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1. Dados da Reunião 

Data: 05.05.2016 Início: 13:30 Término: 17:00 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 

- 

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 - 

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 

O Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho iniciou a reunião e solicitou que as demandas e temas fossem apresentados pelos demais integrantes, 

o que foi realizado conforme segue: 

1. Publicação da Listagem de processos judiciais aptos a julgamento, conforme §1º, art.12, do novo CPC 
Em 28/04/2016 o Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho solicitou ao servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior que disponibilizasse as 

informações necessárias à publicação da listagem no e-Gestão, conforme os seguintes parâmetros: 2º grau - processos do relatório "2.2.5.4. Processos 

pendentes com o Relator", extraídos do movimento "Recebidos os autos para incluir em pauta"; 1º grau - processos do relatório "2.6. Processos Pendentes 

de Solução, aba C, com instrução encerrada aguardando a prolação de sentença", sendo necessário incluir a data da conclusão para julgamento no relatório 

do 1º grau e incluir a data do registro do movimento "Recebidos os autos para incluir em pauta" no relatório do 2º grau. No entanto, o servidor Roterdam 

solicitou que o início das publicações ocorresse em 20/05/2016 e esclareceu que as informações serão mensais, tendo em vista que a estatística do Tribunal 

é mensal e a publicação estará permanentemente à disposição para consulta pública constando os dados apurados pelo e-Gestão no mês anterior à 

publicação, o que atende ao parágrafo 1º do art. 12 do NCPC. Deliberou-se que a SDE ficará responsável pela publicação e que deverá constar no relatório 

a data da última atualização dos dados. 

2. Prazo vencido 2º grau 
O Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho considerou as respostas recebidas dos desembargadores, tendo conversado com o grupo do e-Gestão 

acerca das soluções para que a estatística espelhe a realidade dos atrasos, desconsiderando os atrasos errados. Deliberou-se que fosse realizada a 

publicação dos atrasos dos desembargadores referentes ao Pje, uma vez que já foram encaminhados aos desembargadores a listagem dos atrasos que 

constaram em março e que as respostas dos desembargadores foram no sentido de: 1 - reconhecerem os atrasos; 2- explicarem que os atrasos se deram 

por causa de o sistema não permitir a retificação de erros de usuário; e 3 – relatarem que os atrasos decorrem de processos suspensos que o sistema não 
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considera. Deliberou-se, também, que a servidora Priscilla da Costa dos Santos elabore minuta de ofício dizendo que a partir de 16.05.2016 a relação dos 

processos com prazo vencido será divulgada, sendo que qualquer inconsistência deverá ser comunicada ao Grupo para que sejam efetuados os ajustes 

necessários. Os ajustes serão realizados no relatório referente ao período seguinte.  Além disso, deverá ser expedição ofício ao Comitê Nacional do e-

Gestão, solicitando a verificação e na constatação de inconsistências, a retificação do extrator. 

3. Módulo de Produtividade 
Foram discutidas questões referentes aos dias trabalhados de cada magistrado, estando pendente o cômputo dos seus afastamentos e suas férias. 

Deliberou-se que o servidor Alexandre Pais Valadares ficará responsável por realizar os ajustes necessários. Além disso, o servidor Bruno Henrique 

Fernandes Fonseca comunicou que alguns dados de distribuição referentes a juízes convocados não foram extraídos corretamente em 2015 devido a erro 

do extrator, mas que, hoje, o extrator está lendo corretamente o dado, sendo possível informar corretamente no módulo de produtividade. Sendo assim, 

a questão é definir se é necessário ajustar o dado no e-Gestão também, ou apenas ler os dados por fora para o Módulo Produtividade - MP. Quanto a isso, 

deliberou-se que o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior irá: 1 -  gerar os dados; 2-Identificar os erros; 3-realizar os ajustes dos dados no MP para 

retransmitir; 4 - pedir para o Comitê Nacional abrir a base de dados e alterar o dado referente a 2015, alegando erro do extrator; e 5 - Ajustar os relatórios 

da LOMAN publicados no portal. Por fim, deliberou-se que nos casos do SAPWEB em que não há gabinete associado, deverá ser utilizado o último gabinete 

que consta no ERGON. 

4. Dúvida sobre regra dos itens novos - 1º grau 
Após consulta à Juíza Glaucia Alves Gomes, foi aprovada a regra de negócio para os itens novos do 1º grau no SAPWEB, tendo sido deliberado e que o 

servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior iniciará as retransmissões das remessas referentes a 2016, especificamente dos itens novos e baixados (375, 

377, 381 e 383), bem como realizará o detalhamento e ajuste no banco de dados. 
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5. Reunião do Comitê Estratégico Efetividade na Prestação Jurisdicional e de Conhecimento 
O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca apresentou a deliberação do Comitê de Efetividade para análise dos processos referentes à Meta 6 - 2º grau 

do CNJ. Decidiu verificar a localização dos processos pendentes de julgamento, para depois se deliberar sobre o que fazer para ajustar os processos nos 

sistemas. A Juíza Glaucia Alves Gomes vai passar essa tarefa para sua assistente. 

6. Arrecadação 
O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca informou que está constando "não informado" nos itens do e-Gestão PJe quando a Vara ou o Gabinete não 

tem arrecadação. Assim, surgiu a dúvida se isso significa zero ou "não informado". Esclareceu-se que nos 1º e 2º graus, deverá ser informado zero. Além 

disso, deliberou que o servidor Bruno Fonseca vai informar os itens a serem ajustados para a área técnica realizar os ajustes necessários nos scripts de 

extração. 

7. Itens novos PJe 

Foi solicitado que o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior verifique se os itens novos referentes ao Pje foram inseridos no extrator. Caso não 

tenham sido inseridos, solicite a sua inserção ao TST.  

8. Informações novas nos itens 
Foi solicitado que o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior verifique se foram inseridos pelo extrator os dados do Manual de Banco de Dados (datas 

de distribuição, decisão etc.). 

9. SICOND 
O Grupo enviará e-mail ao CTI para solicitar prioridade do SICOND dentro das atividades da SST, inclusive para que seja considerado um projeto. 

Registro feito por:  Bruno Henrique Fernandes Fonseca 

 


