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1. Reunião 

Data Reunião 08.05.2015 Hora Início 10:00 Hora Término 13:00 Local 

Sala de Reuniões do 
CMES - 13º andar do 

Edifício Barão de Mauá 
na Av. Augusto Severo  

Objetivo: Analisar assuntos diversos relativos ao e-Gestão 

2. Participantes e ausências justificadas 

Nome Identificação Observação 

Gisela Ávila Lutz 
Juíza Titular da 7ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro 
Coordenadora do Comitê Gestor Regional do e-Gestão 

- 

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 
Judiciários / Secretaria-Geral Judiciária 

- 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional - 

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

- 

Alexandre Valadares 
Assistente do Gabinete da Secretaria de Administração 
de Pessoal 

- 

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

de Solução em Tecnologia da Informação 
- 

Miriam Amalia Losantos de Oliveira 
Gestora da Coordenadoria de Estatística / Secretaria de 

Desenvolvimento Institucional 
- 
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3.  Assuntos Apreciados e Decisões Tomadas 

A Excelentíssima Juíza Gisela Ávila Lutz iniciou a reunião explicando os objetivos do encontro. Assim, estabeleceu-se a discussão dos tópicos indicados 

abaixo: 

- A Ata da Reunião da reunião de 31.03.2015 foi aprovada na integralidade. 

- Controle de andamento dos tópicos deliberados durante a reunião de 31.03.2015: 

1. Itens Administrativos 

1.1. Os pré-validadores dos itens administrativos serão todos revistos pela equipe da Érika; 

Controle: Trabalho concluído.  

1.2. Códigos de query: Em casos de erros de apuração, será acionado o Alexandre (SEP); De toda sorte, Alexandre combinará com Erika forma de 

transmissão de conhecimento entre as equipes; 

Controle: Transmissão de conhecimento ainda não foi realizada. As equipes combinarão data futura. 

1.3. CGReG solicitará à SEP uma análise de consistência dos dados administrativos em relação às informações do Ergon (remessa de fev/2015); 

Controle: A solicitação foi realizada, contudo, ainda não foi finalizado o trabalho na SEP. Alexandre Valadares acompanhará o trâmite. 

1.4. Inserir Alexandre no e-mail do e-Gestão (Assunto dos e-mails de interesse: Item Administrativo). 

Controle: Trabalho concluído. 

1.5. Criar perfil para Alexandre acessar o e-Gestão; 

Controle: Trabalho pendente. Bruno ficou de realizar. 

1.6. Coluna de TXTs das tabelas de Cidades: Erika verificará o que está acontecendo com os cadastrados diversificados para o mesmo município; 
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Controle: Érika ajustou os problema encontrados, contudo, não foi possível identificar a origem da falha. Posteriormente, serão realizados 

novos diagnósticos. 

1.7. Demais TXTs de tabelas do e-Gestão: A Cest verificará as inconsistências para posterior envio ao CGReG. 

Controle: Verificação ainda não foi realizada. Miriam ficou da verificar para a próxima reunião. 

2. Por conta das novas regras de validação dos itens de PJe inseridas pelo TST, o e-mail automático de carga da remessa está apresentando as 

mensagens de validação em conjunto com os itens de legado. Sugerir ao TST que faça um comunicado para cada origem de processo; 

Controle: Cláudia Figueiredo informou que realizou contato com a área de TI do TST, que ficou de analisar os validadores implementados. Após 

retorno da informação, pensaremos em enviar a solicitação.  

3. Por enquanto, não utilizar a ferramenta de validação dos itens de PJe desenvolvida pela 7ª Região, pois utilizamos cópias defasadas do banco. Por 

outro lado, por conta de pedido da CGJT, começaremos a validar os dados do PJe. Érika e Roterdam começarão um estudo de implantação de regras 

de validação não-temporais e de regras de pré-validação do TRT/RJ, considerando a cópia mais recente possível do banco de dados; 

Controle: Os validadores não temporais do e-Gestão (PJe) foram implantados e os dados encaminhados ao CGReG, que posteriormente começará a 

análise. 

4. Liberar o mais rápido possível a função do cadastro de afastamento. Para uma nova verificação de dados, Roterdam gerará uma remessa de 

fevereiro/2015 com os afastamentos dos desembargadores e os prazos vencidos. A equipe da Cest validará a contagem dos prazos vencidos; 

Controle: Trabalho concluído. 

5. Caso de processos físicos distribuídos em Teresópolis após a implantação do PJe: o CGReG oficiará a Presidência sobre o tema; 

Controle: A Presidência foi oficializada, contudo, surgiram novos casos do mesmo problema. O CGReG oficiará novamente a Presidência. 

6. Recesso de final de ano: Claudia Assumpção comunicará Roterdam sobre o período; 

Controle: Prejudicado. O trabalho será realizado pelo CGReG por meio de acompanhamento de informações no portal. 



 

Comitê Gestor Regional do e-Gestão – TRT/RJ                                                                                                                                  Pág:- 4- 5 

   
 

7. Manuais de regra de negócio na intranet do TRT/RJ: Colocar os manuais atualizados disponibilizados pelo TST; 

Controle: Recebemos notícia de que, em breve, serão disponibilizados novos manuais. Aguardaremos a nova versão. 

8. Caso de dados de Petrópolis, dados trocados entre as Varas: Roterdam abriu a ISSUE 1091. Aguardar retorno, para regerar as remessas; 

Controle: Trabalho concluído e nova remessa disponibilizada. 

- Novos tópicos apreciados: 

1. Problema nos dados iniciais dos 10 maiores litigantes disponibilizados pelo Roterdam. 

Controle: As falhas foram identificadas. Foram regeradas as informações, sendo verificada uma pequena diferença na casa de 300 processos. Optou-

se por ajustar as informações diretamente nos sistemas de metas do CNJ e CSJT. 

2. Relatórios do Portal.  

Controle: Por conta do Provimento CGJT nº 01/2015, Bruno levantou algumas possibilidades para efetivar o cumprimento ao determinado. 

Deliberou-se em não realizar alterações nos relatórios atualmente publicados, pois os usuários do TRT/RJ estão habituados a consultar as 

informações no formato atual. De toda sorte, Bruno entrará em contato com a CGJT para alinhar institucionalmente a ação. Em relação ao 2º Grau, 

serão novamente publicados os relatórios no portal, desde janeiro/2015. 

3. Falha de Apuração nos itens 90.062 e 90.064.  

Controle: Ocorrendo processos que apareçam no item “filho” (90.064) e não constem do item “pai” (90.062), Roterdam incluirá manualmente os 

processos no item “pai”. 

4. Itens de pendência “irmãos”. 

Controle: Foram identificados processos que constam dos itens “irmãos” 90.060, 90.061 e 90.062 do e-Gestão. Foi aberto a ISSU EGE-1149.  

5. ISSUE 2º Grau EGE-1146 – Item 92.138 (Falha de detalhamento Dr. Jorge Orlando e Dra. Mônica Puglia). 
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Controle: Trabalho concluído e nova remessa disponibilizada ao TST. 

6. Lista de e-mail do e-Gestão. 

Controle: Deliberou-se que somente os membros do e-Gestão e respectivos substitutos poderão estar cadastrados na lista, os demais deverão ser 

excluídos.  

7. Pré-Validador do 2º Grau – Cargos da Administração. 

Controle: Deliberou-se que deverão ser ajustados os nomes dos Desembargadores, para incluir a Dra. Edith Tourinho e o Dr. José Nascimento. 

8. Comunicações e procedimentos do e-Gestão. 

Controle: Ratificou-se, novamente, que todas as comunicações e procedimentos relativos ao e-Gestão devem seguir os padrões vigentes, ou seja, 

devem ser submetidos ao CGReG para apreciação da Dra. Gisela. 

9. Problemas de “lixos” antigos em itens de incidentes. 

Controle: Dra. Gisela encaminhará o caso ao Roterdam, que deverá verificar os problemas e propor uma solução. 

10. E-mail de usuário da Vara do Trabalho de Três Rios, levantando possível falha. 

Controle: Bruno enviará e-mail solicitando detalhes sobre as possíveis falhas. 

 

A Juíza Gisela encerrou a reunião do Comitê Gestor, observando que os membros devem realizar as ações que ficaram pendentes até a próxima reunião. 

 

Registro feito por:  Bruno Henrique Fernandes Fonseca 

 


