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1. Dados da Reunião 

Data: 29.11.2016 Início: 14:00 Término: 15:26 Local: 
Sala 3 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 

- 

Álvaro José Ockuizzi de Aguiar 
Diretor da Seção Especializada em Dissídios Individuais 
- SEDI 

Ausência Justificada (férias) 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional 
Acompanhado da servidora Miriam 
Oliveira 

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

- 

Patricia Ferreira Maciel 
Servidora da Divisão de Monitoramento / Secretaria da 
Corregedoria Regional 

- 

Patricia Lopes de Oliveira 
Servidora do Gabinete Secretaria de Desenvolvimento 
Institucional 

- 

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

Ausência Justificada (Participação 
em curso). Substituído pelo servidor 
Celio Mansini Eustáquio da Silva 
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3. Assuntos Apreciados e Decisões Tomadas 

O Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho, Coordenador do Grupo Gestor Regional do e-Gestão, iniciou a reunião sugerindo não se realizar 

reuniões do Grupo em dezembro de 2016 e janeiro de 2017, uma vez que ocorrerá o recesso e esse ser um período que muitos dos membros do Grupo 

Gestor Regional do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho - e-Gestão estarão de férias. A seguir 

colocou-se a ata da reunião anterior, disponibilizada previamente por e-mail, para aprovação. Sem manifestações contrárias, aprovou-se integralmente o 

seu teor. Posteriormente, solicitou que as demandas e temas fossem apresentados pelos demais integrantes, o que foi realizado conforme segue: 

1. Próxima reunião e controle de férias 

Deliberou-se que a próxima reunião do Grupo será realizada em 09/02/2017, às 14h. Deliberou-se, ainda, que a servidora Patricia Lopes de Oliveira elabore 

uma sugestão de agenda de reuniões do Grupo para o 1o Semestre de 2017, bem como uma planilha para controle das férias dos membros do Grupo que 

serão discutidas por e-mail pelo Grupo. 

2. Manutenção do PJe 

A servidora Lorena Moroni Girão Barroso informou que o PJe irá parar nos períodos de 16 a 19/12/2016, 02 a 06/01/2017 e 14 e 15/01/2017. Verificou-se 

que, a princípio, tais paralizações não impactarão a pré-validação dos dados. 

3. Validação dos dados do e-Gestão de setembro de 2016 - e-mail da Miriam de Oliveira de 03/11/2016 

Apresentou-se o e-mail enviado pela servidora Miriam Oliveira, em 03/11/2016, que disponibilizou o relatório de análise dos dados do e-Gestão e de 

processos distribuídos e redistribuídos, referentes ao mês de setembro do corrente ano. O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca destacou que na 

análise dos dados verificou-se um provável erro na implementação da regra. Deliberou-se que o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior deverá 

verificar a regra implementada para confirmar a existência ou não de erro na implementação da regra. 
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4. Solicitação da 1ª VT/RJ para finalização de processos  

A servidora Lorena Moroni Girão Barroso relatou e-mail recebido da servidora Priscila Rodrigues da Silva, Chefe da Divisão de Monitoramento, em que 

apresenta a solicitação da 1ª VT/RJ para que seja revista junto a Corregedoria e ao Setor de Informática a possibilidade de "um novo inventário", uma vez 

que foram identificadas inconsistências em processos que não foram sanadas na época própria. A Juíza do Trabalho substituta Glaucia Alves Gomes 

expressou que entende que cabe à Corregedoria- Regional comunicar ao Grupo o problema e as possíveis soluções e só a partir daí o Grupo analisar a 

viabilidade de se aplicar tal solução, bem como implementar a solução ou informar os riscos envolvidos. O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca 

disse que é difícil tomar uma decisão a esse respeito sem a participação dos servidores Roterdam Holanda Cavalcante Junior e Priscila Rodrigues da Silva 

que participaram da discussão desse assunto. Decidiu-se aguardar que os servidores Roterdam Holanda Cavalcante Junior e Priscila Rodrigues da Silva 

discutam melhor esse assunto e depois esclareça melhor o problema ao Grupo. 

5. Ofício GGRSe-G nº 28/2016, de 25/11/2016 em resposta ao Ofício TRT-GDCSGF nº 21/2016, de 03/11/2016 

O Desembargador do Trabalho Theócrito Borges dos Santos Filho compartilhou com o Grupo o conteúdo do Ofício GGRSe-G nº 28/2016, de 25/11/2016, 

enviado à Desembargadora Claudia de Souza Gomes Freire, que esclarece que a suspensão de prazo determinada no Ato 5/2016, de 07/01/2016, alterado 

pelo Ato 87/2016, de 09/08/2016, não se estende aos magistrados, conforme interpretação da Presidência do Tribunal e que a suspensão dos prazos 

prevista no Ato 94/2016, de 08/09/2016, aproveitou apenas aos magistrados de 1ª instância, devido a uma inconsistência no PJe dirigida apenas ao primeiro 

grau. 

6. Cronograma - Pré-validação para Setores 

Apresentou-se o e-mail enviado pelo servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior que apresenta a sugestão de cronograma para geração de dados para 

atendimento à nova sistemática de pré-validação de dados a ser implementada a partir de janeiro de 2017, conforme discutida na reunião de 27/10/2016. 

Aprovou-se o cronograma proposto, tendo o servidor Alexandre Pais Valadares informado que não haveria problemas em gerar os dados do ERGON para 
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atendimento ao cronograma proposto. A servidora Lorena Moroni Girão Barroso ressaltou, no entanto, que a nova regra do cartão de crédito só será 

implementada a partir de fevereiro de 2017 e que isso vai gerar diferenças entre a 1a e 2a geração de dados. 

7. Registro de agradecimento aos servidores cedidos pela Corregedoria-Regional para auxiliar nos ajustes dos dados da planilha 
PJE_Magistrados_Faltando 

A Juíza do Trabalho substituta Glaucia Alves Gomes solicitou a elaboração de ofício à Presidência e à Corregedoria Regional para registro dos bons serviços 

prestados pelos servidores Carlos Leandro Gomes Guarabyra, Liliana Luz Rodrigues e Paula Canto Braga que foram designados a auxiliar o Grupo, 

temporariamente, nos ajustes de inconsistências identificadas nos dados do e-Gestão referentes a outubro de 2016. Aprovou-se por unanimidade tal 

solicitação, tendo sido deliberado que seja informado à Presidência e à Corregedoria Regional que esse auxílio se fez necessário devido ao grande volume 

de inconsistências identificadas nos itens do e-Gestão sem magistrados vinculados, que de uma média histórica de 150 itens por mês, verificou-se 2607 

itens a serem ajustados nos dados referentes a outubro de 2016 e que os ofícios sejam assinados em conjunto pelo Desembargador do Trabalho Theócrito 

Borges dos Santos Filho e pela Juíza do Trabalho substituta Glaucia Alves Gomes. Além disso, há que solicitar a Presidência que solicite à Secretaria de 

Administração de Pessoal – SEP que proceda ao devido e respectivo registro deste elogio nas fichas funcionais dos referidos servidores. 

8. Dados da 55VTRJ referentes a outubro de 2016 que foram rejeitados 

Esclareceu-se que o ajuste realizado na pré-validação, que alterou a apuração da Juíza Marcela Aied Moraes para o Juiz Marcel da Costa Roman Bispo no 

item 6 (juizes substitutos em exercicio), provocou um erro de validação na remessa do 1o grau referente a outubro de 2016. O servidor Alexandre Pais 

Valadares confirmou que a tabela de histórico de atuação dos magistrados já possui o registro da Juíza Marcela Aied Moraes, o que possibilitará a validação 

da remessa. Deliberou-se que a DIANP disponibilize nova remessa com o ajuste realizado. 
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9. Prazo Suspensos no recesso forense, conforme previsto no novo CPC 

Discutiu-se a aplicação da suspensão do prazo no recesso forense, conforme previsto no novo CPC. Entendeu-se que a suspensão dos prazos de 07 a 20/01 

não se estendem aos magistrados. Aplica-se somente aos juridicionados. 

10. Itens sem magistrado vinculado 

Compartilhou-se a preocupação quanto ao volume de inconsistências identificadas nos itens do e-Gestão sem magistrados vinculados verificado nos dados 

referentes a outubro de 2016, que de uma média histórica de 150 itens por mês, verificou-se 2607 itens inconsistentes. Deliberou-se que se repetindo o 

volume de inconsistências ocorrido nos dados de outubro de 2016, o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior deverá automatizar o ajuste utilizando-

se os dados do novo extrator. 

11. Alteração no relatório de processos aptos para julgamento 

Aprovado por unanimidade, a sugestão do novo cabeçalho do relatório de processos aptos para julgamento apresentada pelo servidor Bruno Henrique 

Fernandes Fonseca, em atendimento ao discutido na reunião de 27/10/2016.  

12. Inconsistências nos dados do 2o Grau - Remessa referente a outubro de 2016 

A servidora Miriam Oliveira relatou inconsistências nos itens 92.138 (processos distribuídos – recursos), 92.145 (processos pendentes de conclusão para o 

relator) e 92.160 (processos pendentes com o relator – prazo vencido) referentes ao outubro de 2016, que apresentam processos distribuídos aos 

Desembargadores Carlos Alberto Araújo Drummond e Maria Helena Motta, assim como vinculam processos ao desembargador Carlos Alberto Araújo 

Drummond. Deliberou-se que a servidora Patricia Lopes de Oliveira efetue os ajustes necessários e disponibilize os dados para nova remessa. 

 

Registro feito por:  Patricia Lopes de Oliveira 

 


