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1. Dados da Reunião 

Data: 03.08.2016 Início: 15:00 Término: 17:10 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 (férias) 

Glaucia Alves Gomes Juíza do Trabalho Substituta - 

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

Ausência Justificada 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional 
Acompanhado da servidora Miriam 

Oliveira 

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 José Luiz 
Campos Xavier 

Ausência Justificada 

Priscila Rodrigues da Silva 
Chefe da Divisão de Monitoramento / Secretaria da 

Corregedoria Regional 
- 
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Roterdam Holanda Cavalcante Junior 
Chefe da Divisão de Análise e Projeto / Secretaria de 
Solução em Tecnologia da Informação 

Ausência Justificada (férias). 
Substituído pelo servidor Celio 

Mansini Eustáquio da Silva 
 
 
3.  Assuntos Apreciados e Decisões Tomadas 

A Juíza do Trabalho Substituta Glaucia Alves Gomes iniciou a reunião solicitando que as demandas e temas fossem apresentados pelos demais integrantes, 

o que foi realizado conforme segue: 

1. Migração da Intranet (página do e-Gestão https://lrportal.trt1.jus.br/group/guest/e-gestao1) 

A servidora Patricia Lopes de Oliveira apresentou a nova página do e-Gestão na intranet, que foi aprovada pelo Grupo. Após sugestão de divulgar na página 

as orientações relativas aos cuidados nos lançamentos no PJe e SAPWEB, deliberou-se que caberá a servidora Lorena Moroni Girão Barroso incluir e alterar 

tais informações, já que cabe a sua unidade realizar tais divulgações. Assim, deverá ser concedido o perfil para edição da página a ela. 

2. Alterações na composição do Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão – GGRSe-G  

Tomou-se conhecimento do interesse da servidora Priscilla da Costa dos Santos se desligar do grupo. Além disso, a servidora Erika Sequeiros Pereira das 

Neves comunicou o interesse em sair do grupo, uma vez que as atividades que executa fazem parte das atribuições da DIANP, equipe chefiada pelo 

Roterdam Holanda Cavalcante Junior, também integrante do grupo. Informou, também, que todas as suas tarefas já foram repassadas a ele e ao servidor 

Célio Mansini Eustáquio da Silva. Deliberou-se aguardar a comunicação de tais fatos ao coordenador do grupo, Desembargador Theócrito Borges dos Santos 

Filho, para então se tomar as providências necessárias quanto a alteração dos expedientes que norteiam as nomeações para esse grupo. Adicionalmente, 

deverá ser providenciada a inclusão da servidora Patricia Lopes de Oliveira na composição do grupo. Ao final, deverá ser publicada a nova composição do 

GGRSe-G no JIRA/TST em atendimento ao comunicado de 01/08/2016. 

 

https://lrportal.trt1.jus.br/group/guest/e-gestao1
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3. Aprovação das minutas das atas das reuniões de 28/01, 10/03, 07/04, 05/05, 19/05, 28/06 e 18/07/2016 

Foram aprovadas as minutas das atas de reuniões do GGRSe-G realizadas em 2016, bem como autorizada a sua publicação no JIRA/TST em atendimento ao 

comunicado de 01/08/2016. 

4. Processos dos maiores litigantes em execução 

Discutiu-se o pedido da juíza Márcia Leal, Gestora da Execução, que solicitou uma lista dos 10 maiores litigantes em quantidade de ações, na execução, por 

Vara. Deliberou-se que a DIANP gerará a lista solicitada. Para tanto, a servidora Priscila Rodrigues da Silva escreverá a regra que deverá ser igual à do último 

relatório gerado. Ao final, a SDE arrumará o arquivo a ser liberado. O arquivo será encaminhado diretamente à juíza até a primeira semana de setembro. 

5. GRACO PJe 

Não obstante ter sido discutida a sugestão apresentada pela servidora Priscila Rodrigues da Silva, em e-mail de 19/07/2016, que compartilhou 

questionamento do Cesar do GRACO sugerindo a elaboração de lista com os principais problemas do PJe a serem resolvidos, não houve qualquer deliberação 

a respeito. 

6. Sugestão de pedido de auxílio do GRACO e-Gestão para ajuste na baixa de recursos pendentes de baixa no 2º grau que já estão nas Varas 

Esse item também foi discutido sem que houvesse qualquer deliberação a respeito. 

7. Minuta de resposta à consulta do gabinete do Des. Marcelo Augusto Souto de Oliveira 

Foi aprovada a minuta de resposta elaborada em conjunto pelos servidores Priscila Rodrigues da Silva, Priscilla da Costa dos Santos e Rogério Silva Carneiro 

- Chefe da Divisão de Apoio ao PJe e ao SAPWEB em resposta ao e-mail de Giselle Roxo Martins, Chefe de Gabinete do Desembargador Marcelo Augusto 

de Oliveira, recebido em 23/06/2016. 
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8. Minuta de resposta ao incidente encaminhado pelo Rogério Silva Carneiro, em 13/06/2016 

Foi aprovada a minuta de resposta elaborada pela servidora Priscila Rodrigues da Silva e encaminhada ao grupo em 27/07/2016. 

9. Minuta do Ofício GGRSe-G nº 14/2016  

Foi aprovada a minuta de ofício elaborada pela servidora Priscila Rodrigues da Silva em que comunica ao CGRPJe-JT estatística gerada com o movimento 

de extinção da execução. 

10. Cadastro de “unidades virtuais” com Órgão Julgador no PJe 

Discutiu-se o problema apresentado pelo servidor Célio Mansini Eustáquio da Silva, em e-mail de 28/07/2016, no qual apresenta dúvidas após ser 

identificado o cadastramento de dois novos 2 (dois) novos Órgãos Julgadores Colegiados (Tribunal Pleno e Plantão). A servidora Lorena Moroni Girão 

Barroso esclareceu que a unidade "Plantão" foi criada no PJe para que fosse possível distribuir processos para o magistrado de plantão. Deliberou-se que a 

servidora Lorena solicitará ao servidor Rogério Silva Carneiro que contate o servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca para conversarem sobre esse item. 

Após, será expedido ofício ao Comitê PJe solicitando que informem ao GGRSe-G todas as alterações e inclusões de unidades (judiciárias e administrativas). 

Além disso, caso apareçam processos vinculados à unidade Plantão na remessa de julho, o servidor Célio Mansini Eustáquio da Silva deverá informar ao 

grupo para análise. 

11. Análise solicitada pela Seção de Gestão de Produto para verificação de impacto 

Discutiu-se o impacto de uma resposta dada a um problema de duplicação de acórdão, conforme análise solicitada pela Seção de Gestão de Produto e 

encaminhada ao grupo pelo servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior por e-mail em 01/07/2016. Deliberou-se que o grupo responderá ao e-mail 

dizendo que não há óbice na implementação da solução e que o impacto no e-Gestão será analisado na próxima remessa. 
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12. Análise solicitada pela Divisão de Qualidade para verificação de impacto 

Foi, também, discutido o impacto de uma resposta dada a um problema de duplicação de acórdão, conforme solicitação encaminhada ao grupo pelo 

servidor Célio Mansini Eustáquio da Silva por e-mail em 02/08/2016. Da mesma forma que o item anterior, deliberou-se que o grupo responderá ao e-mail 

dizendo que não há óbice na implementação da solução e que o impacto no e-Gestão será analisado na próxima remessa. 

13. Apuração da Meta 2016 

Foi informado que o compilado com a nova regra de apuração das Metas de 2016 foi liberado pela a servidora Miriam Oliveira em 29/07/2016. Assim, a 

servidora Priscila Rodrigues da Silva o conferirá e passará as alterações para que a juíza Glaucia Alves Gomes aprove as novas formas de apuração. 

14. Definição de como será a validação dos processos aptos (parâmetros da validação) 

Deliberou-se que assim que a nova remessa subir, o servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca disponibilizará os dados ao Grupo para se realizar nova 

análise. Além disso, o servidor Célio Mansini Eustáquio da Silva verificará se o item de processos sobrestados está funcionando para retirá-los dos pendentes. 

Caso não esteja funcionando, deverão ser investigados os processos que estão nas caixas de sobrestamento do PJe. 

15. Restauração de autos físicos – duplicidade de lançamentos 

A servidora Lorena Moroni Girão Barroso esclareceu que o 1º grau restaura autos físicos com o mesmo número, mas que o servidor Alanyr Goulart 

Guimarães informou que os gabinetes estão autuando um novo processo físico, com novo número, com mesma classe do original. Ou seja, autua como 

ResAut e depois muda para a classe do processo original. Entendeu-se que não é competência do GGRSe-G ditar norma ou orientação sobre o procedimento 

a ser adotado. 
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16. Módulo de Produtividade - MP 

Relatou-se a existência de divergência entre variáveis do Justiça em Números – JN, MP e Selo por conta da exclusão dos processos que não tinham serventia 

nem magistrado no MP. Deliberou-se deixar o MP diferente e alinhar as informações do Selo e as do JN, sob a argumentação de que o MP exige 

detalhamento da serventia na produtividade, a qual não está disponível para todos os processos. 

17. Próxima reunião 

A próxima reunião do grupo foi agendada para o dia 01/09/2016 às 14h. 

Registro feito por:  Patricia Lopes de Oliveira 

 


