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1. Boas-vindas aos novos integrantes na primeira re união do Grupo Gestor 
Regional Único em 2019  

O Coordenador do Grupo Gestor Regional, Desembargador Emerson José Alves Lage, 
destacou ser a primeira reunião do Grupo Gestor Regional Único no ano de 2019. Deu 
as boas-vindas aos convidados e ao novo integrante do Grupo Gestor, o Juiz Diretor do 
Foro de Belo Horizonte, Dr. Leonardo Passos Ferreira. Desejou um ano promissor ao 
Grupo, como foram os anteriores, apesar das dificuldades inerentes ao sistema e-
Gestão. 

 

2. Rejeição de Remessas  

No final do mês de janeiro, o Tribunal recebeu um ofício da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho, informando a Presidência do Tribunal sobre a rejeição da maior 
parte das remessas de dados do e-Gestão do ano de 2018 e solicitando as providências 
cabíveis. Esse ofício gerou estudos, demandas e debate sobre possíveis soluções para 
se evitar a rejeição das futuras remessas, pois essa notícia surpreendeu e desagradou 
bastante ao Exmo. Desembargador Presidente Marcus Moura Ferreira, conforme 
relatado por sua Assessora presente à reunião, Flávia Beatriz Esteves Carvalho. 

Apesar desse alerta da Corregedoria-Geral ter sido recebido também nos outros 
anos posteriores à criação do sistema e-Gestão, foi  decidido que será 
estabelecido, ainda nesse encontro, um fluxo com o objetivo de obter a aprovação 
das remessas no primeiro lote .  

 

3. Remessas de Dados de 2018  

A Diretora Judiciária, Telma Lúcia Bretz Pereira, questionou se os dados de 2018 ainda 
não estavam corrigidos, lembrando do iminente fechamento da janela de acerto. 

Segundo a servidora da Secretaria de PJe, e-Gestão e Tabelas Unificadas Nadja Maria 
Prates Públio, as correções estariam quase prontas. 

Nadja respondeu que o último dado judiciário do 2º Grau foi corrigido ontem, após muita 
pressão sobre as unidades responsáveis. Quanto aos administrativos, até onde tinha 
conhecimento não estavam corrigidos ainda. 

A Secretária de Sistemas, Sângela Chagas Sabino, afirmou que só terão certeza se 
todas as correções deram certo após a próxima extração de dados. E que o envio do 
próximo lote está previsto para segunda-feira, dia 18 de fevereiro. 



Telma concluiu que, de qualquer maneira, a unidade a consultar para saber em primeira 
mão sobre a situação de aprovação das remessas seria a Secretaria de Sistemas. O 
Chefe da Seção de Sustentação do PJe e Tratamento da Informação, Tarcísio José 
Oliveira de Araújo Brandão, observou que essa informação está disponível a qualquer 
pessoa no site do TST, sendo a Secretaria de Sistemas apenas a unidade que acessa 
essa informação no momento. 

 

4. Debate e esclarecimentos sobre o trâmite atual d as remessas  

Dr. Emerson pontuou que depois do relatório gerencial do putty ter sido trocado pelos 
sistemas eletrônicos, a responsabilidade pelos dados estatísticos do Tribunal ficou 
dispersa. Em reunião anterior já se tentou definir um responsável pelas remessas de 
dados do e-Gestão, mas não se chegou a uma conclusão. Na ocasião, a Estatística 
ficou parcial e provisoriamente responsável, por decisão do Dr. Emerson, até 
deliberação futura. 

Nadja relatou que acreditava que a Estatística acompanhava se as remessas estavam 
sendo rejeitadas ou não. Nadja esclareceu que a Secretaria de PJe não faz o 
acompanhamento da aprovação das remessas, apenas orienta as correções dos dados 
judiciários, considerando o registro de movimentos nos sistemas PJe, SIAP e SJV.  

Em relação a esses registros, Dr. Emerson observou que além de passar orientações 
específicas sob demanda, a Secretaria de PJe envia orientações gerais para os 
usuários. Alguns acompanham e atendem, outros nem tanto. Além disso, existiriam 
questões do próprio e-Gestão que atritariam com o PJe em muitos aspectos.  

Nadja esclareceu, dizendo que o e-Gestão não recebe atualização há mais de um ano. 
O PJe foi para um lado e o e-Gestão para outro. 

Juliana Aparecida Ribeiro, servidora da Seção de Planejamento e Estatística, comentou 
que na reunião relembrada por Dr. Emerson ficou definido que o envio da remessa 
mensal continuaria com a Estatística. Entretanto, esclareceu que desde aquela época o 
trabalho da Seção é apenas disparar o envio. O trabalho de geração é automático e não 
há análise dos dados nesse ínterim. É praticamente dar um clique e os dados são 
gerados e enviados. Mesmo assim, a participação da Estatística na remessa está 
restrita ao primeiro lote, enviado no dia 15 de cada mês. Os lotes posteriores são 
enviados pela Secretaria de Sistemas, após reprocessamentos. 

O servidor da Secretaria de Sistemas Rodrigo Montenegro Possa explicou que as 
remessas contemplam dados de 1o e 2o graus, itens jurídicos e administrativos – 
magistrados e servidores, dados de processos físicos e eletrônicos. 

No 1º dia de cada mês, a Secretaria de Sistemas começa a extrair e processar os dados 
gerados pelo Tribunal no mês anterior, seguindo os critérios fixados pelo glossário do e-
Gestão.  

Além disso, após a extração os dados passam por um validador local, o qual tenta 
reproduzir as regras nacionais. Só que manter essa validação atualizada no TRT3 tem 
um alto custo para nós. Já foi solicitado ao TST o fornecimento aos regionais do 
validador que eles usam. Mas na época foi argumentado que esse validador era muito 
caro e seria inviável financeiramente fornecê-lo a todos os regionais. 

As tentativas de corrigir os dados antes do envio da remessa mensal, no dia 15, são 
feitas através de processamentos e reprocessamentos internos, fundamentados nesse 
espelho de validador montado pela Secretaria de Sistemas do TRT3. Entretanto, 
quando a remessa é efetivamente enviada, é comum surgirem erros que nosso espelho 
não acusou, pois o validador do TST é dinâmico e essa tentativa de reproduzi-lo não 
funciona cem por cento, principalmente em relação aos dados administrativos. Até 
porque, além da mudança esporádica de critérios, o validador do TST cruza os dados 
de maneira horizontal e o nosso validador não. Por exemplo, um Juiz Substituto atua em 
um processo, não tendo a licença do Juiz Titular sido lançada nos nossos sistemas 
administrativos ainda. Entretanto, o TST já dispõe dessa informação, através das 



informações processuais extraídas. Ao enviarmos os nossos dados administrativos, o 
validador do TST cruza os dados de que dispõe e acusa o erro. 

Os dados administrativos são enviados pela SGP e pela Secretaria de Pessoal à 
Secretaria de Sistemas através do acesso a um programa elaborado por esta última, 
existindo também a visualização de uma listagem de erros (gerada pelo nosso validador 
espelho). O servidor da SGP Mário Lúcio Assis Lima esclareceu que surge para eles 
uma lista de erros impeditivos e outra de erros não impeditivos. Ele relatou que o 
costume da SGP é enviar os dados após a correção dos erros impeditivos apenas, pois 
eles entendiam que os erros não impeditivos não traziam consequências. Sângela 
esclareceu que os erros impeditivos obstam o envio das remessas mensais. Já os erros 
não impeditivos, apesar de não obstarem o envio, podem sim causar a rejeição das 
remessas, informação esta que Mário afirmou ser desconhecida na SGP até agora. 

Nadja questionou se não seria possível incluir a validação desses erros administrativos 
que hoje somente são apontados no TST em nosso espelho, agora que eles já foram 
identificados. Sângela alegou que se for caso de erro detectado por cruzamento 
horizontal de dados não é possível, pois só o TST consegue cruzar item administrativo 
com item judiciário. Nadja ponderou que, então, pelo menos em relação aos itens 
judiciários o nosso validador seja sempre atualizado. 

Apesar dessas diferenças entre os validadores, segundo Sângela, a principal causa de 
rejeição das remessas é que os erros de janeiro, dados do 2º grau, continuaram sem 
acerto até o final do ano. 

Nesse ponto, Nadja esclareceu que, conforme decidido em reunião do Grupo Gestor em 
março de 2017, a Secretaria de PJe tem disparado semanalmente para as unidades 
responsáveis a listagem de processos do 2º Grau com erros. Após esse recebimento, 
alguns usuários entram em contato com a Secretaria e recebem orientação de como 
proceder à correção. Entretanto, outros ignoram o aviso. Por vezes, servidores da 
própria Secretaria tomam a iniciativa de ligar e oferecer auxílio para o acerto dos dados. 
Ainda assim há unidades que não consertam os lançamentos. 

Os dados do 1º Grau são poucos e atualmente são acertados por Hilda Yuri Matsushita, 
servidora da Secretaria de Sistemas, que inclusive está para aposentar. Sângela quer 
aproveitar e mudar esse formato de correção, envolvendo as Varas e Foros, nem que 
seja para autorizarem o acerto dos dados pela Secretaria de Sistemas. Porém, esse 
fluxo do 1º Grau será definido após a discussão de uma proposta adequada com a 
Hilda, que não está presente hoje. 

Além dos dados judiciários, como já colocado, os dados administrativos também geram 
rejeição de remessas. O caso da SGP já foi analisado, conforme as explicações de 
Mário. Porém, a SGP não é a única unidade geradora de dados. A Secretaria de 
Pessoal também envia informações para alguns itens. Fica registrado que a ata desta 
reunião será enviada também à Secretaria de Pessoal  e à Diretoria de Gestão de 
Pessoas, para ciência do fluxo que será definido pa ra a remessa de dados 
administrativos.  

Com relação ao fluxo que será estabelecido, Sângela observou que quanto mais justos 
forem os prazos desse fluxo melhor será para os dados administrativos, pois já prevê 
um aumento da dificuldade de acerto destes dados com o advento do SIGEP, já que 
esse sistema não fornece dados históricos, apenas o retrato dos dados atuais, o que 
limitará bastante as possibilidades de reprocessamento. 

Houve impasse referente a como se daria o acesso das unidades administrativas ao 
relatório de erros apontados pelo TST após as remessas. Também se constatou que 
não existe um setor oficial de orientação quanto às correções necessárias para os erros 
administrativos, sendo a Secretaria de Sistemas a unidade que presta esse apoio 
atualmente, de maneira informal. Após divergências, ficou decidido que as próprias 
unidades administrativas acessarão o relatório no s ite do TST no dia seguinte às 
remessas. Quanto ao setor responsável pela orientaç ão, só ficou estabelecido que 
não será a Secretaria de PJe, a qual continuará inc umbida apenas da consultoria 



sobre os erros judiciários de 1º e 2º Grau.  

 

5. Qualidade dos dados  

Nadja destacou que, além da rejeição das remessas, outra questão importante que está 
em aberto é a referente ao setor responsável pela qualidade dos dados estatísticos 
gerados pelo Tribunal, incluindo os referentes ao e-Gestão. Ela lembrou que nesse 
momento mesmo a Corregedoria-Geral está aguardando a correção de um lançamento 
equivocado de contribuição previdenciária por parte de uma Vara do Trabalho de Belo 
Horizonte. A informação inconsistente decorrente desse lançamento equivocado está 
atrasando a publicação do relatório anual de dados de toda a Justiça do Trabalho. Não 
é uma informação que provoque rejeição das remessas, mas precisaria ser monitorada 
por alguém. Quer dizer, existem outras falhas além das que impedem a aprovação dos 
dados. As remessas podem ser aprovadas e mesmo assim conter erros. As informações 
estatísticas do tribunal precisam ser analisadas, comparadas e criticadas 
constantemente, buscando a fidedignidade dos dados. Indagou se não seria a 
Estatística a unidade responsável por tal monitoramento. 

Novamente, todas as unidades representadas na reunião se afirmaram incapazes de 
assumir essa tarefa atualmente. 

A Estatística asseverou que entende dos números, mas não dos lançamentos, das 
informações por trás daqueles números que visualizam. Para atuarem em termos de 
qualidade necessitariam de orientações qualitativas das áreas negociais quanto aos 
critérios de julgamento dos dados. Mesmo assim, ainda que isso acontecesse, no 
momento não disporiam de recursos humanos suficientes para assumir a tarefa. Patrícia 
Helena dos Reis, Chefe da Seção de Planejamento e Estatística, registrou, contudo, que 
eles estão com grandes expectativas tendo em vista que foi fechada hoje a aquisição de 
uma ferramenta de BI – Business Intelligence, da qual esperam uma considerável 
otimização da capacidade de trabalho. Após os treinamentos previstos, ela acredita que 
poderão reavaliar suas possibilidades de contribuição, com a geração de informações 
mais ágeis e visualmente mais claras, que poderão auxiliar na análise que sempre deve 
ser feita em parceria com as unidades de negócio, uma vez que a Seção de 
Planejamento e Estatística não tem competência para avaliar particularidades da gestão 
judiciária. 

Sângela então propôs que a Secretaria de Sistemas c rie uma planilha que 
contemple, com base no SJV – Sistema de Julgamento Virtual, o número de erros, 
o local dos erros, gerando uma série histórica que permita um acompanhamento 
preliminar da qualidade dos dados gerados . Com essa planilha em mãos, Sângela 
acredita que a Estatística teria melhores condições de auxiliar nesse controle. Patrícia 
ponderou que a Seção de Planejamento e Estatística tem competência técnica para 
analisar estatisticamente as séries históricas criadas e não para analisar o tipo ou a 
causa dos erros, uma vez que a equipe da unidade não possui servidores com formação 
jurídica, limitando as possibilidades de contribuição no que diz respeito ao controle dos 
erros. 
 

6. Fluxo definido para as remessas de dados judiciá rios do 2º Grau  

Após os debates, ficou definido o seguinte fluxo para as remessas de dados judiciários 
do 2º Grau: 

 
 
 
 
 



 
 

Indicação de responsável pelos dados da unidade  

- As unidades serão convocadas pela Presidência a indicar um servidor 
responsável pelas informações estatísticas do seu setor, com atribuição para 
acompanhar os dados do e-Gestão e responder pela correção dos erros. 
 

 

1° dia útil de cada mês  

- Início do processamento diário da remessa mensal pela Secretaria de Sistemas 
e envio do relatório de erros à Secretaria de PJe. 

- A Secretaria de PJe repassará, em uma primeira comunicação, o relatório de 
erros às unidades responsáveis, informando prazo de 5 dias corridos para 
correção.  
 

 

6º dia útil de cada mês  

- A Secretaria de PJe, que estará recebendo da Secretaria de Sistemas relatórios 
mensais atualizados diariamente, enviará novo aviso às unidades do 2º Grau, 
ressaltando que os erros persistem, não foram sanados. 
 

 

Dia 10 de cada mês ou primeiro dia útil anterior  

- Será enviada a primeira remessa de dados ao TST, com a finalidade de verificar 
se são apontados erros diferentes dos já detectados pelo validador regional. 

- A Secretaria de PJe entrará em contato direto com as unidades, cujos erros 
eventualmente persistam, solicitando a correção imediata. 
 

 

Dia 15 de cada mês ou primeiro dia útil anterior  

- Remessa definitiva dos dados, no estado em que se encontrem. 
 

 

Primeiro dia útil após a remessa final  

- Será enviado à Presidência um relatório com as unidades que não corrigiram 
seus processos, mesmo após todos os avisos. A Secretaria de PJe verificará com 
a Presidência como deve ser feito esse envio. 
 

 

 

7. Fluxo  definido para as remessas de dados administrativos  

Após os debates, ficou definido o seguinte fluxo para as remessas de dados 
administrativos: 

 
 
 
 
 



 
 

1° dia útil de cada mês  

- Processamento da remessa pela Secretaria de Sistemas. 

- As unidades administrativas já têm acesso a um programa fornecido pela 
Secretaria de Sistemas, baseado no nosso validador espelho e já existe a rotina 
de acessá-lo. Foi destacado que é necessário corrigir tanto os erros impeditivos 
quanto os erros não impeditivos, no prazo de 05 dias. 
 

 

Dia 10 de cada mês ou primeiro dia útil anterior  

- Será enviada a primeira remessa de dados ao TST. 
 

 

Primeiro dia útil posterior à primeira remessa  

- As unidades administrativas acessarão o relatório de aprovação de remessas no 
site do TST e verificarão se ainda resta algum erro administrativo, buscando sua 
correção imediata, em caso positivo. Se necessário, a TI deverá ser acionada. 
 

 

Dia 15 de cada mês  

- Remessa definitiva dos dados, no estado em que se encontrem. 
 

 

Primeiro dia útil após a remessa final  

- A Secretaria de Sistemas enviará à Presidência um relatório com as unidades 
que não corrigiram seus processos, mesmo após todos os avisos. 

- Será enviado à Presidência um relatório com as unidades que não corrigiram 
seus erros. A Secretaria de PJe verificará com a Presidência como deve ser feito 
esse envio. 
 

 
 

É recomendado que as unidades administrativas procurem corrigir os erros o mais 
rapidamente possível, devido à maior dificuldade de reprocessamento que enfrentarão 
com o SIGEP.  

Os fluxos ora definidos terão vigência a partir de março de 2019.  

A próxima reunião está agendada para o dia 13/03/20 19. 

 

 
 
 
 

Ata aprovada 

 Desembargador Emerson José Alves Lage  

Coordenador  

 
 


