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1. Dados da Reunião 

Data: 26.09.2017 Início: 14:10 Término: 16:29 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 

Ausente 

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

- 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional 

Ausência Justificada (Substituído 
pelo servidor Gustavo Galluzzi 
Nunes Santos que foi acompanhado 
do servidor Julio Cesar Casartelli 
Alves – CEST) 

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 

- 
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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 colocando a ata da reunião 

anterior, disponibilizada previamente por e-mail, para aprovação. Sem manifestações contrárias, aprovou-se integralmente o seu teor. Posteriormente, 

discutiu-se diversos itens, conforme se segue: 

1. Respostas às issues EG-950 e EG-951 

Foram apresentadas as respostas do Grupo Técnico de Aperfeiçoamento da Plataforma Tecnológica do e-Gestão às issues EG-950 (Hipóteses de finalização 

de pendência do relator aplicadas aos processos do legado - processos físicos no SAPWEB - não contempladas nas regras definidas pela CGJT para os 

processos eletrônicos (PJe) no e-Gestão) e EG-951 (Processos pendentes com o relator cujos registros de restituição foram realizados antes da entrada em 

vigor das novas regras). Após ciência de que os processos nas situações relatadas continuarão contando no prazo para o relator, deliberou-se divulgar o seu 

conteúdo aos desembargadores. 

2. Apuração dos processos com acordos homologados na CAEP 

A servidora Lorena Moroni Girão Barroso relatou os pontos abordados na reunião com Claudia Assumpção, em 14/08/2017, bem como prestou 

esclarecimentos a respeito dos casos analisados e informou que enviou e-mail ao servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior para verificação da regra 

aplicada. Deliberou-se que o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior analise as regras aplicadas nos casos dos processos do 1º Grau com acordo 

homologado que estão vinculados à Desembargadora Rosana Salim Villela Travesedo, conforme consta dos dados extraídos para remessa, uma vez que 

conforme às análises realizadas, os processos estariam no 2º Grau e não no 1º Grau. 
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3. Item 92.138 – Processos distribuídos – Recursos 

Considerando a previsão de implantação da versão do Extrator 2.3, em outubro de 2017 (dados relativos a setembro de 2017) e que o servidor Roterdam 

Holanda Cavalcante Junior informou, em e-mail 25/09/2017, que após análise da regra aplicada ao  Item 92.138 – Processos distribuídos – Recursos, 

verificou-se que caberia a abertura de issue para melhoria da regra atualmente aplicada, foi apresentada sugestão para se aguardar os testes do novo 

extrator para se confirmar se mantém a inconsistência identificada e discutida na reunião de 26/07/2017. Concordou-se em aguardar a implantação do 

novo extrator para se verificar se o problema foi corrigido. 

4. Valor máximo para reposicionamento da distribuição 

Tomou-se ciência das informações prestadas pelo servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior, em e-mail 21/09/2017, bem como dos esclarecimentos 

prestados pela servidora Lorena Moroni Girão Barroso que esclareceu que, aparentemente, a grande divergência na quantidade de processos eletrônicos 

distribuídos para cada desembargador está relacionada à quantidade de dias de afastamento, já que nesses dias o desembargador só recebe aqueles que 

já estavam vinculados a ele. Foi informado, também, que o assunto está sendo tratado pelo Comitê PJe e que o servidor Roterdam Holanda Cavalcante 

Junior está preparando relatório dos índices dos valores máximos para reposicionamento da distribuição. 

5. Planilhas para as Varas do Trabalho ajustarem as inconsistências identificadas na extração de dados para remessa e realização de evento sobre 
o e-Gestão para o 1º Grau  

Em resposta às sugestões apresentadas na reunião de 27/06/2017, a servidora Lorena Moroni Girão Barroso informou que está enviando às Varas do 

Trabalho as inconsistências mais relevantes para ajuste, bem como tem orientado as unidades de 1º Grau a respeito dos lançamentos que poderão reduzir 

a ocorrência das principais inconsistências identificadas. Assim, entendeu-se superada a necessidade de se enviar as planilhas para ajuste das unidades de 

1º Grau. Quanto à sugestão de realização de evento para o 1º Grau sobre o e-Gestão, entendeu-se que o evento promovido pela Corregedoria Regional 
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atende às necessidades mais urgente. Além disso, a servidora Lorena Moroni Girão Barroso informou que está preparando um manual para migração dos 

processos físicos para o PJe, no âmbito do CLE, que orientará às Varas do Trabalho a respeito das principais inconsistências identificadas. 

6. Curso do e-Gestão para o 2º Grau 

O Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho compartilhou que foi enviado Oficio à Presidência solicitando autorização para a realização de curso 

sobre o e-Gestão para as unidades do 2º Grau. 

7. Dados para apuração da gratificação de acúmulo para os desembargadores 

Considerando demanda da Presidência para que sejam disponibilizados os dados dos processos pendentes no prazo vencido para apuração da gratificação 

de acúmulo para os desembargadores, o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior informou que liberará, antes do dia 30/09/2017, a planilha com a 

listagem de processos pendentes no prazo vencido para que o servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca elabore e envie relatório preliminar à 

Presidência. Posteriormente, nos prazos atualmente adotados para pré-validação dos dados para remessa ao TST, serão disponibilizadas as planilhas para 

os gabinetes realizarem os ajustes e, após a remessa dos dados, será elaborado relatório final à Presidência. O Desembargador Theócrito Borges dos Santos 

Filho compartilhou sua preocupação quanto a responsabilidade pelo pagamento da gratificação aos desembargadores que o Grupo está assumindo com 

essa nova rotina. A servidora Patricia Ferreira Maciel esclareceu que a Corregedoria Regional adota um processo simplificado para controle das pendências 

dos juízes de 1ºGrau. Assim, o Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho solicitou que a servidora Patricia Ferreira Maciel converse com a servidora 

Priscila Rodrigues da Silva, Chefe da Divisão de Monitoramento, a respeito dos procedimentos adotados por aquela unidade para controle das pendências 

dos juízes de 1ºGrau e que poderiam ser replicados aos desembargadores. Deliberou-se o agendamento de uma reunião com o Presidente para sugerir 

mudanças no procedimento atualmente adotado. 
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8. Acompanhamento Diário dos Gabinetes dos processos pendentes no prazo vencido - 2º Grau 

O servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior informou que já liberou na plataforma de BI uma versão do relatório para acompanhamento diário dos 

prazos pendentes no prazo vencido no 2º Grau. Assim os gabinetes poderão realizar os ajustes no PJe e SAPWEB daqueles processos cuja pendência decorre 

de erro no lançamento. O servidor Álvaro José Ockuizzi de Aguiar sugeriu que esse relatório seja disponibilizado aos Gabinetes para realização dos testes, 

o que foi aprovado pelo Grupo. 

9. Atribuições do Grupo Gestor Regional do e-Gestão 

O Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho ressaltou que devem estar muito claras quais são as atribuições do Grupo, pois estamos recebendo 

muitas outras que não deveriam estar na nossa responsabilidade. O servidor Álvaro José Ockuizzi de Aguiar destacou que não cabe ao Grupo a execução 

de muitas atividades operacionais que estão sendo assumidas. 

10. Autuação de processos em meio fisico 

Os servidores Gustavo Galluzzi Nunes Santos e Julio Cesar Casartelli Alves relataram que continuam sendo autuados processos em meio físico. O servidor 

Álvaro José Ockuizzi de Aguiar expressou seu entendimento de que a própria Coordenadoria de Estatística deva comunicar diretamente à Corregedoria 

Regional essas inconsistências. Aprovou-se que a Coordenadoria de Estatística comunique à Corregedoria Regional quando identificada a autuação de 

processos em meio físico. 

11. Valor discrepante no item 90.253 - valores pagos aos reclamantes decorrentes de acordo. 

O servidor Gustavo Galluzzi Nunes Santos relatou que ao se analisar o item 90.253 (valores pagos aos reclamantes decorrentes de acordo), no mês de 

agosto de 2018, foi identificado um valor superior ao que vem sendo apresentado na série histórica. Quando os dados foram detalhados por Vara do 

Trabalho identificou-se que os maiores valores se concentravam na 3a VTSJM. Deliberou-se que a Coordenadoria de Estatística solicite ao servidor Roterdam 
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Holanda Cavalcante Junior a relação de valores pagos aos reclamantes decorrentes de acordo por processo para se identificar aquele discrepante. 

Posteriormente a Coordenadoria de Estatística deverá entrar em contato com 3a VTSJM para verificar se houve erro no lançamento. 

12. Inconsistências identificadas em dados do e-gestão pela CEST (itens vinculados a juizes não 2o Grau e Magistrados afastados ou inativos) 

Os servidores Gustavo Galluzzi Nunes Santos e Julio Cesar Casartelli Alves relataram algumas inconsistências verificadas no relatório de produtividade dos 

magistrados do 2º Grau, pois aparecem itens vinculados a desembargadores falecidos, aposentados e juízes não convocados no período. O servidor Álvaro 

José Ockuizzi de Aguiar sugeriu que a Coordenadoria de Estatística informe às unidades esses processos com inconsistências. Assim, com a concordância 

do Grupo, deliberou-se uma nova rotina de trabalho. Para tanto, o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior disponibilizará, mensalmente, após a 

remessa dos dados, uma planilha com a consolidação dos ajustes realizados pelas unidades na pré-validação, que poderá ser consultada pela Coordenadoria 

de Estatística, inclusive as justificativas apresentadas. Após, entendendo-se que se mantém a inconsistência, a Coordenadoria de Estatística entrará em 

contato com a unidade para confirmar se realmente há erro ou não. Se confirmado erro no ajuste realizado pela unidade, deverá registrá-lo para, posterior, 

remessa extra. Adicionalmente, o servidor Julio Cesar Casartelli Alves questionou se publica o relatório tal como está, se publica depois de realizar a remessa 

extra ou se publica o relatório tirando na mão os dados inconsistentes (esclareceu que nesse caso, o total do relatório permanece o mesmo e se alguém 

gerar o relatório no e-gestão aparecerá a inconsistência já identificada). Deliberou-se que seja dado às unidades um prazo para que manifestem a respeito 

da inconsistência identificada, sendo que no caso de desembargador falecido e inativo mesmo não havendo manifestação no prazo estabelecido, o dado 

deverá ser excluído do relatório. Assim, esse será publicado tal como está e havendo necessidade será republicado.  

13. Análise das regras de execução do Legado 

O Grupo tomou ciência de que a análise das regras de execução dos dados do legado foi interrompida por conta da CLE, conforme relatado pelo servidor 

Julio Cesar Casartelli Alves. 
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14. Remessas diárias do e-Gestão 

O Grupo tomou ciência de informação compartilhada pelo servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior a respeito das ações adotadas por conta de o TRT 

da 1ª Região ter sido escolhido para o teste piloto da remessa diária, bem como os problemas identificados. Foi relatado que, até o momento, esses não 

são suficientes para inviabilizar os testes, apesar das dificuldades enfrentadas pela infraestrutura do Tribunal. 

15. Processos da Vara de Rio Bonito com numeração equivocada 

A servidora Lorena Moroni Girão Barroso esclareceu que o problema relatado no e-mail da Diretora da 1ª VT/Rio Bonito, Maria de Fátima Araújo França 

Soares, em 05/04/2017, decorre do fato de terem sido criados, há época, processos com o final 1111 e que hoje são considerados "fantasma", pois já foram 

renumerados,  mas continuam aparecendo no e-Gestão. O servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior esclareceu que isso se deve ao fato de que o e-

gestão converter os números do identificador devido a uma regra antiga que está sendo aplicada. Deliberou-se que o servidor Roterdam Holanda Cavalcante 

Junior levante todos os processos que terminam em 1111 e encaminhe relação à servidora Lorena Moroni Girão Barroso para validação. 

16. Migração dos processos físicos para Pje 

O Grupo tomou ciência de que a solução para migração dos processos físicos para o PJe adotada pela CLE poderá gerar inconsistência nos relatórios do e-

gestão, nos meses em que ocorrer a migração, já que essa está programada em período diverso para cada Vara do Trabalho, conforme relatado pela 

servidora Lorena Moroni Girão Barroso, que, também, ressaltou que o problema decorre do fato de que o extrator não está programado para obter dados 

do mesmo processo em 2 (dois) sistemas, simultaneamente. Aprovou-se a sugestão do Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho para a realização 

de reunião em seu gabinete, no dia 05/10/2017, às 9h, com a participação dos servidores Lorena Moroni Girão Barroso, Bruno Henrique Fernandes Fonseca 

e Álvaro José Ockuizzi de Aguiar para avaliar o impacto da migração dos processos físicos para o PJe nos relatórios do e-gestão. 
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17. Próxima reunião 

Deliberou-se que a próxima reunião será realizada no dia 24/10/2017 às 14h. 

Registro feito por:  Patricia Lopes de Oliveira 

 


