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1. Dados da Reunião 

Data: 28.01.2016 Início: 14:00 Término: 17:00 Local: 
Sala de Reunião - 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 - 

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 
- 

Alexandre Pais Valadares 
Assistente do Gabinete da Secretaria de Administração 

de Pessoal 
- 

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 
- 
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Nome Identificação Observação 

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

Ausência justificada. Representado 
pelo servidor Celio Mansini 
Eustáquio da Silva 

 
 
3.  Assuntos Apreciados e Decisões Tomadas 

O Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho iniciou a reunião e 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. SIGEN/SICOND 
O Sistema foi liberado para o TRT/RJ, contudo, está em fase de homologação na TI.  

2. Exclusão de processos do item de prazos vencidos do 2º grau 
Foi recebido o Ofício nº 1/2016 do CGRPJe-JT, contendo solicitação de exclusão de processos do item de Prazo Vencido de 2º Grau. Contudo, constatou-se 

que o referido item está sendo informado zerado ainda. Assim, deliberou-se por oficiar o CGRPJe-JT, informando simplesmente que o problema relatado 

não existe, para tal a servidora Erika Sequeiros Pereira das Neves verificará em quais itens estão aparecendo os processos e a servidora Lorena Moroni 

Girão Barroso elaborará minuta de oficio. 

3. Analise da situação da CAEP para homologar extrator do e-Gestão Pje versão 2.0. 
Atendendo questionamento da DIANP, deliberou-se não considerar a CAEP nem a DIAPU como Postos Avançados, como já é realizado. 
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4. Solicitação da 6ª VT/Nova Iguaçu, de relatório de processos em execução, ordenado por executada 
Atendendo questionamento da DIANP, verificou-se que tal pendência já foi resolvido pela SST, tendo sido reencaminhados os dados enviados pela 

Corregedoria em Agosto/2015. 

5. Novos Manuais de Regras 14/12/2015 
Verificou-se que foram incluídos novos itens de 1º e 2º grau e que algumas regras foram alteradas, sendo necessário se adequar para as próximas 

remessas. Deliberou-se que a servidora Erika Sequeiros Pereira das Neves atualize os manuais na pasta do grupo e elabore a regra a ser apreciada pelo 

Grupo. No entanto, a remessa será remetida sem os respectivos itens. O servidor Celio Mansini Eustáquio da Silva iniciará os testes com as regras 

aprovadas e caso haja tempo hábil, incluirá na próxima remessa. 

6. Organograma 
Considerando que houve mudança de organograma no Tribunal, será necessário validar a remessa de janeiro com os novos setores e respectivas alocações 

de servidores, o que será realizado pelo servidor Alexandre Pais Valadares. 

7. Reenvio de remessa mensal de dezembro 

Houve um problema na clonagem dos dados para remessa e será necessário validar nova remessa, o que será realizado pelos servidores Erika Sequeiros 

Pereira das Neves, Priscila Rodrigues da Silva e Celio Mansini Eustáquio da Silva. 

8. Impressão de material do 2º grau 
Acatada a solicitação de impressão de 2 manuais do 1º grau e 2 do 2º grau, cujo pedido será encaminhado à unidade responsável. 
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9. Validação dos itens administrativos 
Foram discutidas as regras sobre afastamento/licença de servidores/colaboradores e há dúvidas sobre os critérios definidos pelo TST. Deliberou-se que o 

servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca encaminhe consulta a respeito das dúvidas existentes ao Grupo Gestor Nacional do PJe por meio do Moodle. 

10. Distribuição díspare da 7ª VT/NI 
Não obstante a resposta dada pelo Comitê Gestor Regional do PJe-JT no ofício CGRPJe-JT Nº 44/2015, verificou-se haver indício de inconsistências e chama 

atenção os dados percentuais da 6ª VT/NI. Deliberou-se que a servidora Priscila Rodrigues da Silva elabore novo ofício ao Comitê Pje. 

11. Justiça em Números e Módulo de Produtividade para o CNJ 

Foi agendada reunião no dia 29.01.2016, às 14h, na Escola Judicial, com a participação da juíza Glaucia Alves Gomes e dos servidores Lorena Moroni Girão 

Barroso, Miriam Oliveira e Celio Mansini Eustáquio da Silva, para iniciar os trabalhos de definição de regras. Além disso, sugere-se reunião do grupo do 2º 

grau dia 11.02.2016, às 14h. 

12. Processo pendente com o desembargador Roberto Norris 
Verificou-se que os processos pendentes com o desembargador Roberto Norris decorrem de erro ocasionado por usuário, que não pode ser solucionado 

pelo mesmo. O grupo havia entendido na última reunião que a pendência deveria ser excluída a pendência utilizando-se a planilha do inventário. No 

entanto, a servidora Erika Sequeiros Pereira das Neves informou que não foi possível executar o procedimento pela tabela do inventário, pois o TST não lê 

mais a planilha de inventário. Deliberou-se que a servidora Priscilla da Costa dos Santos oficie ao Comitê PJe para que seja reaberto chamado para 

retificação e que a servidora Erika irá excluir o item nas próximas remessas. 

13. Dados de desembargadores inativos 

Deliberou-se que os dados de desembargadores inativos serão excluídos manualmente em dezembro e janeiro e que a servidora Priscilla da Costa dos 

Santos oficiará ao Comitê Pje para que seja aberto chamado para retificação. 
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14. Remessa das Atas das reuniões do Grupo E-Gestão para Brasília 
O desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho providenciará a remessa das atas das reuniões do Grupo E-Gestão para o Grupo Gestor Nacional. 

15. Item Postos Avançados no e-Gestão 

A servidora Erika Sequeiros Pereira das Neves verificará o item 2004 - Postos Avançados, que tem vindo zerados desde outubro. 

16. E-mail encaminhado pelo servidor Jadilson Maciel, do Gabinete do Dr Enoque, de 14.01.2016  

Discutiu-se se o prazo é contado ou não no período após o recesso ou de suspensão do expediente, motivado pelo questionamento do Des. Enoque 

encaminhado pel servidor Jadilson Maciel, em e-mail de 14.01.2016. Deliberou-se que o servidor Celio Mansini Eustáquio da Silva apresentará critérios para 

contagem de prazo vencido, nos casos de suspensões de prazos diversas para análise da servidora Lorena Moroni Girão Barroso. 

17. E-mail Ricardo Cunha – DIAPU-1 referente à emissão de certidão de feitos de 13.01.2016 

Discutiu-se se é possível ou não juntar os valores arrecadados para lançamento único. No entanto, como não houve consenso, deliberou-se que a servidora 

Lorena Moroni Girão Barroso irá analisar a situação e apresentar sugestão a ser rediscutida pelo grupo. 

Registro feito por:  Bruno Henrique Fernandes Fonseca 

 


