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1. Dados da Reunião 

Data: 26.07.2017 Início: 10:25 Término: 12:45 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 (Férias) 

Glaucia Alves Gomes Juíza do Trabalho Substituta - 

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

- 

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 

Ausência Justificada (Férias) 

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. Sem manifestações contrárias, aprovou-se integralmente o seu teor. Posteriormente, 

discutiu-se diversos itens, conforme se segue: 

1. Abertura de JIRA para melhoria do e-Gestão 

Discutiu-se a sugestão de encaminhamento de pedido, ao Comitê Nacional, de melhoria do item 90.175 – audiências de instrução PJE, pois não estão sendo 

incluídos os processos da classe 261 – Carta Precatória, bem como do item 92.138 – Processos distribuídos – Recursos, pois mesmo havendo redistribuição, 

o item mantém-se vinculado a magistrado afastado/inativo. Aprovou-se a abertura de JIRA para melhoria do e-Gestão para os itens 90.175 e 92.138. No 

entanto, no caso do item 92.138, foi solicitado ao servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior que confirme se seria apresentada ao Comitê Nacional uma 

sugestão de melhoria ou de correção. 

2. Impacto nos itens Pais e "irmãos" 

Motivada por sugestão apresentada pela Coordenadoria de Estatística, discutiu-se o impacto das exclusões dos itens 92.160 (Processos pendentes com o 

relator - prazo vencido – recursos), 2.160 (Processos pendentes com o relator - prazo vencido) e 92.432 (Processos pendentes com o relator - prazo vencido 

- ações originárias e recursos internos), bem como dos ajustes decorrentes da autorização para que as decisões lançadas nos dias 03/07/2017 fossem 

consideradas como tendo sido lançadas no dia 30/06/2017, nos itens pais e “irmãos”. O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca explicou que as 

decisões lançadas nos dias 03/07/2017 foram consideradas como tendo sido lançadas no dia 30/06/2017, tendo, portanto, sido excluídas apenas do prazo 

vencido, mas continuaram pendentes sem apareceram como julgadas. No entanto, nos dados referentes a julho de 2017, o processo vai aparecer como 

julgado e tendo saído da pendência. Deliberou-se que deverá ser realizada análise do impacto das exclusões dos Itens 2.160, 92.160 e 92.432, em outros 

itens. Para tanto, a DIANP deverá incluir uma coluna na planilha disponibilizada aos Gabinetes para ajuste de inconsistências dos processos pendentes no 
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prazo vencido para que possam registrar as inclusões nos itens pais e "irmãos". Solicitou-se, ainda, que no caso de exclusões justificadas pelas hipóteses de 

o ofício circular 01/2017, incluir automaticamente a inclusão nos itens 2.159 ou 92.159, conforme o caso. O servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior 

informa que não será possível liberar as planilhas dos setores com as melhorias solicitadas já na próxima remessa. Assim, acordou-se que nessa próxima 

remessa, as unidades deverão registrar no campo OBSERVAÇÃO as análises adicionais realizadas. Nas exclusões justificadas sob outras hipóteses, deverá 

ser solicitado às unidades que informem o item impactado. Deliberou-se, ainda, que não há necessidade de fazer remessa extra para correção dos dados 

ajustados no passado e que que essa nova rotina será adotada a partir de agora. Por fim, deliberou-se não informar os itens impactados quando dos ajustes 

decorrentes da autorização do lançamento das decisões do dia 03/07/2017 como tendo sido lançadas no dia 30/06/2017. Assim, neste caso será mantida 

apenas a exclusão dos itens 393 e 90.393. 

3. Acesso à pasta \\TRT1-CORP\E-GESTAO 

Relatou-se o recebimento de cópia de e-mail, de 21/07/2017, em que o servidor Jan Pierre Souza 

Analista de Sistemas, lotado na Divisão de Operação de Núcleos de Computação, informava que estavam planejando a migração da pasta compartilhada 

\\Trt1-corp\e-gestao, pois em breve o servidor TRT1-CORP será desativado. Segundo ele, todos os arquivos serão migrados para um novo servidor, um 

equipamento mais moderno e seguro. Assim, solicitava informar com urgência se algum servidor ainda necessitava de acesso àquela pasta para que eles 

pudessem preservar as permissões. Ocorre que, atualmente o Grupo utiliza a pasta \\trt1corp\Comites\GGRE para compartilhamento de informações e, 

após averiguações realizadas, verificou-se que apenas 2 (dois) dos atuais membros possuíam acesso à pasta antiga. Desta forma, deliberou-se solicitar à 

Divisão de Operação de Núcleos de Computação que migre a pasta antiga para a nova, a ser salva em um subpasta no novo diretório com permissão aos 

usuários para somente para leitura, mantendo o acesso apenas à equipe atual. 

 

 

file://///trt1-corp/e-gestao
file://///trt1corp/Comites/GGRE
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4. Selo CNJ 

O servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior relatou que, em e-mail à Miriam Oliveira, foi informado que tem sido trocada mensagens com o corpo 

técnico do CNJ para tratar da homologação de nova forma de envio dos dados do Selo CNJ. Em linhas gerais, foi informado que a solução anterior (por FTP) 

era bem mais rápida, o que não acontece com a nova solução (REST) que está demorando cerca de 4 dias para finalizar a remessa. Assim, o servidor informou 

que a equipe da DIANP tem mantido contato constante com a lista de e-mail do CNJ mostrando os problemas inerentes a um Tribunal com grande volume 

de dados. No entanto, até aquele momento, não haviam obtido uma resposta satisfatória. Muito pelo contrário, segundo informado, o CNJ passará a aceitar, 

a partir da próxima remessa, apenas o envio via REST. Considerando o tempo de envio, ele sugeriu que o Grupo apreciasse a possibilidade de se remeter  

os dados preliminares. Conforme deliberado, o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior foi autorizado a enviar os dados gerados antes da pré-

validação, uma vez que o prazo para remessa dos dados do Selo é o dia 10, enquanto os dados pré-validados só são liberados no dia 15 de cada mês. 

5. Resposta ao Ofício GGRSe-G nº 13/2017 - Autuação de Processos Trabalhistas da Classe Rito Ordinário em Meio Físico  

O Grupo tomou ciência dos esclarecimentos prestados pelas Varas, em resposta ao Ofício GGRSe-G nº 13/2017, enviado à Presidência conforme deliberado 

na reunião de 30/05/2017. 

6. Autuação de processos em meio físico (Embargos de Terceiros) 

A Servidora Miriam Oliveira informou que ainda estão sendo autuados embargos de terceiros em meio físico, o que contrariaria a Resolução CSJT 185/2017. 

Deliberou-se que seja enviado ofício à Presidência comunicando a autuação dos processos físicos no mês de junho de 2017, conforme listagem a ser 

fornecida pela servidora Miriam Oliveira. 

7. Processo 12021-67.2015.5.01.0571 

A servidora Miriam Oliveira relatou que o processo 12021-67.2015.5.01.0571 foi contado 3 (três) vezes no prazo, apesar de ter havido 12 (doze) decisões. 

Em consulta ao PJe verificou-se que houve o lançamento de 12 (doze)  decisões, possivelmente, por erro no lançamento. Quanto ao processo ter sido 
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contato apenas 3 (três) vezes verificou-se que, provavelmente, há um erro na extração. Deliberou-se que o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior 

abra JIRA para correção e que a servidora Patricia Ferreira Maciel envie e-mail para os juízes, esclarecendo a respeito do erro no lançamento, pois cabe ao 

juiz fazê-lo. 

8. Aumento dos valores pagos aos reclamantes, decorrentes de execução (item 90252) 

A servidora Miriam Oliveira relatou que, em junho de 2017, a 26ª VT/RJ totalizou mais 145 milhões de um total de 165 milhões decorrentes de execução. 

Deliberou-se que a servidora Miriam Oliveira verifique com o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior o detalhamento do lançamento e, se necessário 

contate a Vara do Trabalho para esclarecimentos. Se confirmado que houve erro de lançamento, os dados deverão ser retransmitidos. 

9. Sistema CLE - vai migrar os processos físicos para PJe 

Os servidores Bruno Henrique Fernandes Fonseca e Roterdam Holanda Cavalcante Junior alertaram que se for realizada a migração parcial dos dados como 

está sendo proposto, vai gerar erros nos dados do e-Gestão. Solicitou-se confirmar se a servidora Lorena Moroni Girão Barroso está participando do Grupo 

de estudo e se as questões relacionadas às regras de negócio a serem aplicadas na migração estão sendo tratadas. 

10. Distribuição discrepante entre dados do PJe e do e-Gestão 

O Grupo tomou ciência do problema relatado pelo servidor Rogério Silva Carneiro, Chefe da Divisão de Apoio ao PJe e ao SAPWEB, em e-mail de 18/07/2017, 

em que relata que foi verificada discrepância nos dados do e-Gestão e nos dados pesquisados no PJe (em Processos>Pesquisar>Processo), pois a 32ª VT/RJ 

teve distribuídos, em 2016, 2216 processos pelo e-Gestão e 1948 pelo PJe e a 73ª VT/RJ, 1773 (e-Gestão) e 1952 pelo PJe. 

11. Meta de execução 

O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca relatou que está em andamento um grupo de estudo do qual participa a DIANP, a CEST e a CR que  identificou 

que a alteração que seria aplicada no tratamento dado atualmente aos processos na fase de execução arquivados provisoriamente aumentará o quantitativo 
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de processos pendentes na execução, em cerca de 100.000 processos, impactando a taxa de congestionamento. Deliberou-se que seja continuado o estudo 

para correção dos dados da fase de execução que impactam na taxa de congestionamento. 

12. Próxima reunião 

Deliberou-se que a próxima reunião será realizada no dia 30/08/2017 (quarta-feira), às 10h. 

Registro feito por:  Patricia Lopes de Oliveira 

 


