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COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO 
 
 
Data: 12/01/2016 

Local: Sala 506-B (prédio-sede) 

Presenças: Juíza Andrea Saint Pastous Nocchi, Juiz Clocemar Lemes Silva, Sr. 

Onélio Luis Soares dos Santos, Sra. Bárbara Burgardt Casaletti, Sra. Carolina da 

Silva Ferreira, Sr. Jeferson Andrade, Sr. Flavio Cesar Girotto, Sr. Francisco José 

Fetter Furtado, Sr. Paulo Roberto Schmidt do Carmo, Sra. Cristina Schmidt, Sra. 

Corine Angélica de Oliveira, Sra. Luciana Tirelli Lopes Pulvirenti da Silveira. 

 

Secretário: Francisco José Fetter Furtado (AGE) 

 
Pauta: reunião mensal do Comitê, para correção de e ventuais inconsistências 

nos dados estatísticos remetidos ao Tribunal Superi or 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 dezembro/2015. 

 

Coordenação da reunião: Juíza Andrea Saint Pastous Nocchi 

Hora de início: 14h35min 

Hora de término: 15h50min 

 

Aos doze dias do mês de janeiro de 2016, às 14 horas e 35 minutos, na Sala 506-

B 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, Juiz Clocemar Lemes Silva, Sr. Onélio Luis Soares dos Santos, Sra. 
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Bárbara Burgardt Casaletti, Sra. Carolina da Silva Ferreira, Sr. Jeferson Andrade, 

Sr. Flavio Cesar Girotto, Sr. Francisco José Fetter Furtado, Sr. Paulo Roberto 

Schmidt do Carmo, Sra. Cristina Schmidt, Sra. Corine Angélica de Oliveira, Sra. 

Luciana Tirelli Lopes Pulvirenti da Silveira. A Dra. Andrea deu as boas vindas ao 

grupo Gestor Regional, sendo feita a apresentação dos representantes do Comitê 

ao Juiz Clocemar. Por deliberação da Dra. Andrea, a servidora Bárbara foi 

dispensada de participar das reuniões do comitê, salvo quando houver 

necessidade. A Dra. Andrea propôs que o Comitê Gestor Regional otimize as 

reuniões mensais, passando a analisar, além dos dados dos processos físicos do 

e-Gestão, também os processos do Pje. A Dra. Andrea sugeriu que os casos de 

Jira do Tribunal não solucionados sejam consolidados, num período que poderia 

ser de dois a três meses, para eventuais consultas em relação ao atendimento 

destas demandas com o Comitê Nacional. O contato pode ser feito por meio de 

ofício da Presidência do Tribunal. A servidora Carolina comentou sobre a 

importância do alinhamento dos dados do e-Gestão na busca de dados solicitados, 

sobretudo pelo CNJ e CSJT, como, por exemplo, o Justiça em Números. A Dra. 

Andrea mencionou a questão de lançamentos equivocados que vem aparecendo 

para magistrados aposentados. Será feito um estudo na Corregedoria sobre a 

possibilidade de criação de filtro no sistema em relação a magistrados 

aposentados. Quanto à carga do mês de dezembro, o servidor Onélio disse que, 

em relação ao legado do 2º grau, ocorreram 4 processos com erro de lançamento, 

já corrigidos. No PJe, ocorreram 45 processos com prazo vencido, sendo que em 5 

desses processos houve solicitação de Jira, com previsão de solução na nova 

versão do extrator do PJe (versão 2.0, a ser implantada no mês de fevereiro). A 

Dra. Andrea comentou que conversou com a servidora Natacha, diretora da SETIC, 

para que dentro do projeto “TI mais próxima do usuário”, aquele servidor que 

participar do projeto, seja treinado também em e-Gestão, para ter em cada unidade 

um especialista no tema, e para disseminar o sistema para os demais colegas. 
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Quanto ao sistema Justiça em Números, que se utiliza, em sua grande maioria, de 

dados do e-Gestão, a Carolina mencionou que o prazo para envio dos dados para 

o CNJ é 29 de fevereiro. Como há novas variáveis que devem ser respondidas na 

versão deste ano do Justiça em Números, a Carolina informou, também, que foi 

enviada planilha, contendo as variáveis que devem ser informadas, para a 

Secretaria Geral Judiciária, Assessoria Técnica Operacional da Corregedoria e 

Direção-Geral. Nesta planilha, foram assinaladas as variáveis antigas, assim como 

as varáveis novas, com sugestão do setor do Tribunal que deve ser o responsável 

pela informação. A Carolina falou, ainda, sobre os indicadores de saúde que estão 

sendo solicitados pelo CNJ e CSJT, cujo prazo para envio das informações é o 

mesmo do Justiça em Números (29 de fevereiro). Próxima reunião em 08 de 

março. Nada mais. 

 

Reunião encerrada às 15h50min. 


