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COMITÊ REGIONAL DO E-GESTÃO 

ATA DE REUNIÃO 

Data:  2017.05.16 

Local:  Sala 307-A do Prédio Sede do Tribunal 

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), Nora Helena Rothfuchs Albrecht (SETIC), Francisco José 

Fetter Furtado (AGE), Jeferson Daniel de Matos (AGE), Flávio Cezar 

Girotto (Corregedoria), Elizete de Fátima Freitas Machado (Secretaria da 

1ª Turma) e Gisele Santos Sena (SEGESP). 

Secretário:  Igor Ferraz Freiberger (AGE) 

Horário:  16h35min –  17h30min 

A drº Andréa abriu a reunião falando sobre sua aposentadoria e pediu apoio para o dr. 

Clocemar, que assumirá a coordenação do grupo em seu lugar. Onélio, em nome da 

SEGJUD e também de toda a comissão, presenteou a drª Andréa com um vaso de 

orquídeas, destacando a satisfação de trabalhar com ela e sua disposição para o diálogo. 

Os presentes passaram a cumprimentar a até então coordenadora do Comitê e Juíza 

Auxiliar da Presidência, a quem dirigiram palavras de apreço. A seguir, a SEGJUD 

solicitou como melhoria a criação dos seguintes itens estatísticos: 1. “Embargos de 

Declaração em Recurso de Revista” e 2. “Recursos de Revista Parcialmente Admitidos”. 

A drª Andréa sugeriu fazer com que o JIRA seja remetido para o e-mail do Comitê, o que 

foi aprovado. Nora aventou a possibilidade do e-Gestão passar a ser diário, possibilidade 

hoje ausente, perguntando se seria do interesse do Comitê aumentar a frequência. 

Explicou que a vantagem é ter dados mais recentes e a desvantagens é que eles se 

tornam mais voláteis. Os presentes debateram vantagens e desvantagens do 

procedimento, concluindo que adicionar uma prévia seria a melhor opção. Após, a drª 

Andréa comentou sobre procedimento para acompanhar processo em conciliação com 

melhoria interna, havendo rotina sugerida pela SEGJUD para os processos do Segundo 

Grau. Nora explicou que para o Primeiro Grau pensam em criar um posto para receber e 

concentrar os processos em conciliação, mantendo esse controle interno. Onélio 

pergunta sobre a reentrada do processo na fila, o que ocorre quando não há conciliação 

e o processo retorna para sentença. Nora respondeu que ainda precisam testar o 

funcionamento do mecanismo. Drª Andréa encarregou-se de fazer e-mail para SETIC, 

NUCEJUSC, SEGJUD e setores relacionados para que haja alinhamento futuro quanto 
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ao procedimento. O Comitê debateu a seguir sobre como seria a solução de contorno 

adotada nos demais tribunais e dificuldades a serem sanadas em versão futura do PJe. 

Sem outros assuntos, a reunião foi encerrada, sendo a ata lavrada por mim, Igor Ferraz 

Freiberger, analista judiciário lotado na Assessoria de Gestão Estratégica. 

Agenda: a próxima reunião não foi agendada, devendo ser combinada com o novo 

coordenador. 

 


