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1. Dados da Reunião 

Data: 24.09.2015 Início: 14:00 Término: 16:00 Local: 
Sala de Reuniões da SEDI - 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 - Necessidade 

de serviço 

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

- 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional - 

Érika 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 

Ausência Justificada – Gozo de 
Férias 

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 informando a ausência justificada, por necessidade de serviço, da Juíza Glaucia Alves 

Gomes. Ato contínuo colocou a Ata da reunião anterior, disponibilizada previamente por e-mail, para aprovação. Sem manifestações contrárias, aprovou-se 

integralmente o teor da Ata. Posteriormente, solicitou que as demandas e temas fossem apresentados pelos demais integrantes, o que foi realizado 

conforme segue: 

1. Definição de Agenda para Reuniões do Grupo Gestor Regional do e-Gestão 
A Chefe de Divisão, Priscila Rodrigues da Silva, apresentou proposta da Juíza Glaucia Alves Gomes no sentido de ser estabelecido de calendário de reuniões 

ordinárias do Grupo Gestor Regional do e-Gestão, facilitando assim a participação de todos os integrantes nos debates presenciais. 

A proposta foi acatada pelo Grupo, sendo que as reuniões mensais ocorrerão preferencialmente na última quinta-feira de cada mês. Assim, restaram 

definidos os seguintes agendamentos:  

1.1. 29/10/2015 – 14h 

1.2. 26/11/2015 – 14h 

Optou-se, ainda, por não estabelecer data para dezembro/2015. Por fim, deliberou-se por encaminhar Ofícios à Presidência, à Corregedoria e ao Comitê  

PJe, informando sobre as datas de reunião.  

2. Prazo para lançamento de movimentos retroativos no SAPWEB 
A Chefe de Divisão, Priscila Rodrigues da Silva, apresentou proposta da Juíza Glaucia Alves Gomes no sentido de excluir o prazo de 10 (dez) dias para 

lançamento de movimentos retroativos no sistema SAPWEB. Foi esclarecido que, no PJe, já não é permitido o lançamento retroativo, assim, uma das 

finalidades seria padronizar procedimentos. Outra argumentação apresentada foi o fortalecimento do sistema e-Gestão junto aos usuários, que teriam os 
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dados disponibilizados com maior brevidade e menor defasagem temporal. Por fim, ressaltou-se que o Grupo Gestor ganharia tempo para realizar a 

validação prévia dos dados. 

Após debates, optou-se por, momentaneamente, não alterar solicitar alteração do procedimento existente, pois a demanda entraria na “fila de 

pendências” da área de TIC do TRT/RJ, que teria de alterar sensivelmente o sistema SAPWEB. Outro problema apresentado seria a sensação de “perda de 

benefício” por parte dos usuários, que não poderiam ajustar movimentos. Deliberou-se, por fim em Oficiar os Comitês SAPWEB e PJe para manifestação 

sobre a temática. 

3. Datas de envio de remessas do e-Gestão ao TST 
A Chefe de Divisão, Priscila Rodrigues da Silva, trouxe à pauta a questão do prazo do dia 15 de cada mês, estabelecido pelo artigo 118, § 1º da Consolidação 

dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho: “as informações mensais do Sistema e-Gestão devem ser disponibilizadas até o dia 15 

(quinze) do mês seguinte ao da realização das atividades”. 

Embora a equipe de TI estivesse habituada a enviar os dados sempre no dia 15, ficou combinado que havendo entrega da análise de validação pela equipe 

negocial antes do prazo, o envio dos dados também será antecipado. 

O Roterdam e Érika se comprometeram a trabalhar os dados no prazo de 2 dias, esclarecendo que podem haver intercorrências que o impeçam. 

Priscila e Roterdam combinaram um calendário do 1º grau, que será disponibilizado ao grupo no e-mail, após aprovação da Juíza Glaucia. 

4. Integração Justiça em Números X e-Gestão 
O Bruno Fonseca apresentou ao grupo a questão dos dados que deverão ser entregues ao CNJ, até 31.10.2015, para o Justiça em Números, com referência 

a 2014. Tal necessidade é oriunda das alterações promovidas pelo Conselho nas variáveis do Justiça em Números, sendo que as pendências refletirão a 

posição ao final de cada ano, ao invés do padrão atual de pendência ao início dos exercícios.   

Havendo unanimidade sobre o parâmetro para o referido dado, de ser com base no glossário antigo, conforme adequação realizada pela antiga gestora, 
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juíza Gisela Lutz. 

Posteriormente, Bruno informou que os dados relativos ao exercício de 2015 deverão ser informados até março/2016, contudo, por conta de diversas 

alterações de regras de negócio, ainda não existem parâmetros para que a Coordenadoria de Estatística realize a coleta, a consolidação, a análise e a 

apresentação dos dados ao CNJ. O arquivo disponibilizado, previamente, pela Coordenadoria de Estatística ao Grupo Gestor detalha a temática, assim 

como apresenta algumas sugestões de critérios.  

Bruno informou ainda que, para a versão anterior das variáveis definidas pelo CNJ, o TST disponibilizou um “De/Para” entre o e-Gestão e o Justiça em 

Números, o que ainda não foi realizado para o novo glossário. Deliberou-se por oficiar ao Comitê Nacional do e-Gestão, perguntando se já existe integração 

do e-Gestão com o Justiça em Números, e alternativamente, se isso ocorrerá. 

Por fim, o Desembargador Theócrito solicitou que os integrantes que irão à Brasília para o evento do Sigen realizem investigação sobre a integração e-

Gestão x Justiça em Números. 

5. Integração Metas Nacionais X e-Gestão 
Atualmente, existe grande dificuldade em apurar informações das Metas Nacionais diretamente pelo e-Gestão, sendo constantemente necessária a 

utilização de planilhas e controles adicionais, o que dificulta, inclusive, a assimilação e acompanhamento de resultados pelos usuários do Sistema.  

Deliberou-se por oficiar ao Comitê Nacional do e-Gestão, solicitando a integração. 

Por fim, o Desembargador Theócrito solicitou que os integrantes que irão à Brasília para o evento do Sigen realizem investigação sobre a integração e-

Gestão x Metas Nacionais. 

6. Integração e-Gestão X Módulo de Produtividade do Módulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário, Juízes e Serventias 
Após a publicação do Provimento nº 49/2015 da Corregedoria do Poder Judiciário (CNJ), levantou-se a necessidade de apurar, mensalmente, diversas 

informações sobre a movimentação processual do TRT/RJ.  
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Bruno informou que os dados relativos ao exercício de 2015 deverão ser informados até fevereiro/2016, e posteriormente, serão exigidos mensalmente os 

dados, contudo, ainda não existem parâmetros para que a Coordenadoria de Estatística realize a coleta, a consolidação, a análise e a apresentação dos 

dados ao CNJ. O arquivo disponibilizado, previamente, pela Coordenadoria de Estatística ao Grupo Gestor detalha a temática, assim como apresenta 

algumas sugestões de critérios. 

Deliberou-se por oficiar ao Comitê Nacional do e-Gestão, solicitando a integração. 

Por fim, o Desembargador Theócrito solicitou que os integrantes que irão à Brasília para o evento do Sigen realizem investigação sobre a integração e-

Gestão x Metas Nacionais. 

7. Itens de Prazo Vencido no 2º Grau 
Lembrou-se que os dados sobre prazo vencido no PJe de 2º grau estão sendo informados zerados ao TST. Contudo, por conta da evolução do PJe e das 

regras de apuração dos dados do e-Gestão, ponderou-se pela viabilidade em fornecer os dados reais. 

Deliberou-se passar a informar os dados e por oficiar todos os Desembargadores sobre a disponibilização dos dados sobre prazo vencido a partir do 

próximo mês. 

8. Processos Distribuídos para CAEP 
Lorena, Gestor da CASJ, enviou e-mail ao Grupo Gestor em 24.09.2015 relatando a existência de processos distribuídos equivocadamente à CAEP, oriundos 

do PJe. Explicou-se que o problema encontra-se no cadastro da CAEP, que atualmente é associado ao perfil de Posto Avançado, assim, em caso de 

distribuição com vinculação, existe a possibilidade de o processo ser distribuído à CAEP, com final de numeração “0999”. Informou-se ainda que a temática 

já foi apresentada ao TST, para que seja encontrada solução. 

Deliberou-se tratar a informação, com possível inconsistência, quando do envio da remessa de dados do e-Gestão ao TST. 
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9. Análises de Alta Variabilidade Estatística 

A Coordenadoria de Estatística apresentou previamente a análise de variabilidades elevadas da remessa de agosto/2015 em relação às anteriores, sendo 

que dois dados chamaram atenção: 

9.1. Número elevado de processos com desvinculação de juiz no PJe (90.036) – Roterdam ficou de analisar o caso avaliando se o extrator foi modificado 

nesse item. 

9.2. Número elevado de casos novos físicos recebidos por distribuição na 2ª VT/SJM – a Priscila ficou de ver que processos são esses. 

Por fim, solicitou-se que nas próximas análises, a Coordenadoria de Estatística apresente comparativo de casos novos recebidos, para verificação de 

possíveis falhas na distribuição equânime dos processos por jurisdição. 

10. Treinamento e-Gestão X PJe 
Os Desembargadores Theócrito e Jorge da Fonte sugeriram que o treinamento do e-Gestão seja integrado ao PJe. Contudo, a equipe do e-Gestão ponderou 

que ainda não está completamente segura para realizar tal capacitação. Assim, concordou-se na organização de uma equipe para elaborar o material do 

treinamento, sendo destacados 5 dias para isso. 

A equipe seria formada pelos servidores: Bruno, Lorena, Priscila, Priscilla e Rogério. 

Os servidores vinculados ao Des. Jorge da Fonte foram liberados para o múnus e a Priscila precisará de uma liberação da Dra. Edith, que será solicitada pelo 

Des. Theócrito. 

11. Ofício nº 419/2015 da Corregedoria Regional – Demanda por Relatórios no e-Gestão 
Diante da solicitação da Dra. Edith, para que seja incluído um relatório no e-Gestão contendo as datas de conclusão e de vencimento associados aos itens 

de prazos vencidos dos juízes e desembargadores, Bruno realizou uma análise prévia da demanda, sendo possível incluir um relatório de prazo vencido 

somente com a data da conclusão, não sendo viável a disponibilização da data de vencimento do prazo. 
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O relatório de prazo vencido dos desembargadores com data de conclusão não poderá ser incluído por enquanto. O Dr. Jorge da Fonte apresentou uma 

questão sobre a ausência de lançamento da conclusão no PJe, que já foi objeto de ofício da Presidência ao Corregedor Geral da JT. 

Assim que for concluído o trabalho do Bruno em conjunto com o Roterdam, será comunicado à Dra. Edith, fazendo menção do ofício para justificar a 

impossibilidade inicial de atendimento da solicitação relativa aos desembargadores. 

12. Alteração do nome da juíza ALINE TINOCO BOECHAT para ALINE SOUZA TINOCO GOMES DE MELO no e-Gestão 
Bruno informou que, quando da apuração de dados para o processo de promoção de magistrados, a Coordenadoria de Estatística identificou problemas 

com o nome da Juíza em tela, sendo que o e-Gestão não está refletindo o nome constante do Ergon.  

Considerando que o nome da juíza está correto do ERGON, Roterdam e Érica ficaram de realizar a mudança no e-Gestão para constar o nome atual da 

magistrada. Além disso, investigarão como ocorrem as atualizações no bando do e-Gestão. 

13. Publicação de datas de envio de remessas de dados ao TST 
Conforme sugerido pela Priscila, ficou combinado que o Bruno disponibilizará na página do e-Gestão na Intranet, as datas de disponibilização de dados 

mensais do Sistema, incluindo as retransmissões. 

14. Ofício do Gabinete da Desembargadora Cláudia Gomes Freire 
Para posterior tomada de decisão do Grupo Gestor, Érika ficou de analisar o caso dos dois processos relatados no Ofício, classificados como pendentes de 

lavratura de acórdão com prazo vencido. 

15. Inventário Virtual do PJe 
Questionado sobre o andamento das ações sobre o Inventário Virtual dos processos do PJe, Roterdam explicou que está aguardando a carga do TST de uma 

tabela com os processos inventariados, assim como a disponibilização de um novo extrator que tratará os processos inventariados nas próximas remessas 

de dados. 
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Findos os temas apresentados pelos participantes do encontro, Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho deu por encerrada a reunião do Grupo 

Gestor, sendo que os membros deverão realizar as ações pendentes sob sua responsabilidade até a próxima reunião.  

Registro feito por:  Bruno Henrique Fernandes Fonseca 

 


