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Ata do Comitê Gestor Regional do e-Gestão 

 

Data: 27.03.2018 

Integrantes: 

Juíza Elisabete Santos Marques (coordenadora); 

Juiz Clocemar Lemes da Silva; 

Bárbara Burgardt Casaletti; 

Onélio Luis Soares dos Santos; 

Francisco José Fetter Furtado; 

Jeferson Daniel de Matos; 

André Soares Farias; 

Nora Helena Rothfuchs Albrecht; 

Gisele Santos Sena; 

Elizete de Fátima de Freitas Machado; 

Luciana Tirelli Lopes Pulvirenti da Silveira; 

Luiz Eduardo de Freitas; 

Flávio Cesar Girotto 

Secretário: Francisco José Fetter Furtado (AGE) 

Aos vinte e sete dias do mês de março, o Comitê Gestor Regional do e-Gestão 
examinou as seguintes dúvidas negociais, levantadas pela Luciana, assistente 
da SEGJUD: 
 
Dúvida Negocial:  
Solicitamos informação relativa à data prevista para liberação do extrator 
2.4, que contempla as alterações do Manual 2.0 do e-Gestão.  

Melhoria:  
O Manual 2.0 do e-Gestão, nos itens 92.151, 92.192 e 92.195 (descritos abai-
xo), considera, dentre outros, os seguintes tipos de decisões/acórdãos em 
ações:  
Julgado(s) liminarmente improcedente(s) o(s) pedido(s) (classe processual / 
nome do incidente) de nome da parte,  
Julgado antecipadamente parte do mérito (classe processual) de nome da par-
te com resultado do julgamento e  
Homologado o reconhecimento da procedência do(s) pedido(s) de nome da 
parte   
Entretanto, estes movimentos inexistem no PJe.  
Em razão do exposto, sugere-se a exclusão destes movimentos nos itens 
92.151, 92.192 e 92.195 do Manual ou a devida inclusão no PJe.  
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Descrição dos itens em comento: 
- 92.151 - Processos disponibilizados pelo relator com decisão monocrática 
- 92.192 - Processos julgados em sessão - ações originárias e recursos  
- 92.195 - Processos por decisão monocrática - ações originárias e recursos 

 
O Flávio destacou a importância da dúvida negocial levantada pela Luciana 
quanto à data da implementação da versão 2.0 do e-Gestão no extrator, visto 
que essa informação é importante para o melhor planejamento das adequa-
ções necessárias no sistema que extrai os dados do legado e também no BI. 
O André Farias comentou que, em reunião de TI ocorrida na semana passada 
no CSJT, o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho ouviu a 
manifestação de grande parte dos diretores de TI sobre a dificuldade de pro-
cessar diariamente o e-Gestão e vai estudar a possibilidade de reduzir essa 
periodicidade. Aqui na 4ª Região, a SETIC já implementou carga e disponibili-
zação diária. Após análise das questões levantadas, o Comitê Gestor Regional 
do e-Gestão aprovou a consulta sobre a dúvida negocial e a melhoria, para 
encaminhamento ao Comitê Gestor Nacional do e-Gestão. Ata subscrita pelo 
servidor Francisco José Fetter Furtado, Assessor-Chefe Substituto, lotado na 
Assessoria de Gestão Estratégica, Dados Estatísticos e Apoio às Ações Institu-
cionais, e remetida eletronicamente aos integrantes do Comitê para validação. 
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