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1. Dados da Reunião 

Data: 19.05.2016 Início: 13:30 Término: 17:30 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 

- 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional - 

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 Jorge 
Fernando Gonçalves da Fonte 

- 

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

Corregedoria Regional 
- 

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 

Com autorização do Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho, o grupo iniciou a reunião discutindo as demandas e temas apresentados por seus 

integrantes, o que foi realizado conforme segue: 

1. Leitura da decisão ”convertido o julgamento em diligência” 
A servidora Priscila Rodrigues da Silva informou que os processos com conclusão aberta para julgamento em que há decisão anterior de conversão do 

julgamento em diligência não aparecem com prazo vencido, como por exemplo no caso do processo 0010363-16.2013.5.01.0203. Deliberou-se que seja 

gerada uma lista de processos pendentes até a data em que a regra do prazo vencido foi modificada, e que constem sem decisão, a menos que seja 

"convertido o julgamento em diligência". Alternativamente, Roterdam sugeriu aplicar a regra nova nos processos antigos. 

2. ERGON 
Foi questionada a pendência da reunião de 10.03.2016 referente à comparação dos dados de janeiro e fevereiro do e-Gestão (toda área administrativa), 

com os mesmos dados do ERGON para ver se coincidem. O servidor Alexandre Pais Valadares informou que Lúcio de Paula vai dar retorno do cumprimento. 

3. Prazo vencido 2º grau 
A servidora Priscilla da Costa dos Santos reportou 2 (dois) problemas: Processos suspensos e sobrestados (continuam contando como prazo vencido) e 

apesar de ter havido mudança de regra para que o prazo passe a contar a partir da distribuição, a contagem continua sendo feita a partir da conclusão, o 

que gera uma distorção gigantesca no número de atrasos. Quanto ao primeiro problema, a servidora Claudia Figueiredo observou que os processos que 

constam com prazo vencido, apesar de estarem suspensos, são aqueles que já foram para a Turma e retornaram sobrestados. O problema parece não 

acontecer quando o lançamento do sobrestamento é realizado antes do visto, no próprio gabinete. Quanto ao segundo problema, verificou-se que apesar 

de ter havido mudança de regra para que o prazo passe a contar a partir da distribuição, a contagem continua sendo feita a partir da conclusão e isso é o 

que gera a distorção no número de atrasos. Deliberou-se que o Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho e a servidora Priscilla da Costa dos Santos 
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irão checar a hipótese levantada pela Claudia e encaminharão ofício ao Comitê Nacional do e-Gestão, solicitando a verificação dessa possível inconsistência 

e na sua constatação, será realizada a retificação do extrator. 

4. Prazo vencido para lavratura de acórdão 
Foi relatado que desde o início do PJe, os processos com prazo vencido para lavratura de acórdão têm sido retirados manualmente da lista. Deliberou-se 

que, tendo em vista que os itens de prazo vencido do desembargador foram publicados, deverá ser aplicada a mesma regra no prazo vencido para lavratura 

de acórdão, inclusive com o recebimento das impugnações para acerto e que o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior deverá gerar a lista de abril 

para análise preliminar pela servidora Priscilla da Costa dos Santos. 

5. Apresentação da servidora Patricia Lopes de Oliveira 
A servidora Patricia Lopes de Oliveira foi apresentada como nova integrante do grupo, tendo sido informado que será publicada Portaria a designando 

exclusivamente para o e-Gestão, conforme aprovação da Presidência. Desta forma, deverá ser solicitada a sua inclusão no GGRSe-G, na lista de e-mail do 

grupo, no diretório do e-Gestão, no EAD e no Jira do extrator do e-Gestão, bem como ser encaminhando à STI solicitação de acesso VPN para ela e o seu 

cadastramento no SAPWEB e no PJe.  

6. Processos sem magistrado associado 
O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca questionou se a análise dos processos sem magistrado associado poderia ser incluída na rotina da validação. 

Deliberou-se que não há problema em incluir os itens, tendo o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior informado que os dados com esses erros já 

foram gerados. Bruno Fonseca verificará se os relatórios gerados atendem. 
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7. Alteração do SAPWEB para prevenir ocorrência de erros 

O servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior sugeriu que fosse retificado no SAPWEB um pacote de requisitos para gerência de mudanças no 

sistema. O grupo concordou e deliberou-se que os servidores Roterdam Holanda Cavalcante Junior e Priscilla da Costa dos Santos irão apresentar as 

alterações necessárias e Priscila Rodrigues da Silva irá elaborar ofício ao Comitê SAPWEB. 

8. Módulo de Produtividade 
Foi informado que William Martins, juiz que já saiu do Tribunal, está constando da lista de produtividade. Verificou-se que a decisão referente ao processo 

0133700-60.2005.501.0223 foi prolatada pelo juiz Marcelo Alexandrino da Costa Santos. Deliberou-se que o e-Gestão de Abril seja retransmitido para 

constar e anotar no Módulo Produtividade - MP  e que o servidor Bruno Fonseca enviará ao servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior o item e 

alteração a ser realizada. 

9. Antecipação da validação de maio 

O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca solicitou a antecipação da validação de maio, que ocorrerá em junho, tendo em vista que 20/06 é um 

período muito curto depois da publicação dos dados no e-Gestão. Assim, o servidor solicitou a cooperação do grupo visando conseguir dar conta de entregar 

os dados necessários ao MP. Foi acordado que se o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior gerar os dados até o dia 07/06, a servidora Priscilla da 

Costa dos Santos se compromete a enviar a análise até dia 09/06. Após a remessa definitiva a ser gerada em 10/6 à noite, Priscilla estima devolver a 

análise do dia 13 de manhã no próprio dia.  

 

 

 



 

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

   
 

10. Caso do Juiz Jorge Orlando 
Foi relatado que o Juiz Jorge Orlando consta como ativo no gabinete quando não está mais. Assim, o Setor de Cadastro deve observar a condição de ativo 

ou inativo do desembargador ou juiz convocado, de acordo com a realidade. Deliberou-se que os servidores Bruno Henrique Fernandes Fonseca, Priscilla 

da Costa dos Santos e Priscila Rodrigues da Silva irão enviar um e-mail à CASJ com orientações ou necessidades da estatística para lançamentos no cadastro 

dos juízes. 

11. Itens Novo de 1º Grau 
O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca relatou que alguns processos baixados em execução não parecem estar corretos, à luz da nova regra. 

Deliberou-se que os servidores Bruno Henrique Fernandes Fonseca, Roterdam Holanda Cavalcante Junior e Priscila Rodrigues da Silva irão analisar essas 

possíveis inconsistências. 

12. Lugar no site para publicação da lista de processos pendentes - novo CPC 
Foi questionado em que lugar no site poderia ser disponibilizada a lista de processos pendentes – novo CPC. Deliberou-se constar no "Acesso Rápido". 

Registro feito por:  Patricia Lopes de Oliveira 

 


