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COMISSÃO REGIONAL DO E-GESTÃO 

ATA DE REUNIÃO 

Data:  2017.01.24 

Local:  Salão Nobre da Presidência 

Presenças:  Juíza Andréa Saint Pastous Nocchi (Juíza Auxiliar da Presidência e 
coordenadora) 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), Flávio Cezar Girotto (Corregedoria), 
Elizete de Fátima Freitas Machado (Secretaria da 1ª Turma). 

Secretário:  Igor Ferraz Freiberger (AGE) 

Horário:  14h30min – 15h15min 

Aos vinte e quatro dias de janeiro de 2017 reuniu-se a Comissão do e-Gestão do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região. A Juíza Andréa abriu os trabalhos passando a 
palavra a Onélio, que relatou erro do novo extrator quanto aos recursos de revista, 
incorretamente encaminhados. Informou proposta para correção já enviada por email, 
com duas sugestões para contornar a situação. A seguir, Nora relatou problema com o 
extrator de dados, corrigido durante o recesso, e informou o cronograma de remessas 
previstas. Onélio narrou que os gabinetes ainda estão se adaptando ao novo extrator, 
com nova contagem de prazo. Apontou também que o CNJ pediu a identificação do 
relator do processo nos itens de baixa, a ser adicionada no próximo relatório Justiça em 
Números. Onélio explicou, ainda, a ocorrência de erro no extrator JIRA, relacionado com 
o número expressivo de processos contabilizados nos itens de conclusão e restituição 
'Sem Detalhamento de Magistrado', ou seja, são contabilizados os processos conclusos 
e restituídos, mas sem a correta atribuição de relatoria. O problema distorce os totais de 
processos e só será corrigido na próxima versão do sistema. Onélio destacou que os 
gabinetes foram informados a respeito por intermédio dos IMT's, uma vez que a 
informação sobre esse problema na leitura dos itens mencionados está disponível nos 
IMTs dos meses que eles foram gerados. Juíza Andréa pergunta se a Comissão quer 
manter as reuniões na periodicidade e horário atuais, com o que concordam os 
presentes. Onélio pediu para reincluir Corine do grupo de email da Comissão e na 
sequência relatou que serão republicados todos os boletins informativos mensais para 
que os dados do sistema sejam os mesmos consolidados no TST. Esclarece que o 
boletim é baseado na primeira carga do e-Gestão e depois no final do mês há a carga 
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definitiva do TST, que eventualmente pode ser diferente da primeira. Por fim, a Juíza 
Andréa consultou os presentes sobre a próxima reunião, que ficou agendada para dia 
14/03/2017, no mesmo horário e local. Sem outros temas em pauta, a reunião foi 
encerrada às 15h15min. 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. 


