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COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO 
 
 
Data: 12/05/2016 

Local: Sala 307-A (prédio-sede) 

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

Sr. Luis Eduardo de Freitas, Sra. Nora Helena Rothfuchs Albrecht, Sr. Flavio Cesar 

Girotto, Sr. Francisco José Fetter Furtado, Sr. Jeferson Daniel de Matos, Sra. 

Cristina Schmidt, Sra. Corine Angélica de Oliveira, Sra. Luciana Tirelli Lopes 

Pulvirenti da Silveira, Sra. Elizete de Fátima Freitas Machado. 

 

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 abril/2016. 

 

Coordenação da reunião: Juíza Andrea Saint Pastous Nocchi 

Hora de início: 14h35min 

Hora de término: 15h10min 

 

Aos doze dias do mês de maio de 2016, às 14 horas e 35 minutos, na Sala 307-A 

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, Sr. Luis Eduardo de Freitas, Sra. Nora 



  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

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

 

2 
 

Helena Rothfuchs Albrecht, Sr. Flavio Cesar Girotto, Sr. Francisco José Fetter 

Furtado, Sr. Jeferson Daniel de Matos, Sra. Cristina Schmidt, Sra. Corine Angélica 

de Oliveira, Sra. Luciana Tirelli Lopes Pulvirenti da Silveira, Sra. Elizete de Fátima 

Freitas Machado. A Nora comentou que ocorreram alguns problemas nas 

remessas dos meses de fevereiro, março e abril, devido à modificação de regra, 

sendo que a de fevereiro foi automaticamente validada. Foram enviados os meses 

de março e abril (2º grau), sendo que abril já está validado e março há 3 erros que 

serão corrigidos na próxima carga, prevista para hoje. A Corine disse que esta 

alteração da regra deve levar o Comitê Gestor Nacional do e-Gestão a propor 

alteração em nível nacional. A Dra. Andrea mencionou que foi recebido ofício do 

CSJT, noticiando que está sendo feita a integração nacional do Pje e e-Gestão. Ela 

comentou que os Grupos Nacionais do CSJT estão abertos para receberem 

sugestões e ajuda dos Tribunais para a consolidação desta integração, podendo 

ser utilizado, além da abertura de JIRAs, o envio de ofícios. No 1º grau, não houve 

problemas. Quanto à questão dos juízes classistas, apontada na reunião anterior, o 

assunto segue em análise. A Corine observou que surgiu dúvida, em uma 

mudança na regra no manual de dezembro, com relação à contagem de prazos, se 

o prazo começa a contar a partir da distribuição ou da conclusão, no caso 

específico dos recursos. Com a alteração das regras temporais, acabou afetando 

justamente a regra de negócio deste item. A sugestão feita pela SegJud foi de, 

inicialmente, contar a partir da distribuição, mas que as outras conclusões após a 

primeira restituição passassem a ser contadas para iniciar um novo prazo, o que foi 

aceito pelo Comitê Nacional. O Onélio mencionou que a SegJud levantou dados do 

módulo de produtividade mensal do CNJ, utilizando as informações contidas no e-

Gestão. Ocorre que há uma série de dados que não estão disponíveis no e-

Gestão. Ele propôs que seja encaminhado ao TST ofício mencionando esta 

situação, e sugerindo ao TST que converse com o CNJ ou que o TST tome 

providências para que o sistema e-Gestão tenha condições de informar todos os 
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dados referentes ao Justiça em Números e Módulo de Produtividade Mensal do 

CNJ. A Dra. Andrea pediu levantamento dos dados que faltam no e-Gestão para 

atender as demandas dos referidos sistemas, para posterior envio ao CNJ. O 

Onélio mencionou que a SegJud irá providenciar esta relação. Próxima reunião em 

14 de junho. Nada mais. 

 


