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1. Dados da Reunião 

Data: 28.06.2016 Início: 14:05 Término: 17:55 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 
Ausência Justificada. Representado 

pela servidora Miriam Oliveira - 
CEST 

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 

Ausência Justificada 

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 questionando as ações adotadas para atendimento à intimação do CNJ para 

prestação de informações quanto ao cumprimento da Resolução CNJ 215/2015 e, em seguida, solicitou que as demandas e temas fossem apresentados 

pelos demais integrantes, o que foi realizado conforme segue: 

1. Ofício TRTGP-662/2016 – Comunicação do deferimento de prorrogação do pedido de afastamento dos encargos jurisdicionais 

Deliberou-se que seja enviado e-mail a SGJ solicitando que os afastamentos dos encargos jurisdicionais do Excelentíssimo Desembargador do Trabalho 

Rildo Albuquerque Mousinho de Brito e da Excelentíssima Juíza Convocada Monica Batista Vieira Puglia, para o período de 27 de junho a 10 de julho de 

2016 sejam atualizados nos sistemas judiciais pertinentes. 

2. Processos baixados - revisão da regra 

A servidora Priscila Rodrigues da Silva questionou se a duplicação dos processos com o item novo de "Baixados - Meta 5 - CNJ (390)", não se deu por falta 

de ajuste fino na apuração, tendo em vista que o item 390 tem 4.095 processos e destes, 3.818 também estão no item 381 – Processos Baixados na Fase de 

Execução, porém, 147 se encontram na Fase de Liquidação e 115 na Fase de Conhecimento (27 Embargos de Terceiros, 1 Petição, 1 Ação de Cumprimento 

e 86 Ações Trabalhistas). Consultada a DIANP, informou sobre a regra do “Agravo de Petição”, que não está oficializada em nenhum documento. Após 

debater o assunto, deliberou-se que a servidora Lorena Moroni Girão Barroso elabore um documento orientando as VTs para antes de registrar os Agravos 

de Petição verifiquem se os processos saíram da Fase de Conhecimento e entraram na Fase de Execução procedendo os registros correspondentes no 

SAPWEB, e o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior altere o script para apurar os itens 381 e 390 conforme a regra do e-Gestão, que, 

prioritariamente, só considera os processos que estejam na Fase de Execução. 
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3. Aumento da quantidade de erros de validação, por conta do PJe 

A servidora Miriam Oliveira apresenta preocupação do servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca quanto ao aumento da quantidade de erros de 

validação, por conta do PJe. Deliberou-se que a CEST levante os tipos de inconsistências que estão ocorrendo, dando prioridade aos principais itens 

utilizados nas estatísticas, e elabore uma planilha com o número do item e a regra a ser implementada, para que o Comitê encaminhe expediente, ao 

Comitê Nacional do PJe, solicitando que essas regras sejam priorizadas no extrator do PJe. 

4. Produtividade de juízes que não estão ativos no Tribunal 

A servidora Miriam Oliveira informou que estão aparecendo no sistema a produtividade de juízes inativos. Deliberou-se a inclusão de todos os itens 

vinculados a magistrado no relatório de pré-validação mensal. Para tanto o servidor Alexandre Pais Valadares disponibilizará a DIANP, mensalmente, uma 

lista com os magistrados aposentados ou com vacância registradas no ERGON. 

5. Casos de processos de ações coletivas pendentes – procedimento para correção de lançamentos na Presidência 

Foi informado que a SEDIC realizou os ajustes. Assim, deliberou-se que a servidora Priscila Rodrigues da Silva verifique se a baixa constou no e-Gestão. 

6. Validação estatística mensal de maio/2016 - Processos físicos autuados 

A servidora Miriam Oliveira alertou a respeito dos processos físicos recebidos por distribuição – exceto Embargos de Terceiros e Carta de Sentença. 

Deliberou-se que a servidora Lorena Moroni Girão Barroso analise os casos e apresente sugestões para correção dos problemas. 

7. Selo Justiça em Números 

A servidora Miriam Oliveira esclareceu que é possível alcançar 425 pontos de modo que o Tribunal se enquadre na pontuação do Selo Diamante, desde 

que: 

 Verifique-se que tratamentos deverão ser providenciados para deixar o arquivo XML (pontuação prevista de 200 pontos) o mais correto possível. 
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Ex. Existência de CNPJs ou CPFs com caracteres ou incompletos. Deliberou-se que o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Júnior inicie o 

levantamento dos dados e na medida que forem surgindo as inconsistências informe ao Comitê para que, com os casos concretos, delibere-se a 

respeito. 

 Verifique-se a possibilidade de se transmitir, até 10/08/2016, os dados referentes até julho, como determinado pelo CNJ. Deliberou-se que o 

servidor Roterdam Holanda Cavalcante Júnior gere inicialmente os dados referentes ao intervalo de janeiro a maio de 20 16 e depois a atualização 

até 31 de julho em 01/08/2016. 

 Atente-se para a 2ª remessa, referente a agosto de 2016, a ser remetida em 10/09/2016, uma vez que o CNJ permite que sejam realizadas 

correções e atualizações cadastrais dos dados enviados anteriormente.  Ex.: alteração do nome de partes, correções de CNPJ/CPF etc. A CEST 

sugeriu não atualizar nenhum cadastro e informar apenas os dados dos processos baixados e dos processos novos de julho e agosto ou só agosto, 

no caso de ter enviado anteriormente os dados de julho. Deliberou-se para que a CEST questione o CNJ, por e-mail, sobre o que seriam as 

“movimentações” mencionadas na Portaria CNJ n º 56/2016 e que, com essa informação, o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Júnior verifique 

a possibilidade de informá-las também. 

 O Tribunal obtenha o status de "aprimorado" ou "excelência" no questionário de TIC, conforme previsto no inciso XI do art.5º da Portaria CNJ nº 

56/2016. A servidora Miriam Oliveira esclareceu que em contato informal ao CNJ foi informado que será aplicado um novo questionário ou será 

dada a pontuação máxima para todos os concorrentes ao Selo Justiça em Números 2016 (15 ou 25 pontos). Deliberou-se que a CEST questione, por 

e-mail, ao CNJ sobre o seu posicionamento oficial a respeito, uma vez que no último exercício o Tribunal não obteve o status "aprimorado" ou 

"excelência" no referido questionário. 

Adicionalmente, a servidora Miriam Oliveira informou que a SDE realizará uma consulta pública sobre a proposta das Metas Nacionais para 2017, de acordo 

com a Resolução CNJ nº 221/2016 e, provavelmente, realizará mais uma atividade com ampla participação de magistrados e servidores referente à 

Resolução CNJ nº 219/2016 ou à Reestruturação da CAEP, ações estas previstas no inciso XV do art. 5º da Portaria CNJ n º 56/2016, que poderão garantir ao 
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Tribunal 15 ou 30 pontos adicionais e permitirá ao Tribunal alcançar 425 pontos, enquadrando-se na pontuação do Selo Diamante. 

8. Dúvida sobre regra de carta de sentença 

A própria servidora Lorena Moroni Girão Barroso esclareceu dúvida apresentada por ela em e-mail de 14/06/2016, informando que tem que haver decisão 

de homologação de liquidação, para que seja baixado o processo e que o arquivamento também baixa o processo. 

9. Magistrado atuando em períodos concomitantes 

A servidora Miriam Oliveira acusou a ocorrência de atuação no ERGON da juíza Maria Zilda dos Santos Neta em dias concomitantes. Deliberou-se a 

expedição de ofícios à Corregedoria e à Presidência informando o caso, esclarecendo que a situação já foi corrigida não causando nenhum prejuízo, mas 

solicitando que a regra do ERGON seja alterada para que não ocorra outros equívocos no cadastramento. 

10. Metas 

A servidora Miriam Oliveira informou que foram conferidos os relatórios disponibilizados, pelo TST, no e-Gestão, na pasta INDICADORES e verificou-se que: 

 No cálculo do Índice de Processos Julgados de 2º Grau, não está sendo considerando o item 2139 – Processos distribuídos por vinculação, o que 

causou divergência no resultado. Deliberou-se que a servidora entre em contato com o TST e sugere a correção da apuração, de modo a atender ao 

glossário do CNJ. 

 O cálculo do Índice de Processos Antigos – 1º Grau e do Índice de Execução também apresentaram resultados diferentes dos nossos, tendo sido 

constatado que essas divergências foram ocasionadas em virtude de a regra definida pela Dra. Gisela ser diferente da utilizada nos relatórios. 

Deliberou-se que os servidores Miriam Oliveira, Roterdam Holanda Cavalcante Júnior e Priscila Rodrigues da Silva se reúnam de acordo com sua 

disponibilidade e analisem possíveis alterações nas regras de apuração de todas as Metas Nacionais, realizem simulações e apresentem o material 

na próxima reunião do e-Gestão. 

Adicionalmente, a servidora Miriam Oliveira comunicou que o CNJ lançou nova versão do Glossário de Metas de 2016, onde se alterou a regra de apuração 
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dos processos que saem da Meta 5, uma vez que agora é necessário que os processos informados nos parâmetros de saída da Meta 5 tenham sido 

anteriormente contabilizados como casos novos de execução ou como processos que entraram na respectiva Meta em 2016. Deliberou-se que se 

implemente a alteração do Glossário de Metas. 

11. Senha JIRA 

O servidor Roterdam Holanda Cavalcante Júnior esclareceu que o e-mail recebido em 27/06/2016 a respeito da alteração da senha do JIRA deveu-se a 

ações realizadas pelo próprio TST. Assim ele efetuará a alteração da senha conforme solicitado. 

12. Regra do Cartão de Crédito 

Deliberou-se a expedição de ofício ao Comitê Gestor do SAPWEB, conforme sugestão do servidor Roterdam Holanda Cavalcante Júnior em e-mail de 

14/06/2016. 

13. Numeração de processos igual no PJe e SAPWEB 

O servidor Roterdam Holanda Cavalcante Júnior compartilhou a existência de números de processos iguais no PJe e no SAPWEB, o que faz com que os 

processos registrados no SAPWEB que se apresentam nessa situação sejam omitidos nos relatórios. Deliberou-se expedição de ofício à Presidência dando 

ciência da existência desse evento, sugerindo a alteração dos números dos processos que tramitam no SAPWEB, para que entrem na apuração do Sistema 

e-Gestão. 

14. Processos aptos para julgamento 

Deliberou-se remeter por e-mail, até o dia 11/07/2016, a relação dos processos aptos para julgamento às Turmas e às Varas para averiguação dos mais 

antigos, de modo que possam informar se há algum erro e realização dos ajustes, se necessário. A relação será publicada em agosto. 

15. Solicitação de Planilha tipo GRACO 
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A 47ª VT/RJ solicitou ao GGRSe-E, no e-mail de 28/06/2016,  uma planilha contendo dados da Vara do tipo que é feita para o GRACO, para auxiliar a nova 

diretora na gestão da Vara. Em resposta, deliberou-se que a servidora Priscila Rodrigues da Silva elabore e encaminhe a planilha. 

16. Perguntas sobre regras do e-Gestão 

Em resposta ao e-mail de Giselle Roxo Martins - Chefe de Gabinete Des. Marcelo Augusto Souto de Oliveira, em 23/06/2016, que apresenta questões a 

respeito de regras do e-gestão, deliberou-se responder o e-mail, conforme regras dispostas no manual. 

17. Questionamento se deve permanecer a pendência de incidentes (Embargos de Declaração em processos arquivados)  

Deliberou-se que a servidora Priscila Rodrigues da Silva analise a questão e responda ao e-mail enviado pelo servidor Rogério Silva Carneiro, em 

13/06/2016.  

18. E-mail da servidora Adriana Petrone da Silva - Assistente de Diretor de Secretaria da 5ª VT/Niterói 

Em resposta ao e-mail da servidora Adriana Petrone da Silva - Assistente de Diretor de Secretaria da 5ª VT/Niterói, de 15/06/2016, em que relata que os 

Processos nºs 0000578-06.2010.5.01.0245, 0001383-94.2010.5.01.0491 e 0001392-56.2010.5.01.0491 (todos da 5ª VT/Niterói) estão com conclusão aberta 

desde 18/12/2014 no SAPWEB para prolação de sentença pela Exma. Sra. Juíza Rosemary Mazini, mas que nunca constaram do relatório do E-Gestão de 

"processos com instrução encerrada aguardando prolação de sentença com prazo vencido", deliberou-se que a servidora Lorena Moroni Girão Barroso 

responda ao referido e-mail, prestando os esclarecimentos necessários. 

19. E-mail da servidora Priscila Rodrigues - Chefe de gabinete- Gabinete do Desembargador Gustavo Tadeu Alkmim 

Deliberou-se que a servidora Priscilla da Costa dos Santos responda ao e-mail da servidora Priscila Rodrigues - Chefe de gabinete- Gabinete do 

Desembargador Gustavo Tadeu Alkmim, de 16/06/2016, em que é relatado a existências de processos em atraso com a Dra Maria Helena Motta (Juíza 

Convocada), mesmo esses se encontrando na pasta de " Aguardando final do sobrestamento", com o devido sobrestamento lançado no PJe.  
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20. E-mail da servidora Cristiane Nogueira - Chefe de Gabinete do Juiz Jorge Orlando Sereno Ramos 

Em resposta ao e-mail da servidora Cristiane Nogueira - Chefe de Gabinete do Juiz Jorge Orlando Sereno Ramos, de 22/06/2016, que relata inconsistência 

no e-Gestão referentes aos dados do Juiz Convocado Jorge Orlando Sereno Ramos, deliberou-se que a servidora Priscilla da Costa dos Santos responda ao 

referido e-mail, prestando os esclarecimentos necessários. 

21. Consulta sobre procedimento acerca de Certidões de Feitos Trabalhistas no SAPWEB 

Em resposta ao e-mail do servidor Ricardo Cunha, Chefe da DIAPU-1, de 13/01/2016, deliberou-se que a servidora Lorena Moroni Girão Barroso responda 

ao referido e-mail informando apenas que do ponto de vista estatístico, não há nenhum óbice em se lançar diariamente, pelo valor total dos emolumentos 

arrecadados no SAPWEB, posto que o e-Gestão importa o valor total arrecadado e não a quantidade de guias recolhidas.  

22. Impacto da retransmissão dos dados do e-Gestão de fevereiro/2016 

A servidora Miriam Oliveira informa que foi verificado que na retransmissão dos dados do e-Gestão de fevereiro de 2016 foram retiradas da carga quatro 

conciliações. Submeteu-se que devemos solicitar ao CNJ alteração nos dados das Metas Nacionais 1, 3 e talvez 7, excluir essa produtividade do Módulo de 

Produtividade de Magistrados, alterar o SIGEST e o PEP 2015-2020 e republicar alguns relatórios do Portal, tendo sido aprovada suas sugestões de ajustes. 

23. Pendências de reuniões anteriores 

Quanto ao item 5 da planilha de acompanhamento: Módulo de Produtividade e Justiça em Números (No ano de 2015 há cerca de 100 casos de decisão de 

2º grau sem relator e sem órgão julgador), o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Júnior esclareceu que foi aberta ISSUE, mas que esses casos continuam 

ocorrendo. O servidor Roterdam informará o número da ISSUE à servidora Patrícia Lopes de Oliveira para que o respectivo controle seja atualizado. 

Adicionalmente foi ratificada a deliberação da reunião de 19/05/2016 quanto à possibilidade de se apurar os magistrados que devem ser associados aos 

itens que se encontram sem magistrado já na pré-validação, evitando esse trabalho na ocasião da apuração dos dados para o Módulo de Produtividade de 

Magistrados. 
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24. Próxima reunião 

A próxima reunião do grupo foi agendada para o dia 28/07/2016, às 14h. 

Registro feito por:  Patricia Lopes de Oliveira 

 


