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1. Dados da Reunião 

Data: 10.03.2016 Início: 13:30 Término: 17:00 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 

- 

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 
- 

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 
- 

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 e solicitou que as demandas e temas fossem apresentados pelos demais integrantes, 

o que foi realizado conforme segue: 

1. Criação das regras dos novos itens do 2º grau 
O TST determinou que sejam prestadas informações a partir de 01.03.2016, de CLASSE ORIGINAL. Ressaltou-se que em janeiro de 2016 foi liberado o novo 

manual de regras, que no caso do 2º grau, apresenta algumas regras cujas informações não eram dadas antes. Assim, serão necessárias inclusões de colunas 

com complemento de informações, como por exemplo, data do recurso. Em novembro de 2015 havia sido criada uma coluna “Itens novos” cujos dados 

referentes ao gabinete vinculado a cada processo precisam ser informados. No caso dos processos vinculados a gabinetes de desembargadores inativos 

sugere-se verificar com o Comitê do PJe a inativação no sistema desses gabinetes ou a correção do cadastro. Em julho de 2016 será reavaliada a coluna não 

obrigatória do legado referente a gabinete vinculado do processo. A servidora Érika Sequeiros Pereira das Neves informou que continua zerando os 

processos com prazo vencido no 2º grau. Já o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior se comprometeu em enviar, em 11/03/2016, nova relação para 

o grupo com os processos com prazo vencido no 2º grau. As servidoras Priscilla da Costa dos Santos e Érika Sequeiros Pereira das Neves se reunirão semana 

que vem para criar as regras e as apresentarão por e-mail ao grupo. 

2. Itens sem magistrado - 64 
A servidora Lorena Moroni Girão Barroso verificará os itens que constem sem magistrados associados, mas segundo o servidor Roterdam Holanda 

Cavalcante Junior ao que parece, é causado por exclusão da ata. 
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3. Itens novos - 1º grau 
O grupo já aprovou a regra e os itens já foram criados. O servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior irá disponibilizar as alterações e processos respectivos 

para análise da área de negócio. 

4. SICOND 
O servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior informou que está sendo montando o ambiente de banco de dados e de aplicação do SICOND e a previsão 

é que sua finalização ocorra no final de maio. 

5. Módulo de Produtividade - Justiça em Números 
A servidora Miriam apresentou o caso das Cartas Precatórias, para definição do item "Carta precatória devolvida" e sugeriu utilizar os itens 183, 90.183, 

184, 90.184, 199, 90.199, 200 e 90.200. O grupo acatou a sugestão apresentada. Além disso, o servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca levantou a 

questão de vinculação da competência originária dos casos novos, pois há processos sem relator e sem órgão julgador. Deliberou-se que se forem os casos 

de dissídios coletivos, que tiveram acordo antes da conclusão ao relator, os processos deverão ser vinculados à Presidência, como serventia. Assim, a 

servidora Miriam Oliveira disponibilizará a respectiva lista e a servidora Priscilla da Costa dos Santos analisará os dados. Quanto aos Casos novos - recurso 

no 2º grau verificou-se que há 183 processos sem magistrado associado. Então a servidora Priscilla da Costa dos Santos analisará os dados e indicará o 

relator associado, mas o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior antes verificará quem é o relator atual dos processos referentes ao item DEC2º. Já 

quanto a pendência de baixa no 2º grau, verificou-se que será necessário vincular à serventia e há processos pendentes de baixa vinculados a Turmas. O 

servidor Bruno Fonseca questionou a existência de outra serventia que seja possível de ser vinculada, além das Turmas. A servidora Priscilla da Costa dos 

Santos disse que também poderia estar pendente na Presidência. Deliberou-se utilizar como serventia a Turma e gerar relação de 596 processos para 

análise amostral da servidora Priscilla da Costa dos Santos. No que se refere aos itens sem magistrado associado no 1º grau de PJe, a juíza Glaucia Alves 

Gomes solicitará a sua assistente que analise a lista de mais ou menos 100 processos. Miriam Oliveira disponibilizará planilha com os itens a preencher. Já 



 

Grupo Gestor Regional do e-Gestão – TRT/RJ                                                                                                                                  Pág:- 4- 4 

   
 

os Embargos à execução - tipos de decisão com mérito e sem mérito, foram liberados pela juíza Glaucia Alves Gomes por escrito na reunião ao servidor 

Roterdam Holanda Cavalcante Junior. Por fim, verificou-se que no ano de 2015 havia cerca de 100 casos de decisão de 2º grau sem relator e sem órgão 

julgador. Assim, para sanar tal inconsistência, o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior consultará no sistema o relator atual e fará o respectivo 

lançamento. 

6. ERGON 
O servidor Alexandre Pais Valadares comparará os dados de janeiro e fevereiro do e-Gestão (toda área administrativa com os mesmos dados do ERGON 

para verificar se coincidem. 

7. Justiça em Números 
Alguns dados do Justiça em Números retornaram com erros e o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior os está analisando. Posteriormente, esse 

servidor encaminhará a relação dos processos baixados para que a servidora Priscilla da Costa dos Santos averigue a regra. 

8. Próxima reunião 
A próxima reunião do grupo foi agendada para o dia 07/04/2016 na SEDI, às 13h30min.  

Registro feito por:  Bruno Henrique Fernandes Fonseca 

 
 


