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1. Reunião 

Data Reunião 04.08.2014 Hora Início 16:00 Hora Término 18:00 Local 

Sala de Reuniões do 
CMES - 14º andar do 

Edifício da Av. 
Augusto Severo  

Objetivo: Assuntos diversos relativos ao e-Gestão 

 
2. Participantes e ausências justificadas 

Nome Identificação Observação 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional - 

Claudia Maria Lima de Figueiredo 
Assessora do Gabinete do Desembargador Leonardo da 
Silveira Pacheco 

- 

Claudia de Araújo Assumpção 
Chefe da Coordenadoria de Apoio aos Sistemas 
Judiciais / Secretaria-Geral Judiciária 

- 

Erika Sequeiros Pereira das Neves 
Chefe da Divisão de Requisitos e Métrica / Secretaria 

de Solução em TI  
Servidora Convidada 

Miriam Amália Losantos de Oliveira 
Chefe da Coordenadoria de Estatística / Secretaria de 

Desenvolvimento Institucional 
Servidora Convidada 

Rogério Carneiro 
Chefe da Divisão de Apoio ao PJe e SAPWEB / 
Secretaria-Geral Judiciária 

Servidor Convidado 

Roterdam Holanda Cavalcante Junior 
Chefe da Divisão de Análise e Projeto / Secretaria de 
Solução em TI 

- 
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3.  Assuntos Tratados e Decisões Tomadas 

A servidora Claudia Figueiredo abriu a reunião explicando os objetivos do encontro e a situação atual do PJe em Brasília, assim como informou a ausência 

justificada do servidor Rafael Savastano, representante da área de pessoal. Esclareceu também que a reunião é preparatória para centralizar os assuntos 

que serão submetidos à apreciação da juíza Gisela Lutz. Então, passou-se a discutir cada tópico conforme abaixo: 

 

1. Validação de dados do e-Gestão – Itens associados ao PJe  

1.1. As equipes da Erika e do Roterdam adaptarão as regras de validação dos processos do legado aos itens do PJe; Assim que o trabalho for 

concluído, o restante do Comitê deverá ser comunicado; 

1.2. O validador dos itens do PJe deverá ser aplicado pela área de TI na remessa subsequente à disponibilização das regras adaptadas, ou seja, 

provavelmente, na remessa de dados de agosto/2014; 

1.3. De posse da relação de erros, o comitê definirá a priorização da análise de itens; 

1.4. Para auxiliar na análise, verificar com a juíza Gisela Lutz a possibilidade de liberar os perfis de usuário do PJe da central de atendimento ao 1º e 

2º graus para a área de Estatística. 

  

2. 1º Grau 

2.1. Item 90064 - Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de sentença (PJe) – Remessa 1/6/2014 a 30/6/2014  

2.1.1. Devido ao ofício da Corregedoria Regional, o CGReG recebeu diversas demandas oriundas do 1º Grau acerca de possíveis problemas na 

informação; 

2.1.2. Claudia Figueiredo e Claudia Assumpção consolidaram todas as demandas em planilhas; 

2.1.3. De posse das planilhas, a equipe do Roterdam, Claudia Figueiredo e Claudia Assumpção verificaram todos os casos, sendo que, na 

totalidade das situações, a query está fazendo o previsto nas regras de negócio do e-Gestão. Ou seja, as demandas são oriundas de 

erros de usuário; 

2.1.4. Além disso, foram identificadas possíveis melhorias nas querys de apuração do item, de tal forma que eventuais erros de usuários 
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possam ser evitados quando do envio dos dados ao TST; 

2.1.5. Consultar a juíza Gisela Lutz acerca da possibilidade de solicitar alterações nas regras de apuração (querys) dos itens de pendência no 

TST; 

2.2. Informação de municípios de origem e de ramo de atividade nulos em processos do PJe 

2.2.1. A ISSUE 661- ausência de informações da JT no processo – trata da questão. O problema foi superado, contudo, cada TRT deve proceder 

internamente à correção dos problemas ocorridos anteriormente ao ajuste. 

2.2.2. Sugerir à juíza Gisela Lutz uma correção padrão para todos os casos no próprio PJe. O município sede das VTs como sendo o município 

de origem e o ramo como “outros”. 

2.3. Ocorrência de sentenças múltiplas em um único processo, com apenas uma entrada. Bruno deverá enviar exemplo à juíza Gisela Lutz para 

análise e deliberação acerca dos próximos passos. (Exemplo: itens 90040 e 90269 em junho/2014) 

2.4.  O Item 90362 voltou a ser informado na remessa de junho. Como o item não se aplica ao PJe, Roterdam não enviará mais a informação nas 

próximas remessas 

2.5. Item 90035 – Roterdam informou que a servidora Alana ainda submeterá as análises ao Comitê para deliberação; 

2.6. Item 90055 – ISSUE 560 – Roterdam explicou que o novo extrator corrigiu a falha apontada, contudo, foram identificados novos problemas, 

que foram relatados pelo Roterdam na própria ISSUE; 

2.7. Item 90027 - Redistribuições dobradas: 1) As redistribuições do PJe não coincidem com as aparições no e-Gestão; e 2) O PJe permite 

redistribuições para a própria Vara do Trabalho – Submeter novamente a questão à juíza Gisela Lutz que analisará a questão diretamente com 

o TST; 

2.8. Incidentes processuais – A ISSUE 496 aparentemente corrigiu a falha de múltiplas saídas para uma única pendência, contudo, verificou-se que a 

própria pendência está com problema de apuração. Roterdam deverá reportar a questão na própria ISSUE 496.  

  

3. 2º Grau 

3.1. 48 processos do PJe possuem numeração igual à do SAPWEB; 

3.1.1. Objetivando solucionar o problema de envio de informações ao TST, deve-se continuar excluindo os processos dos dados do PJe, 

mantendo apenas nos dados do legado; 
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3.1.2. Roterdam deverá enviar a relação de processos para a Claudia Figueiredo, que realizará uma análise de impacto da exclusão; 

3.2. Itens de prazo vencido – Prioridade da equipe técnica 

3.2.1. Erika passará os 4 itens para Roterdam; 

3.2.2. Roterdam deverá adaptar o extrator do 1º grau aos 4 itens de 2º grau; 

3.2.3. Roterdam gerará a informação para análise pelo Comitê acerca da viabilidade de disponibilizar as informações. 

Assim, foi encerrada a reunião do Comitê Gestor, sendo que os membros devem realizar as ações que ficaram pendentes até a próxima reunião. 

 

Registro feito por:  Bruno Henrique Fernandes Fonseca 

 


