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1. Dados da Reunião 

Data: 23.03.2017 Início: 14:00 Término: 17:45 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 

Ausência Justificada 

Glaucia Alves Gomes Juíza do Trabalho Substituta - 

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

Ausência Justificada (licença 
médica) 

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

Ausência Justificada (em sessão) 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional 

Ausência Justificada. Representado 
pelos servidores Gustavo Galluzzi 
Nunes Santos - SDE-GAB e 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 

Ausência Justificada. Representada 
pela servidora Priscila Rodrigues da 
Silva - DIMON 

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 

Ausência Justificada (Férias). 
Representado pelo servidor Celio 
Mansini Eustáquio da Silva - DIANP 

 



 

Grupo Gestor Regional do e-Gestão – TRT/RJ                                                                                                                                  Pág:- 2- 8 

   
 

 
  

3. Assuntos Apreciados e Decisões Tomadas 

A Juíza do Trabalho Substituta Glaucia Alves Gomes 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. Envio de processos às unidades para que realizem ajustes diretamente no sistema. 

Inicialmente, discutiu-se a sugestão da servidora Lorena Moroni Girão Barroso quanto a possibilidade de suspender a remessa do item 92.160 até a correção 

das inconsistências pelo Comitê Nacional. Ponderou-se a respeito da falta de estimativa para a implementação de melhorias que corrijam essas 

inconsistências, bem como o fato de se omitir quaisquer informações sobre processos no prazo vencido se adotado tal procedimento e o volume de 

trabalho, não só para o Grupo, mas também para os Gabinetes, para se realizar as remessas retroativas quando da implementação da correção. Assim, 

decidiu-se disponibilizar planilhas padronizadas às unidades para que eles possam informar os ajustes a serem realizados, ainda na fase da pré-validação 

dos dados, reduzindo assim a realização de remessas extras e permitindo uma melhor fidedignidade das informações publicadas no e-Gestão. Deliberou-

se a respeito do envio, a partir de maio de 2017 (dados referentes a abril de 2017), de planilha com o item 92.160 para cada um dos gabinetes informarem 

os ajustes a serem realizados. Estes dados seriam consolidados pela DIANP. No entanto, ressaltou-se a necessidade de, previamente ao envio da planilha 

às unidades, abrir incidente no JIRA-TST, conforme deliberado na reunião de 09/02/2017, e comunicar aos gabinetes que já foi solicitado ao Comitê Nacional 

a correção das inconsistências. Por fim, quando o Comitê Nacional fizer o ajuste, comparar os dados com o remetido no mês anterior e analisar as diferenças. 

Havendo necessidade, abrir incidente no JIRA-TST para comunicação dos erros identificados. 
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2. Disponibilização de aplicativo para simulação de geração prévia de item 

O Grupo tomou ciência de que está sendo testado um sistema satélite do PJe para acompanhamento dos processos que permitirá às Varas do Trabalho 

realizar algumas simulações e ajustar os erros que identificarem, antes do dia 30 de cada mês, conforme informações prestadas pela servidora Lorena 

Moroni Girão Barroso.  

3. Recebimento de comunicações de inconsistências dos Gabinetes em atendimento ao Ofício-Circular GGRSe-G no 01/2017 

Considerando o quantitativo de dados com inconsistências no prazo vencido informado pelos Gabinetes, sugeriu-se definir um calendário de remessa dos 

ajustes, padronizar planilha para recebimento dos dados (discutido no tópico 1 acima) e padronizar ofício de resposta quando do recebido de e-mail/ofício 

com informação das inconsistências. O e-mail comunicando que os ajustes foram realizados já foi padronizado. Aprovaram-se as sugestões. Para tanto, a 

servidora Patricia Lopes de Oliveira encaminhará proposta de calendário de remessa extra para aprovação do Grupo, bem como elaborará modelo padrão 

de comunicação de recebido de e-mail/ofício com informação das inconsistências. 

4. Item 92.210 - Discussão iniciada na reunião de 27/10/2016  

Item reincluído para discussão pelo Grupo, conforme pedido do servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior, em e-mail de 17/02/2017, pois entendia 

que seria o caso de levar ao Grupo proposta de aprovação de abertura de JIRA-TST de modo a finalizar a pendência. Como a inconsistência identificada 

refere-se a agosto de 2016, deliberou-se que a servidora Miriam Oliveira da CEST analisará como este item está sendo apurado no novo extrator  e, caso 

ainda haja alguma inconsistência deverá ser aberto JIRA-TST informando a inconsistência. 

5. Adequação das regras de apuração da Meta 5 do CNJ - Impulsionar processos à Execução 

A servidora Miriam Oliveira da CEST esclareceu que em reunião com o Desembargador José Nascimento Araújo Netto, Corregedor Regional e Gestor de 

Metas, foi questionado o fato de o TRT/RJ apresentar um dos piores resultados na meta 5 do CNJ. Ao verificar os dados apurados, por amostragem, 

identificaram-se inconsistências, que ela entende que precisam ser melhor analisadas. Assim, a servidora sugeriu a criação de um grupo de estudos para 
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analisar a regra de negócio aplicada na apuração dessa meta. Decidiu-se aguardar o recebimento de uma demanda oficial e/ou uma sugestão específica de 

criação de um grupo de estudo. No entanto, a servidora Lorena Moroni Girão Barroso enviará comunicação às Varas de Trabalho com orientações a respeito 

dos erros de usuários mais frequentes e que possam impactar o resultado da meta. 

6. Revisão de Cronograma: redução do prazo para lançamento de decisões retroativas no SAPWEB 

O servidor Célio Mansini Eustáquio da Silva da DIANP sugeriu, em e-mail de 21/03/2017, a alteração do cronograma de geração dos dados do e-Gestão 

legado, pois com a entrada em produção da nova versão do SAPWEB, a remessa chamada atualmente preliminar (gerada por volta do dia 5 de cada mês) 

poderá passar a ser considerada como remessa definitiva. Assim, ganhar-se-ia tempo e a remessa gerada por volta do dia 10 se tornaria desnecessária. 

Aprovou-se a sugestão apresentada, tendo sido solicitado que a DIANP atualize o cronograma de geração dos dados e-Gestão legado para excluir a clonagem 

do dia 10. 

7. Solicitação da Corregedoria - Expurgo no e-Gestão dos atrasos justificados 

Em complemento às informações prestadas no Ofício DIMON nº 10/2017, de 10/03/2017, analisou-se a possibilidade de a Corregedoria Regional acessar e 

ajustar os itens 393 e 90.393, diretamente na planilha de pré-validação. Aprovada a liberação de acesso à planilha de pré-validação para a DIMON, no 

entanto, o Grupo deverá ter atenção para não liberar a planilha para a DIANP providenciar a remessa, sem que os dados tenham sido expurgados pela 

Corredoria-Regional. 

8. Ofício No 053/2017, de 02/03/2017, da Juiza Distribuidora Claudia Maria Samy Pereira da Silva 

Discutiu-se o teor do Ofício No 053/2017, de 02/03/2017, em que é solicitada orientação a respeito de requerimento de reconsideração de decisão proferida 

pela Juíza Distribuidora Claudia Maria Samy Pereira da Silva e que foi apresentado pela 19VTRJ por ter sido indeferido pedido de distribuição do processo 

eletrônico 0011372-80.2013.5.01.0019 em meio físico, tendo como justificativa o fato do referido processo encontrar-se reunido ao processo 0001950-



 

Grupo Gestor Regional do e-Gestão – TRT/RJ                                                                                                                                  Pág:- 5- 8 

   
 

31.2013.5.01.0262. Concordou-se, integralmente, com a decisão adotada pela Coordenadoria de Feitos da 1ª Instância e aprovou-se o encaminhando de 

resposta informando que não cabe ao Grupo Gestor autorizar a distribuição pretendida pela 19VTRJ. 

9. Pré-Validação dos dados do 1º Grau 

Discutiu-se a sugestão do servidor Célio Mansini Eustáquio da Silva da DIANP, referente a apuração de registros de conciliação e de outras movimentações 

processuais em processos do 1º Grau que estão sendo atribuídos a desembargadores em exercício na CAEP, conforme e-mail de 22/03/2017, em resposta 

aos esclarecimentos prestados pela CAEP, em e-mail de 17/03/2017, em que informa que não foram evidenciados erros de procedimento da CAEP que 

justifiquem as inconsistências apontadas nos itens 173 e 378 do e-Gestão. Aprovada a alteração da regra do item 173. Para tanto, a DIANP testará as novas 

regras sugeridas. Deliberou-se, ainda, que a servidora Patricia Lopes de Oliveira disponibilizará a listagem de processos do 2º grau vinculados ao juiz titular 

Epilogo Pinto de Medeiros Baptista para que a servidora Lorena Moroni Girão Barroso verifique com a CAEP o que aconteceu. Além disso, como esses dados 

só foram apurados em fevereiro de 2017, a DIANP analisará se as regras aplicadas estão adequadas.  

Quanto a análise da regra aplicada ao item 390 (Processos baixados - Meta 5 – CNJ), pois foi observada a contagem repetida de processo no item, conforme 

a ocorrência de Agravo de Petição – AP, como não houve tempo hábil para discutir tal assunto, decidiu-se reincluí-lo na pauta da próxima reunião. 

10. Validação dos dados do e-Gestão - janeiro 2017 

Decidiu-se deliberar sobre esse item na próxima reunião. 

11. Relatório de Processos Aptos a Julgamento  

O servidor Gustavo Galluzzi Nunes Santos - SDE-GAB questionou o Grupo sobre a liberação dos dados para publicação do relatório de processos aptos a 

julgamento no portal do TRT da 1ª Região. Foi informado que a servidora Patricia Ferreira Maciel analisará os dados disponibilizados pela DIANP referentes 

ao 1º Grau. Quanto os dados do 2º mantém-se a suspensão da publicação até ser definida a nova regra de apuração.  
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12. Remessa referente a março de 2017 

Considerando que o prazo para liberação dos dados para a remessa dos dados referentes a março de 2017 está reduzido, devido ao feriado da Semana 

Santa, avaliou-se a possibilidade de simplificar as rotinas adotadas. O servidor Célio Mansini Eustáquio da Silva da DIANP informou que é possível clonar a 

base com os dados preliminares no dia 03/04/2017 e liberar as planilhas de pré-validação no dia 05. Aprovada a alteração excepcional da rotina, sabendo-

se que a base que vai ser gerada no dia 03 poderá sofrer alterações, uma vez que o prazo para ajuste no SAPWEB é dia 05.  

13. Item 2142 - Produtividade para magistrado inativo 

A servidora Miriam Oliveira da CEST informou que no MPM - Modulo Produtividade de Magistrados tem que ser informado o magistrado que teve o 

processo redistribuído (item 2142 - saída do processo) e que em fevereiro de 2017 apareceram processos atribuídos ao Dr Luiz Augusto Pimenta de Mello 

e à Dra Nidia de Assunção Aguiar. Como eles estão inativos há muito tempo, a servidora perguntou se era para manter a vinculação dos processos para 

eles, já que se verificou que havia erro de usuário. Deliberou-se por manter os registros tal como constam na base de dados. 

14. Item 92.221 - Processos remetidos para o arquivo definitivo 

Não obstante, já ter sido solicitada a inclusão desse item para análise na pré-validação, conforme solicitado em e-mail à DIANP em 22/03/2017, solicitou-

se a abertura de incidente no JIRA-TST para alteração na regra aplicada. 

15. Relatório com informações dos Postos Avançados 

O Grupo Gestor tomou ciência de informação prestada pela servidora Lorena Moroni Girão Barroso de que os Postos Avançados têm solicitado relatórios, 

não disponibilizados no e-gestão, que apresentem a quantidade de processos recebidos, processos devolvidos à Vara de Traballho e processos arquivados, 

bem como de que a Secretaria-Geral Judiciária - SGJ enviará pedido de relatórios específicos à Secretaria de Soluções em Tecnologia da Informação –SST. 
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16. Item 92.198 - Ações Originárias e Recursos pendentes de julgamento, referente a dezembro de 2016 

A servidora Miriam de Oliveira da CEST informou que ocorreu distribuição do processo 0100236-49.2016.5.01.0000 da classe DC para o gabinete do 

desembargador José Luiz da Gama Valentino quando pela regra deveria ter sido distribuído à Presidência. Deliberou-se que antes de se abrir incidente no 

JIRA-TST, a servidora Lorena Moroni Girão Barroso analisará se houve alteração de classe ou qualquer outro erro de usuário. 

17. Item 90.057 - Processos remetidos para outra unidade judiciária, referente a dezembro de 2016 

Após a identificação da ocorrência de discrepância de quantitativos no item 90.057 – Processos Remetidos para Outra Unidade Judiciária, verificou-se que 

houve alteração na regra do PJe, onde passou a considerar qualquer tipo de redistribuição, diferentemente do que ocorre com os dados do legado. 

Atendendo orientação do TST, decidiu-se abrir JIRA-TST para que seja corrigida a regra constante do manual do e-gestão em relação a do PJe. 

18. Itens 64 e 90.064 - Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de sentença 

O Grupo Gestor tomou ciência de informação prestada pela servidora Miriam de Oliveira da CEST de que os itens 64 e 90.064 - Processos com instrução 

processual encerrada aguardando prolação de sentença estão sendo desconsiderados nos relatórios oficiais do e-gestão, independentemente do período 

de apuração. Foi informado que em contato com o TST tomou-se conhecimento de que a CGJT determinou a exclusão desses itens dos relatórios. Contudo 

esses itens permanecem nos relatórios elaborados por esse Regional. 

19. Tópicos do 2º Grau não apreciados 

Como não houve tempo hábil para se discutir todos os tópicos pautados e os representantes do 2º Grau estavam ausentes, decidiu-se repassar ao servidor 

Álvaro José Ockuizzi de Aguiar a análise dos seguintes tópicos: apuração dos itens 2.188 (Sessões de julgamento realizadas – ordinárias) e 2.189 (Sessões 

de julgamento realizadas – extraordinárias) – 2º Grau, por ter sido  identificado processo no item 2.188 para a Dra Maria Helena Motta, que se encontra 

afastada; inconsistências no e-gestão referentes ao Gabinete da Desembargadora Vólia Bomfim Cassar, que informou listagem de processos físicos que 

estariam equivocadamente no prazo vencido, conforme e-mail de Eneida Cardoso Saraiva Leite - Chefe de Gabinete, de 20/02/2017; regras de sistema de 
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contagem de prazo (e-mails de Cláudia Barros - Chefe do Gabinete do Desembargador Alvaro Luiz Carvalho Moreira, de 20 e 21/02/2017 e de Kamila Kouri 

Santos, de 15/02/2017); e consulta do Gabinete da Desembargadora Giselle Bondim Lopes Ribeiro, conforme e-mail de Célia Machado, de 22/03/2017. 

20. Próxima reunião 

Foi confirmada a realização da próxima reunião do grupo na data já pré-agendada: 27/04/2017, às 14h. 

 

 

Registro feito por:  Patricia Lopes de Oliveira 

 


