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1. Dados da Reunião 

Data: 28.08.2017 Início: 10:15 Término: 12:16 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 
Acompanhado da servidora Miriam 
Oliveira - 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 e solicitando que as pendências não concluídas sejam enviadas aos responsáveis para que 

prestem informações de andamento. Sem manifestações contrárias, aprovou-se integralmente o teor da ata. Posteriormente, discutiu-se diversos itens, 

conforme se segue: 

1. Planilhas para apuração de atraso -  remuneração de acúmulo dos desembargadores 

O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca compartilhou as ações adotadas para atendimento à demanda da Presidência relacionada à Resolução CSJT 

nº 155/2015 - Processos com prazo vencido. Deliberou-se que sejam disponibilizados os dados para a remessa extra dos expurgos do 2º Grau e elaborado 

relatório específico com as informações demandadas. 

2. Curso de utilização do sistema e-gestão para o 2º Grau 

Em e-mail, de 25/08/2017, de Vera Gonçalves (Chefe do Gabinete do Desembargador Antonio Cesar Daiha) foi apresentada sugestão para realização de 

um curso similar ao "Gestão de Vara com e-gestão" que está sendo ministrado para os gestores de Varas, para ser oferecido aos gestores de Gabinetes e 

seus substitutos. Deliberou-se agendar reunião com a servidora Claudia Figueiredo com o objetivo de convidá-la a ministrar curso de extração dos dados 

do e-gestão e, sendo aceito, verificar disponibilidade de sala na ESACS ou EJ1 para a realização do evento. 

3. Alteração de regra do e-gestão 

Em e-mail de 25/08/2017, a servidora Lorena Moroni Girão Barroso informou que devido mudança na regra de apuração de prazo médio na fase de 

execução, torna-se desnecessário o lançamento do fim da execução no lançador de movimentos. Na presente reunião, além de ter prestado esclarecimentos 

adicionais foi esclarecido que a sugestão simplificaria os lançamentos realizados pelas Varas de Trabalho. Assim, deliberou-se que a servidora Lorena Moroni 

Girão Barroso avalie com a Corregedoria Regional o impacto da modificação do procedimento e solicite a alteração das orientações quanto a esse tópico 
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no curso de gestão das Varas do Trabalho com e-Gestão. Após isso, comunique as Varas do Trabalho a alteração do passo-a-passo a ser realizado. 

Previamente, a Juíza Glaucia Alves Gomes testará o lançamento do movimento para verificar o impacto dele nos itens do e-gestão. 

4. PJe 2.0 

O Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho compartilhou as informações a respeito da implantação da versão 2.0 do Pje, prevista para janeiro de 

2018, conforme comunicação do Comitê Gestor Nacional do Pje na Justiça do Trabalho e expressou preocupação com o impacto no e-Gestão. 

5. Processos para ajuste/desarquivamento  

A servidora Lorena Moroni Girão Barroso esclareceu que os processos listados no e-mail de Meire Rodrigues Lima (Diretora de Secretaria da 4ªVara do 

Trabalho), de 25/08/2017, não foram localizados fisicamente e que não é o caso de desarquivamento. Os processos que não foram inventariados, foram 

arquivados sem baixa por meio de lançamento manual no banco de dados. Identificou-se que na solução dada há época não se avaliou o impacto desse 

lançamento manual nas pendências. Então, ela tem dúvidas de qual lançamento encerraria a pendência. O servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior 

informou que o arquivamento com baixa encerraria a pendência. Dado o impacto que o arquivamento com baixa agora daria no prazo médio sugere-se que 

seja adotada a última data de movimentação que consta no processo. No entanto, como ainda não foi apresentada uma demanda formal ao Grupo, mas 

com a intenção de que os lançamentos para correção das pendências impactem o mínimo possível o e-Gestão, a servidora Lorena Moroni Girão Barroso 

manterá contato com a Vara do Trabalho para que sejam adotados os procedimentos que possam minimizar seu impacto no e-gestão. Ao final, ela deverá 

informar o grupo da solução adotada. 

6. Inconsistência no PJe que não permite que sejam registrados os pagamentos na fase de liquidação precisando passar o processo para a execução 

A servidora Lorena Moroni Girão Barroso esclareceu que até a liberação da próxima versão do PJe (prevista para novembro de 2017) será necessário fazer 

lançamento fictício. O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca lembrou que acordos homologados na CAEP em processos do 2º Grau já apresentam 

esse problema e que a solução a ser dada poderia ser a mesma. 
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7. Processos autuados em meio físico em julho/2017 

A servidora Miriam Oliveira informou que ainda foram autuados embargos de terceiros em meio físico, o que está em desacordo à Resolução CSJT 185/2017 

e não observa o despacho do Presidente, em 04/08/2017, que solicita a expedição de ofício circular às Varas do Trabalho, informando-lhes quanto à 

necessidade do cumprimento dessa Resolução. A servidora Miriam Oliveira informou que enviará ao e-mail do Grupo a lista dos processos autuados em 

meio físico em julho/2017. Assim, deliberou-se comunicar os processos autuados em meio físico à Presidência, ressaltando que esses foram identificados, 

apesar da orientação já dada. 

8. Meta de maiores litigantes 

A servidora Miriam Oliveira informou que ao avaliar a meta de maiores litigantes identificou inconsistência e que tem mantido contato com a servidora 

Lorena Moroni Girão Barroso a respeito de um processo que apresenta 2 (duas) decisões. Segundo informação obtidas, a Vara do Trabalho realizou o 

lançamento da 1ª decisão e que se verificou, posteriormente, que não estava completa. Assim a 2ª decisão foi dada em decorrência de Embargo de 

Declaração, mas não foi lançada como tal. Considerando que a inconsistência decorre de erro no lançamento e que isso ocorreu devido o sistema ter 

admitido o lançamento de 2 (duas) decisões, sugere-se que seja encaminhada sugestão ao Comitê do PJe para abertura de JIRA do PJe. Além disso, a 

servidora Lorena Moroni Girão Barroso entrará em contato com a Vara do Trabalho para avisar a respeito da inconsistência identificada. 

9. Apuração de dados do Justiça em Números referentes ao 1º semestre de 2017 

Tomou-se ciência dos dados do Justiça em Números referentes ao 1º semestre de 2017 que serão lançados. Os servidores Bruno Henrique Fernandes 

Fonseca e Miriam Oliveira informaram que esses dados poderão ser alterados, caso sejam identificadas, posteriormente, inconsistências.  
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10. Impacto no e-gestão das ações a serem adotadas no Sistema CLE 

O servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior compartilhou que foram remanejados 2 (dois) servidores da equipe da DIANP para trabalhar no Grupo de 

Trabalho do Sistema CLE. O Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho ressaltou a importância de se comunicar ao Presidente o impacto desse 

remanejamento no e-Gestão. 

11. Lançamentos do 2º Grau para magistrados inativos - maio/2017 

A servidora Miriam Oliveira questionou se continua apresentando ou não as pendências de lançamentos do 2º Grau para magistrados inativos nas reuniões. 

Foi autorizada a retirada imediata dos itens vinculados a magistrados inativos do módulo de produtividade e posterior ajuste no e-gestão. 

12. Republicação de relatórios no e-Gestão 

Os servidores Bruno Henrique Fernandes Fonseca e Miriam Oliveira informaram que as republicações geram retrabalho para as equipes do e-Gestão e CEST. 

O Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho solicitou que seja avaliado o impacto dos ajustes que serão realizados até dia 30/08/2017 pelos 

gabinetes, pois a recomendação é que para os meses posteriores, os ajustes deverão ser realizados pelos usuários diretamente no SAPWEB e PJe, ou quando 

da disponibilização mensal das planilhas eletrônicas aos Gabinetes previamente à remessa de dados do e -Gestão ao TST. 

13. Impressão de manuais do e-Gestão 

A servidora Lorena Moroni Girão Barroso informou que solicitou à Gráfica a impressão dos manuais do e-Gestão para ela e sugere, que, caso algum outro 

membro do Grupo queira,  solicite. Deliberou-se que seja verificado quantos cadernos serão necessários para o Grupo e solicitada a impressão à Gráfica. 

14. Próxima reunião 

Deliberou-se que a próxima reunião será realizada no dia 26/09/2017 às 14h. 

Registro feito por:  Patricia Lopes de Oliveira 
 


