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1. Reunião 

Data Reunião 05.09.2014 Hora Início 15:00 Hora Término 18:00 Local 

Sala de Reuniões do 
CMES - 14º 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 

Ausência justificada 

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 

- 

Rafael Pagani Savastano 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 
Servidora Convidada 

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

Institucional 
Servidora Convidada 

Célio Mansini Eustáquio da Silva 
Divisão de Análise e Projeto / Secretaria de Solução em Tecnologia da 
Informação                                  

Servidor Convidado 

Isabel de Araujo Cota 
Coordenadoria de Estatística / Secretaria de Desenvolvimento 
Institucional 

Servidora Convidada 
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3.  Assuntos Apreciados e Decisões Tomadas 

A Excelentíssima Juíza Gisela Ávila Lutz iniciou a reunião explicando os objetivos do encontro e informou a ausência justificada, por motivo de gozo de férias, 

da servidora Claudia de Araújo Assumpção, representante da área negocial de primeiro grau. Estabeleceu-se a discutição dos tópicos indicados abaixo: 

 

1. Na análise dos dados contidos no item 90064, constatou-se falta de sincronia entre dois bancos clonados, existindo diferença entre complementos 

do movimento de abertura de conclusão. A área de TI informou ser impossível comparar os bancos para identificar a origem do problema. Além 

disso, o caso não impacta na apuração do item, não gerando prejuízo ao dado; 

2. Quando das análises de dados, a área de estatística verificou falhas de validação entre quantidades e detalhes de alguns itens do primeiro e segundo 

graus dos processos eletrônicos. Deliberou-se que a CEST deve encaminhar os casos às equipes de TI de primeiro e segundo graus, que deverão abrir 

ISSUE sobre os temas, caso não exista tema aberto no TST; 

3. Nas análises de dados semanais de agosto, a CEST identificou casos de arrecadação no segundo grau (processos do legado) com item nulo ao invés 

de zerado. A servidora Érika Neves informou que o caso já está resolvido, sendo que a remessa mensal não apresentará o problema; 

4. A CEST identificou problemas de multiplicidade de registros de processos em itens de solução de processos no conhecimento e de prazo médio até a 

prolação de sentença (itens 90044 e 90269). Como o caso foi em fevereiro de 2014, os extratores já sofreram diversas adaptações desde então. 

Assim, a CEST deve verificar se ainda existem casos recentes. Em afirmativo, os casos devem ser enviados à área de TI para abertura ISSUE; 

5. A CEST identificou dois casos de falta de vínculo entre itens pais e filhos. Os casos devem ser encaminhados à área de TI para abertura de chamado; 

6. Diante de uma diversidade de processos muito antigos pendentes de finalização na fase de conhecimento, o servidor Roterdam Holanda deverá 

enviar à Juíza Gisela uma relação com todos os processos com ano da numeração única menor ou igual a 2008, que constam do item 342. A relação 

deve conter o número do processo, a classe, a situação, a localização e o último andamento; 

7. Item administrativo, problema recorrente com servidores lotados na a DIAPU/SG. O servidor Rafael Savastrano deverá cadastrar, na tabela de 

sincronia entre SAPWEB, e-Gestão e Ergon, a referida unidade, que casa com a DIDIF/SG. O ajuste por código é mais pertinente ao caso para não 
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alterar cadastros no SAPWEB. Caso seja alterada a sigla oficialmente, o servidor Rafael deverá ser avisado para retirar a exceção do código; 

8. Constatou-se que algumas unidades estão aparecendo nos relatórios da área administrativa com nomenclaturas sem padrão. A CEST verificará os 

casos (tabela EGT_Orgao_Unidade),  e enviará os eventuais ajustes ao servidor Roterdam, junto com o select SQL do relatório. Observação: caso 

com baixa prioridade; 

9. O caso de licença do plantonista foi resolvido, aparentemente, o tipo de “folga” foi retirado da query. A servidora Miriam Amália Oliveira verificará 

nas remessas futuras e, caso ocorram novos casos, o Comitê deverá ser comunicado; 

10. Validação de dados do e-Gestão – itens associados ao PJe. 

10.1. As equipes da servidora Erika e do servidor 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;  

11.1.1 O primeiro grau foi realizado e os dados já foram gerados, restando o segundo grau. 

10.2. 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 de 2014;  

11.2.1 O servidor Roterdam disponibilizará as regras violadas no primeiro grau para uma análise inicial do Comitê, que definirá os casos 

prioritários; 

10.3. A Juíza Gisela Lutz autorizou a liberação do perfil de usuário do PJe da central de atendimento ao primeiro e ao segundo graus para a área de 

Estatística. A servidora Miriam deverá solicitar formalmente ao servidor Rogério Carneiro. 

11. Item 90064 - processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de sentença (PJe) – remessa 1º/6/2014 a 30/6/2014.  

11.1. Devido ao ofício da Corregedoria Regional, o Comitê recebeu diversas demandas oriundas do primeiro grau acerca de possíveis problemas na 

informação; 

11.2. As servidoras Claudia Figueiredo e Claudia Assumpção consolidaram todas as demandas em planilhas; 

11.3. Em sequência, a equipe dos servidores Roterdam, Claudia Figueiredo e Claudia Assumpção verificaram, nas planilhas referidas no item acima, 
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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; 

11.4. Além disso, foram identificadas possíveis melhorias nas querys de apuração do item, de tal forma que eventuais erros de usuários possam ser 

evitados quando do envio dos dados ao Tribunal Superior do Trabalho. 

11.5. A Juíza Gisela autorizou o envio das sugestões ao TST, acerca das alterações nas regras de apuração (querys) dos itens de pendência na 

referida Corte Superior; 

11.6. Foi dada baixa na demanda inicial, contudo, há cerca 400 processos pendentes de análise. Em uma primeira análise verificou-se que a Vara do 

Trabalho não está declarando a incompetência, ao invés disso, está o suscitado o conflito. A Juíza Gisela explicou que, por conta do Aud, não 

existem todos os movimentos no banco de dados. Assim, declarada a incompetência no AUD, não baixa a pendência no PJe. 

Consequentemente, o usuário deverá, no PJe, abrir a conclusão e registrar a decisão. 

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

12.1. A Juíza Gisela aprovou a correção padrão sugerida para todos os casos no próprio PJe, sendo que o município sede das Varas do Trabalho 

deverá ser utilizado como município de origem e o ramo “outros” como o ramo de atividade dos processos. 

13. Item 90035 – o servidor Roterdam informou que a servidora Alana ainda submeterá as análises acerca das falhas ao Comitê para deliberação; 

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

problemas, que foram relatados pelo mesmo na própria ISSUE. Após análise das informações na ISSUE, constatou-se que o caso foi superado. 

15. 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. A Cest deverá detalhar o caso ao servidor Roterdam, que abrirá ISSUE; 

16. 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. O servidor Roterdam deverá reportar a questão na própria ISSUE 496. Segundo informações 

transmitidas, o caso foi superado, sendo que, na próxima versão do extrator, será liberada a correção; 

17. Processos com numeração igual entre o SAPWEB e PJE – primeiros casos (2013). 
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17.1. Objetivando solucionar o problema de envio de informações ao TST, deve-se continuar excluindo os processos dos dados do PJe, mantendo-

os apenas nos dados do legado; 

17.2. O servidor Roterdam enviou a relação de processos para a servidora Claudia Figueiredo, que realizou uma análise de impacto da exclusão; 

17.3. A servidora Claudia Figueiredo informou que os 66 processos são do ano de 2013, sendo que, da análise, sugeriu-se a manutenção da solução 

ora utilizada, ou seja, os processos não aparecerão mais no e-Gestão-PJe; 

18. Itens de prazo vencido – prioridade da equipe técnica. 

18.1. A servidora Erika enviou os 4 itens para o servidor Roterdam; 

18.2. O servidor Roterdam adaptou o extrator do primeiro grau aos 4 itens de primeiro grau; 

18.3. O servidor Roterdam gerou a informação para análise pelo Comitê acerca da viabilidade de disponibilizar as informações; 

18.4. A Validação inicial foi conduzida pelas servidoras Claudia Figueiredo e Isabel. Algumas constatações de melhoria da apuração já foram 

verificadas, contudo, ainda é necessário refinar as regras. Assim, Roterdam continuará adaptando as querys dos itens 90.159 e 90.160, e a 

equipe negocial continuará validando os dados, sendo que, na remessa de agosto de 2014, as informações dos itens deverão permanecer na 

mesma situação do mês de julho de 2014. 

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 

 


