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1. Dados da Reunião 

Data: 29.09.2016 Início: 14:00 Término: 17:50 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 Ausência Justificada (Férias) 

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

- 

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

Oliveira 

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

Solução em Tecnologia da Informação 
Ausente 

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 José Luiz 
Campos Xavier 

Ausente 

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

Corregedoria Regional 

Acompanhada da servidora Patrícia 

Ferreira Maciel 

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, Coordenador do Grupo Gestor Regional do e-Gestão, iniciou a reunião e solicitou que as demandas e 

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

1. Informação estatística gerada com o movimento de extinção da execução (Ofício CGRPJe 07/2016 em resposta ao Ofício GGRSe-G Nº 14/2016) 

Apresentou-se o teor do Ofício CGRPJe 07/2016, de 31/08/2016, em que o Exmo. Desembargador José Fernando Gonçalves da Fonte, Presidente do Comitê 

Gestor Regional do PJe-JT da 1ª Região, esclareceu que na versão atual do sistema (1.12.1.7) não é mais possível o lançamento da extinção da execução 

quando da elaboração do expediente de secretaria e informou que na próxima reunião do Comitê Gestor Regional do PJe será encaminhada a proposta de 

melhoria no bloqueio do segundo registro de encerramento da execução. No que se refere à orientação dos usuários para que façam o registro da extinção 

da execução apenas quando houver uma decisão judicial, conforme proposta pelo do GGRe-G, solicitou que dirija tal pretensão à Corregedoria Regional, 

considerando o disposto no artigo 28, inciso V do Regimento Interno (expedir provimentos e atos normativos para disciplinar os procedimentos a serem 

adotados pelas Varas do Trabalho e seus órgãos auxiliares). GGRe-G ciente da resposta do Comitê Gestor Regional do PJe-JT, que informa sobre a 

implementação de melhorias na nova versão do sistema. 

2. Produtividade do Desembargador Cesar Marques no PJe no 1o grau no ano de 2015 – CAEP  

A servidora Priscila Rodrigues da Silva informou que observou nos dados utilizados para preencher as atas de correição, que está aparecendo produtividade 

do Desembargador Cesar Marques no PJe no 1º grau no ano de 2015, enquanto atuante na CAEP. Deliberou-se não se retransmitir os dados de 2015, a 

princípio. 

3. Exclusão de atraso no e-Gestão 

A servidora Priscila Rodrigues da Silva comunicou que implementou a exclusão dos todos os prazos vencidos, no mês de agosto de 2016, em cumprimento 

ao ato 94/2016, conforme deliberação do Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho. 
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4. (Pré) Validação dos dados do 2º Grau 

Discutiu-se as análises padronizadas dos dados do 2º grau na pré-validação aplicadas nos dados referentes a agosto de 2016. Deliberou-se que a servidora 

Patricia Lopes de Oliveira ajustará o passo-a-passo, conforme discutido e pesquisará os processos listados na planilha JUIZES_INEXISTENTES de modo a 

identificar aqueles que tenham sido finalizado, para que o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior os exclua definitivamente da listagem. 

5. Prazo Pendente - 2º Grau 

Informou-se as pendências referentes aos prazos pendentes – 2º grau que estavam sob responsabilidade da servidora Priscilla da Costa dos Santos. 

Deliberou-se que os processos sobrestados ou suspensos serão excluídos do item quando informados pelos gabinetes e deverão ser mantidos na listagem 

até que haja decisão que cancele tal situação. Assim, a servidora Patricia Lopes de Oliveira consolidará os dados dos processos sobrestados ou suspensos 

referentes a maio a agosto de 2016, a servidora Priscila Rodrigues da Silva os analisará para verificar se há um padrão e o servidor Roterdam Holanda 

Cavalcante Junior providenciará nova remessa dos dados de modo que os ajustes realizados sejam refletidos no e-Gestão.  Ao final, os e-mails e ofícios 

recebidos deverão ser respondidos.   

Deliberou-se, ainda, que as informações sobre licença médica e férias prestadas pelos gabinetes deverão ser desconsiderados nos ajustes a serem 

realizados. 

6. E-mail da servidora Regina Guerra Coutinho - Chefe de Secretaria da 5ª Turma recebido em 04/07/2016 

Apresentou-se o teor do e-mail da servidora Regina Guerra Coutinho - Chefe de Secretaria da 5ª Turma recebido em 04/07/2016, que apresenta 

questionamentos sobre julgamento parcial e sua compatibilidade com o e-Gestão. Deliberou-se responder à consulta informando que as regras do e-gestão 

não preveem o controle de matéria, que se houver mais de um acórdão, o sistema contará quantas lavraturas houver, que o processo ficará pendente até 

a lavratura do acórdão e, que não é possível indicar no sistema e-gestão se o processo ficou sobrestado, sendo que dúvidas sobre lançamento no PJe e 

SAPWEB deverão ser encaminhadas para os respectivos Comitês. 
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7. E-mail da servidora Kamila Kouri Santos - Chefe do GDFERS recebido em 18/07/2016 

Apresentou-se o teor do e-mail da servidora Kamila Kouri Santos - Chefe do GDFERS recebido em 18/07/2016, que questiona quando se inicia o prazo do 

Desembargador para assinatura de acórdão no PJE. Deliberou-se responder à consulta informando que a contagem de prazo do Desembargador para 

assinatura de acórdão no PJe se dá de acordo com o disposto nos itens 2.210, 92.210, 2211 e 92.211 detalhados no Manual de Orientações do 2º Grau, 

disponível na intranet. 

8. E-mail da servidora Claudia Teresa Pessoa Cavalcanti Barros recebido em 25/07/2016 

Apresentou-se o teor do e-mail da servidora Claudia Teresa Pessoa Cavalcanti Barros recebido em 25/07/2016, que questiona quais os prazos dos processos 

oriundos do Órgão Especial. Deliberou-se responder à consulta informando que os prazos aplicados ao Órgão Especial estão dispostos no Regimento Interno 

desse Egrégio Tribunal. 

9. E-mail da servidora Claudia Teresa Pessoa Cavalcanti Barros recebido em 29/07/2016 

Tomou-se ciência do e-mail da servidora Claudia Teresa Pessoa Cavalcanti Barros recebido em 29/07/2016, que informa que a distribuição do processo nº 

000156476.2011.5.01.0001 para o Desembargador Alvaro Luiz Carvalho Moreira em 27/10/2015, constante no SAPWEB está equivocada, pois os autos do 

processo foram encaminhados pelo Distribuidor para o Gabinete do Desembargador Luiz Alfredo Mafra Lino em 28/10/2015 e devolvidos àquele gabinete 

somente em 28/07/2016 pelo lote nº DLAML0720160045. 

10. E-mail da servidora Claudia Teresa Pessoa Cavalcanti Barros recebido em 08/08/2016 

Tomou-se ciência do e-mail da servidora Claudia Teresa Pessoa Cavalcanti Barros recebido em 08/08/2016, que registra que o processo físico nº 

00002771.2013.5.01.0002, cujo relator é o Desembargador Alvaro Luiz Carvalho Moreira, foi julgado na Sessão de 29/07/2015, mas, devido a um incidente 

aberto, só foi encaminhado àquele Gabinete em 02/08/2016, quando foi procedida a lavratura do acórdão. 
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11. Produtividade da Desembargadora Maria de Lourdes Sallaberry 

A servidora Priscila Rodrigues da Silva informou que verificou, a pedido da Corregedora-Regional, Desembargadora Edith Maria Corrêa Tourinho, no 

acompanhamento das metas nacionais, que consta produtividade no 2º grau, em maio/2016, para a Desembargadora inativa Maria de Lourdes Sallaberry, 

mas que a decisão foi proferida na SEDIC pela Desembargadora Ana Maria Soares de Moraes. Deliberou-se retirar tal dado da lista de maio de 2016 e 

retransmitir os dados. 

12. Regras de apuração de metas 

Deliberou-se aguardar a Juíza do Trabalho Substituta Glaucia Alves Gomes retornar das suas férias para apreciar as regras de apuração de metas sugeridas 

pela Secretária de Desenvolvimento Institucional – SDE e já analisadas pela servidora Priscila Rodrigues da Silva, conforme e-mail enviado ao grupo em 

14/09/2016. 

13. Resposta ao Ofício GGRSe-G nº 17/2016 à Presidente do Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão 

Apresentou-se o teor do comunicado JIRA- TST (EG220) que respondeu ao ofício GGRSe-G nº 17/2016. Deliberou-se aguardar a resposta do Comitê Nacional 

à manifestação do TRT da 3ª Região. 

14. Pesquisa - solicitação de O Globo 

Apresentou-se o teor do e-mail enviado pela AIC em 19/09/2016 em que informa que o jornal O Globo solicitou dados sobre o quantitativo e relação de 

processos distribuídos e pendentes referentes a 3 (três) empresas nos meses de agosto e setembro de 2016. Deliberou-se enviar ofício à Presidência, com 

cópia para a AIC informando que é possível atender ao pedido e solicitando autorização para disponibilizar os dados. 
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15. Verificação de Itens do Sistema e-Gestão (Legado) criados para apuração das Metas da JT 

Apresentou-se o teor do e-mail do Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão, de 23/09/2016, que solicita aos Comitês Gestores Regionais a verificação 

de itens que se encontram zerados ou não informados, com o intuito de permitir a apuração das Metas Nacionais do CNJ e da Justiça do Trabalho. O servidor 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca informou que a estatística já fez a verificação dos itens informados e que somente os itens 2137 e 2139 não estão com 

a regra implementada. Deliberou-se que o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior deverá verificar se é erro de query, solicitar autorização do grupo 

para validar e aguardar demais remessas para corrigir. 

16. Validação mensal de agosto 2016 – Processos que foram identificados com autuações suspeitas 

O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca destacou que foram identificados processos com autuações suspeitas, conforme já registrado no relatório 

de distribuição e de validação mensal do mês de agosto, enviado ao grupo em 23/09/2016. Deliberou-se comunicar à Presidência para que sejam tomadas 

as providencias cabíveis. 

17. Planilha de incidentes PJe – sugestão de resposta ao e-mail do Rogerio Silva Carneiro, de 22/07/2016, enviado ao Grupo em 26/09/2016 

Aprovou-se com alguns ajustes a minuta de resposta ao e-mail do Rogerio Silva Carneiro, de 22/07/2016. 

18. Planilha de processos aptos para julgamento 

A servidora Priscila Rodrigues da Silva apresentou as listagens de processos aptos para julgamento, assim como os critérios adotados nos ajustes realizados. 

Deliberou-se que o servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca as formate e que a servidora Patricia Lopes de Oliveira providencie o ofício encaminhando-

as à Presidência, solicitando que sejam disponibilizadas para publicação e informando que as listagens posteriores serão publicadas pelo Grupo. 

19. Aprovação da ata da reunião de 31/08/2016 

Sem manifestações contrárias, aprovou-se integralmente o teor da ata. 
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20. Item 92.210 

A servidora Miriam Oliveira informou que a Estatística identificou possível falha no item 92.210 e vai conversar com o servidor Roterdam Holanda Cavalcante 

Junior para verificar.  

21. Distribuição de processo para Desembargador Carlos Alberto Araujo Drummond nos meses de junho, julho e agosto de 2016 

Identificou-se a distribuição do processo 00107443420135010038 para Desembargador Carlos Alberto Araujo Drummond, mas como este foi distribuído 

por dependência e redistribuído em setembro, não houve erro no lançamento. No entanto, verificou-se que não foi incluída na pré-validação a listagem de 

processos do PJe vinculados a desembargadores inativos. Deliberou-se que o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior a inclua na próxima pré-

validação. 

22. Produtividade referente a agosto de 2016 - Sem relator vinculado 

A servidora Miriam Oliveira informou que ainda consta pendente no e-gestão a identificação de relator vinculado nos dados de agosto de 2016. Deliberou-

se que o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior retransmita os dados correspondentes. 

23. Próxima reunião 

A próxima reunião do grupo foi agendada para o dia 25/10/2016 às 14h. 

Registro feito por:  Patricia Lopes de Oliveira 

 


