
 
GRUPO GESTOR REGIONAL ÚNICO 

Ata de Reunião Nº 04/2015 
 

Data 
   

Local 
15/05/2015 10:00 horas Sala de reuniões DJ 

 
Participantes 

 
Dr. Ricardo Antônio Mohallem; Dr. Danilo Siqueira de Castro Faria; Telma Lúcia Bretz 
Pereira; Eliel Negromonte Filho; Nadja Maria Prates Públio; Eduardo José da Fonseca; 
Valério Lúcio Borges; Hilda Yuri Matsushita; Pedro Paulo Costa Santos; Renato de 
Azevedo Silva; Sheila Ferreira Chaves; Djalma José Melgaço; Juliana Aparecida 
Ribeiro; Walter Augusto de Matos; Fernando de Carvalho Ribeiro; Dario Coutinho 
Lenza. 

Registros 

 
1 - Boas-vindas ao Pedro e à Juliana, novos integrantes do Grupo. 
 
3 - Dados de 2015 
O Grupo está ciente de que ainda existem inconsistências a serem sanadas. 
Estão em andamento as providências já determinadas em reuniões anteriores, não 
havendo nenhuma novidade a ser registrada.  
 
- Existem reclamações de magistrados pelo fato do prazo médio apurado pelo e-Gestão 
ser corrido, não descontando afastamentos, férias. E a Corregedoria tem usado essas 
informações para fins de vitaliciamento, ressalvas aos juízes, etc. Inclusive essa 
questão da contagem de prazos foi tema de uma requisição da Corregedoria junto ao 
Setor de Estatística. O Grupo Gestor fará contato com Corregedoria a fim de 
esclarecer quais são os critérios do e-Gestão e de colher maiores informações 
sobre suas necessidades quanto à apuração dos prazos. 
 
- Processos Sobrestados 
É necessária a definição dos procedimentos de tramitação dos processos sobrestados 
que estão sendo devolvidos pelo TST. Sobre os processos que vão retornar para 
“rejulgamento”, o Regional está aguardando o posicionamento da Corregedoria-Geral do 
TST. Enquanto isto, deve ser utilizado algum controle interno para identificação dos 
processos. 
 
7 – Expurgo de Remessas Antigas 
Valério divulgou o andamento do trabalho de limpeza da base, com o expurgo de 
remessas antigas. O sistema de apuração do e-Gestão já deve apresentar uma melhora 
significativa no desempenho, principalmente no 1º Grau. 
Além disso, comunicou que a equipe está estudando a ferramenta Pentaho, que veio 
com a versão 1.65 do extrator de dados (PJe). Vão adotar a ferramenta assim que 
possível, o que acarretará uma melhoria substancial no extrator. 
 
 - A próxima reunião, que aconteceria dia 01º/06, foi cancelada. Permanece 
marcada a de 06/07/2015, 2ª feira, às 10 horas, no mesmo local. 
 
 

Ata aprovada 
Desembargador Ricardo Antônio Mohallem 



Coordenador 
 


