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Deliberações em negrito 
 
 

Registros 

 

1. Remessas diárias do e-Gestão - Ato GCGJT N° 1, d e 20 de fevereiro de 2018 

O Ato GCGJT Nº1/2018 definiu que, a partir de agora, as remessas de dados do e-
Gestão se darão mensal e diariamente. Dispõe, ainda, em seu art. 2º: 

“A obrigatoriedade de remessa diária dos dados do Sistema e-Gestão dar-se-á a partir 
do dia 2 de abril de 2018. 

Após a ciência desse ato, surgiram as seguintes dúvidas nas equipes da SIS e da 
SecPJe, bem como em outros Regionais: 

1 - Haverá um período de testes para que os tribunais que terminarem a implementação 
da remessa diária possam verificar se a carga junto ao TST está funcionando? Ou dia 
02/04 é a data para que os tribunais já enviem essas remessas em produção? 

2 - As remessas diárias, apuradas para determinado dia D, devem ser enviadas no dia 
D+1? 

3 - Caso não seja possível enviar a remessa diária no dia D+1, devido a problemas na 
apuração de seus itens (p.ex. a base D-1 está fora do ar ou defasada em mais de um 
dia), o envio deve ser realizado no dia seguinte junto com a remessa diária do novo dia 
ou nesse caso não é necessário realizar o envio? Pois pode ser que não tenhamos 
janela de tempo suficiente para processarmos duas remessas diárias no mesmo dia. 

4 - Como será a política de expurgo das remessas diárias? 

5 - Os relatórios do sistema e-Gestão terão a opção de trabalhar com as remessas 
diárias ou continuarão somente com as mensais? 

6 - Considerando que não haverá tempo hábil de processamento da remessa diária com 
as informações do dia após o expediente, os dados deverão ser processados para D-1: 
Exemplo, para o dia 05/04/2018, deveremos gerar a remessa com os dados do dia 
04/04/2018? 

7 - Para os itens que utilizam a data de início e fim como parâmetros de períodos de 
apuração, deveremos considerar como data de início e fim o próprio dia dos dados em 
processamento? Exemplo, para processamento dos dados do dia 25/04/2018, a data de 
início seria 25/04/2018 00:00:00 e a data do fim seria 25/04/2018 23:59:59? 

8 - Caso os dados a serem processados sejam do dia anterior, então esses dados só 
estariam disponíveis no sistema de relatórios do e-Gestão para os usuários finais no dia 
D+2? Exemplo: sendo hoje dia 27/04/2018 e a remessa gerada com os dados do dia D-
1 (26/04/2018), como a carga automatizada só processaria a remessa após às 22h do 



dia D (27/04/2018), então os usuários teriam acesso apenas no dia D+1 (28/04/2018)? 
Ou seja, os dados do dia 26/04 só estariam disponíveis no dia 28/04 (D+2)? O Ato 
GCGJT Nº 1/2018 informa apenas que é obrigatória a carga diária, mas não especifica a 
data dos dados a serem processados. 

9 - Quando será disponibilizado o script para atualização da entidade 
EGT_TIPO_PERIODICIDADE, já que o atual contempla apenas opção de remessa 
Semanal ou Mensal? 

10 - Quando será disponibilizada nova versão do Extrator PJe que contemple a geração 
de remessa diária de forma automatizada, já que a versão atual contempla apenas a 
geração mensal (jbs_gerenciar_remessa_mensal) ou semanal 
(jbs_gerenciar_remessa_semanal) ? 

 

Primeiramente, Nadja relatou que havia previsto a remessa diária apenas como uma 
faculdade dos regionais e não como uma obrigação, menos ainda em um prazo tão 
curto. 

Rodrigo destacou que enviou mais uma dúvida à Corregedoria-Geral, além das já 
transcritas. Que não sabe se teremos janela suficiente para processamento e envio 
diário. Uma alternativa seria começar no próprio dia D, à noite. Porém, há risco de haver 
usuário em atividade até tarde da noite, o que não é incomum e poderia gerar apuração 
imprecisa. 

O servidor da Secretaria de Sistemas Valério Lúcio Borges questionou se seria possível 
retirar da apuração diária os itens mais pesados. Segundo ele, há meia dúzia de itens 
que são responsáveis por metade do tempo de processamento. 

Será questionado como funcionará a apuração dos dad os considerando os dias 
não úteis, bem como o trabalho noturno, posterior a o expediente normal. Todos 
os usuários, internos e externos, podem trabalhar a  qualquer dia e horário, o que 
impede a apuração de informações exatas e completas  no próprio dia da 
ocorrência. 

A Secretária de Gestão Estratégica, Sandra Pimentel Mendes, sugeriu de enviarmos 
esses questionamentos todos para a reunião do COLEPRECOR, que ocorrerá no dia 20 
de março. 

Há dúvidas, também, sobre qual será a política de expurgo dos dados gerados com 
essas remessas, já que o processamento diário aumenta muito o volume a armazenar. 

Ao final, foi deliberado que vamos manter os questi onamentos via chamados 
junto à Corregedoria-Geral e, caso não sejam dadas orientações que viabilizem 
nosso cumprimento do prazo do dia 2 de abril, solic itaremos a prorrogação do 
termo inicial de cumprimento da ordem de gerar reme ssas diárias, por falta de 
condições técnicas para atendimento. 

 

2. Erros referentes à Classe IDPJ 

Juliana Aparecida Ribeiro, Chefe da Seção de Estatística, comentou que Sandro, 
servidor da Estatística do TST, entrou em contato para alertar sobre erros 
remanescentes nas remessas de 2017. Esses erros se refeririam à classe IDPJ. Porém, 
segundo Nadja, Valério e Rodrigo, essas inconsistências decorrem de erro na 
implementação da validação feita pelo TST e não dos dados de nossas remessas. 
Juliana, então, repassou o contato do servidor Sand ro para Valério, a fim de que a 
questão seja esclarecida .  

 

3. Remessas de Dados 

O Grupo Gestor Regional está ciente de que ainda existem inconsistências a serem 
sanadas quanto aos dados de 2018. 



Estão em andamento as providências já determinadas em reuniões anteriores. 

 

 

A próxima reunião está agendada para o dia 11/04/20 18. 

 

 

 
 
 

Ata aprovada 
Desembargador Emerson José Alves Lage 

Coordenador 
 

 


