
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

Ata de Reunião – ATA 

 

Assunto da reunião: Reunião de controle do Comitê Gestor Regional do e-Gestão 

Data da reunião: 28/07/2020 das 14:00 às 15:20 

Local da reunião: Google Meet 

 
Participantes 

 

Nome Entidade/Unidade Função 

Ney Fraga Filho Juiz do Trabalho Substituto Presidente do Comitê Gestor 
Regional do e-Gestão 

Ana Valéria Santos Cavalcante Secretaria de Gestão 
Estratégica 

Membro do Comitê 

Francisco Patrício Pinheiro Secretaria Judiciária Membro do Comitê 

José Mário Viana Barbosa 
Júnior 

Secretaria de Tecnologia da 
informação 

Membro do Comitê 

Antônio Thirso 11ª Vara do Trabalho de 
Fortaleza 

Membro do Comitê 

Antônio Carlos dos Santos 05a Vara  Membro do Comitê 

Rômulo Celso Bezerra e 
Azevedo 

Secretaria de Tecnologia da 
informação 

Convidado para reunião 

Francisco Jonathan Rebouças 
Maia 

Secretaria de Tecnologia da 
informação 

Membro do Comitê 

 
Deliberações 

 

Sugerir ao Comitê Nacional para uniformizar a baixa dos Embargos de Declaração            
com as mesmas regras dos Embargos à Execução, incluindo o Baixa no lançar             
movimento  

Item adiado para a pauta da próxima reunião em virtude de férias do Otávio.  

Apresentação e aprovação dos trabalhos referentes à uniformização dos dados de           
RPVs (federais, estaduais e municipais) entre sistemas do Regional (e-Gestão,          
Sicond, Portal de Serviços) 

- SETIC apresentou para Comitê documentações criadas referentes às modificações e          
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unificações realizadas (foi enviada por e-mail para o Comitê) 
- e-Gestão, Sicond e Portal de Serviços agora obtém informações da mesma base de             

dados 
- Rômulo citou que a dificuldade para identificar obrigações a pagar específicas de            

RPVs levou à criação de mecanismos para saber o valor máximo de RPVs em cada               
município 

- Comitê Regional do e-Gestão deliberou por oficiar via e-mail (de imediato) o Comitê             
Regional do PJe para habilitar na tela de lançamento em lotes os movimentos: 

- 60 - Expedição do(a) "4-Tipo de documento" = '7231 - Solicitação de recursos             
financeiros' e "13 - Destinatário" = '7041 - Conselho Superior da Justiça do             
Trabalho'  

- 50046 - Cancelada a RPV 
- Henrique da Divisão de Precatórios fará revisão do Tutorial de RPV no PJe (              

https://docs.google.com/document/d/1ue0UPN5bkEZjuji4MHhXFWolbG1aA-x7xPGVQ
jY5fq4/edit?usp=sharing ), também disponível na “Intranet -> Sistemas Online -> PJe           
-> Tutorial RPV PJe no e-Gestão” com apoio da SETIC 

- Após atualização do manual, requerer à Corregedoria que oficie todas as Varas            
definindo o cumprimento das regras determinadas no manual, em prazo a ser            
determinado pela Corregedoria, de sorte a que haja correção dos dados hoje            
parcialmente incorretos. 

- Quanto ao reenvio das remessas do e-Gestão dos itens de RPVs, ele só será              
realizado após o prazo definido pela Corregedoria para cumprimento de providências           
pelas Varas 

Informação sobre implantação do extrator 2.5.5 do e-Gestão PJe / Decisão sobre            
reenvio das remessas. 
 

- Versão foi implantada no Regional em 25/07/2020 junto à versão 2.5.7 do PJe; 
- Comitê deliberou por não reenviar as remessas de Janeiro de Junho de 2020 com a               

versão 2.5.5 do extrator, em virtude de já terem sido reenviadas recentemente com a              
versão 2.5.4. A versão 2.5.5 será usada nas remessas futuras. 

Informações sobre necessidade de mapeamento de acordo com a Tabela Unificada           
de Afastamentos 

- Comitê delibera por unanimidade que a atividade de correlacionar os afastamentos           
hoje previstos em tabela do extrator do SIGEP para o e-Gestão e futura tabela              
unificada de afastamentos foge ao escopo do Comitê do e-Gestão, cuidando-se de            
atribuição alheia a sua competência. 

Configuração de relatórios gerenciais no SAO (pendências dos juízes e outros,           
similar ao fornecido no SICOND, com fornecimento de dados imediato e do dia) 

Quanto ao SAO, não desenvolvemos relatórios para o sistema no TRT7 (SETIC não             
recebeu treinamento). Recebemos todos os relatórios disponibilizados pelo SAO junto          
com as versões do PJe. Entendemos que o ideal é que o Regional desenvolvedor do               
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SAO, TRT13, desenvolva as consultas e distribua nacionalmente, assim como sempre           
fazíamos com o Sicond. 
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