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1. Dados da Reunião 

Data: 05.11.2015 Início: 14:00 Término: 18:00 Local: 
Sala 2 da Escola Judicial - 9º andar do 

Prédio-Sede  

Objetivo: Debater demandas e temas diversos  

 
2. Participantes 

Nome Identificação Observação 

Theócrito Borges dos Santos Filho 
Desembargador do Trabalho do TRT/RJ 
Coordenador do Grupo Gestor Regional do e-Gestão 

Ausência Justificada - Necessidade 
de serviço 

Glaucia Alves Gomes Juíza do Trabalho Substituta - 

Alexandre Pais Valadares 
Assistente do Gabinete da Secretaria de Administração 
de Pessoal 

- 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional - 

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

de Solução em Tecnologia da Informação 
- 

Lorena Moroni Girão Barroso 
Gestora da Coordenadoria de Apoio aos Sistemas 
Judiciários / Secretaria-Geral Judiciária 

- 

Priscilla da Costa dos Santos 
Assessora do Gabinete do Desembargador Jorge 
Fernando Gonçalves da Fonte 

- 

Priscila Rodrigues da Silva 
Chefe da Divisão de Monitoramento / Secretaria da 

Corregedoria Regional 
- 

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

- 
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3.  Assuntos Apreciados e Decisões Tomadas 

A Juíza Glaucia Alves Gomes iniciou a reunião informando que o Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho não poderia comparecer à reunião por 

conta das sessões de dos Órgãos Colegiados do TRT/RJ, que demoraram mais que o previsto. Ato contínuo colocou a Ata da reunião anterior, 

disponibilizada previamente por e-mail, para aprovação. Sem manifestações contrárias, aprovou-se integralmente o teor da Ata. Posteriormente, solicitou 

que as demandas e temas fossem apresentados pelos demais integrantes, o que foi realizado conforme segue: 

1. Apresentação dos Trabalhos ocorridos no Encontro Regional de Diretores-Gerais 
As servidoras Priscila Rodrigues da Silva, Priscilla da Costa dos Santos e Lorena Moroni Girão Barroso apresentaram brevemente o trabalho disponibilizado 

pelo TRT da 15ª Região, que tem utilizado método de gestão de Vara do Trabalho baseado nas informações gerenciais e estatísticas do e-Gestão. A referida 

metodologia foi apresentada, de forma detalhada, a todos os Diretores de Varas do Trabalho do TRT/RJ durante o Encontro Regional, ocorrido em Búzios. 

No âmbito do TRT/RJ, a questão é embrionária, não restando, neste momento, providências pertinentes ao Grupo Gestor Regional do e-Gestão. 

2. SIGEN/SICOND 
Os servidores Roterdam Holanda Cavalcante Junior, Erika Sequeiros Pereira das Neves, Priscilla da Costa dos Santos e Priscila Rodrigues da Silva, que 

participaram dos treinamentos ofertados pelo CSJT acerca do SIGEN, repassaram aos demais integrantes do Grupo Gestor Regional as informações e 

detalhes do sistema. 

Após constatação de que o sistema provavelmente será de grande valia ao TRT/RJ, pois tornará o procedimento de disponibilização de dados muito 

dinâmico, deliberou-se por, assim que o sistema for oficialmente disponibilizado pelo CSJT, fazer recomendação à CTI de estudo de viabilidade de 

implantação da ferramenta. As servidoras Priscila Rodrigues da Silva e Priscilla da Costa dos Santos ficaram responsáveis por monitorar o tema.  
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3. Processos Distribuídos para CAEP 
Roterdam identificará os processos constantes das remessas do e-Gestão com final “0999”, incluindo-os nos próximos arquivos de pré-validação dos dados  

das remessas mensais do e-Gestão. 

4. Treinamento e-Gestão X PJe 
Com o treinamento recebido durante o Encontro de Diretores e o material disponibilizado pelo TRT da 15ª Região, a equipe responsável por elaborar a 

capacitação e-Gestão x PJe no âmbito do TRT/RJ, sugeriu a semana 23/11 a 27/11 para preparar todo o material. 

Aprovado período, deliberou-se por solicitar ao Desembargador Theócrito que realize contato com a Corregedoria para que ocorra liberação da equipe. 

5. Ofício nº 419/2015 da Corregedoria Regional – Demanda por Relatórios no e-Gestão 

Bruno e Roterdam concluíram os trabalhos, restando necessário enviar ofício em resposta à Dra. Edith, Priscila Priscila Rodrigues da Silva ficou 

responsável por minutar o expediente. 

6. Processos sem detalhamento de ramo de atividade do polo passivo 
Roterdam alertou sobre o problema, que ocorre com um quantitativo muito pequeno de processos. Foi deliberado que, ocorrendo informações nulas sobre 

ramo de atividade, o GGRSe-G alterará automaticamente no e-Gestão para “outros”. 

7. Distribuição desequilibrada entre Varas do Trabalho 
Com base nos relatórios produzidos pela Cest, verificou-se que algumas jurisdições (ex. Nova Iguaçu) apresentam distribuição de casos novos 

desiquilibrada. Foi deliberado que o GGRSe-G expedirá ofício à SGJ e ao CGRPJe informando da discrepância de dados na distribuição. Priscila Priscila 

Rodrigues da Silva ficou responsável por minutar o expediente. 
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8. Tempo Médio de duração do processo no 2º Grau 

Por conta de demanda oriunda do Conselho de Gestão Estratégica, que monitora os indicadores do Tribunal, a SDE demandou auxílio ao GGRSe-G para 

disponibilização de informações desagregadas do tempo médio geral, com o objetivo de identificação de “gargalos”. Após análises das variáveis 

do e-Gestão, verificou-se que os itens do próprio e-Gestão já poderiam atender ao demandado, sem necessidade de geração de dados “por fora”. 

Deliberou-se que Bruno Fonseca transmitirá as sugestões à SDE. 

9. Nomes de pessoas do e-Gestão que não constam no Ergon 
Bruno trouxe casos de nomes que constam no e-Gestão e que não constam no ERGON e erros nas siglas de alguns setores. Até a próxima reunião, Erika vai 

elaborar uma lista de nomes e siglas divergentes entre e-Gestão e ERGON, que encaminhará ao Alexandre para análise. Posteriormente o Grupo deliberará 

sobre providências. 

Em relação às unidades, Bruno procurará a Erika para detalhar a questão, será necessário elaborar uma lista de nomes e siglas divergentes entre e-Gestão, 

SAPWEB e ERGON. Posteriormente à análise será decidido sobre o que fazer. 

10. Processos pendentes no 2º grau em nome de desembargadores inativos 

Priscilla levantou a questão dos recursos que são baixados sem finalização, sendo que os usuários do sistema poderiam receber orientação para que 

realizem o procedimento de forma adequada, garantindo a qualidade dos dados. Foi deliberado que Priscilla elaborará minuta de Ofício do GGRSe-G para 

orientar as Turmas. 

11. Inventário Virtual PJe 

Informou-se que foi homologada a versão do extrator, restando necessário aguardar a próxima remessa para validação. As alterações do inventário serão 

pertinentes a outubro, não agosto. Roterdam monitorará a questão. 

Findos os temas apresentados pelos participantes do encontro, Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho deu por encerrada a reunião do Grupo 

Gestor, sendo que os membros deverão realizar as ações pendentes sob sua responsabilidade até a próxima reunião.  

Registro feito por:  Bruno Henrique Fernandes Fonseca 
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