns 

problemas na 1ª remessa do mês que foram solucionados na 2ª remessa, não 

havendo erros tanto de 1º quanto de 2º grau. A Nora comentou que fará nova 

carga para reproduzir o erro gerado na 1ª remessa do mês, visando prevenir o 

problema. O Flavio disse que ocorreu um problema no valor de contribuição 

previdenciária, que está sendo analisado. O Onélio comentou que os erros de 

lançamento estão relativamente tranquilos. Há alguns erros de lançamento de 

dados que tem sido constatados. Ele informou que na reunião mensal da área 

judiciária reiterou aos secretários de Órgãos Julgadores que continuem utilizando 

os relatórios estatísticos do NovaJus4 para permitir a verificação dos erros de 

lançamento. O Onélio disse que há um número grande de processos pendentes de 

conclusão no PJe. Reiterou que o ato normativo que implantou o Pje no 2º grau 

determina a imediata conclusão. Propõe reiterar a recomendação aos gabinetes 

para que façam imediatamente o lançamento da conclusão. Destacou que na 

última correição o TRT4 foi apontado quanto a esta questão de pendência de 

conclusão dos processos do Pje. Onélio informou que a partir de análises da 

equipe da SEGJUD foi constatada uma quantidade de processos pendentes de 

forma indevida. Tal situação ocorreu pela mudança das regras de negócio a partir 

da implementação do e-Gestão, mas já foi corrigida. Está sendo ultimada uma 

limpeza no sistema para que todo processo juntado passe a constar como baixado. 

Nesse sentido, foram realizados ajustes na regra do item estatístico referente á 

baixa processual. A Dra. Andrea comentou que vem repassando para o grupo os 

JIRAs. Em relação às melhorias, a questão dos processos cadastrados no CLE já 

foi encaminhada. As demais melhorias deverão ser solicitadas por ofício. Os JIRAs, 

após sete dias corridos, fecham automaticamente. A Luciana disse que, em relação 

à forma de leitura do prazo regimental para os processos recursais eletrônicos, a 

contagem de prazo passará a ser pela data da distribuição e não mais pela data da 



  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATEGICA, DADOS ESTATISTICOS E 
APOIO ÀS AÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

3 
 

conclusão do processo. Ela questionou, via JIRA, a previsão de quando será 

implementada esta alteração. Foi respondido que o extrator 2.1 será liberado em 

conformidade com o novo Manual do e-Gestão (versão 1.2) e atendendo ao 

cumprimento do Provimento 3/2015, o qual prevê a referida modificação da 

contagem de prazo. Destaca-se que o Manual do e-Gestão vigente (versão 1.1) já 

contempla esta alteração. O TST sugeriu que o TRT4 abra uma dúvida negocial, 

questionando sobre a previsão de implementação da nova versão do extrator no 

sistema e a previsão de disponibilização da nova versão do manual.  A Nora 

propôs mudar as datas das remessas do e-Gestão para 1º e 27(oficial), e 5, 11, 17 

e 23 (prévias), a partir do mês de outubro, o que foi aceito pelo grupo. Próxima 

reunião em 18 de outubro. Nada mais. 

 


