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1. Dados da Reunião 

Data: 18.5.2020 Início: 11:00 Término: 14:10 Local: Telepresencial - Webex Meetings 

Objetivo: Debater demandas e temas diversos inerentes ao e-Gestão. 

 
2. Participantes 

Nome Identificação Observação 

Leonardo Dias Borges Desembargador do Trabalho - Coordenador do Grupo Gestor Regional  
Ausente por necessidade de 

trabalho 

Glaucia Alves Gomes Juíza Titular de Vara do Trabalho - 

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

Gustavo Galluzzi Nunes Santos Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional - 

João Machado Fonseca Neto Assessor do Gabinete do Desembargador do Trabalho Leonardo Dias Borges - 

Miriam Amalia Losantos Oliveira Coordenadora de Estatística - 

Rogério Silva Carneiro Assessor de Sistemas Judiciários de 2º Grau  

Vinicius Pacheco Chefe da Seção de Seção de Administração e Análise de Dados - 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca Servidor lotado no Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Institucional - 

Patrícia Ferreira Maciel Servidora lotada na Divisão de Monitoramento da Corregedoria Regional - 

Rosane Alves Moreira 
Servidora lotada na Assessoria de Implementação de Projetos Judiciários e de 
Sistemas Judiciários de 1º Grau 

- 

Daniel de Faria Simões Servidor lotado na Assessoria Técnica de Gestão de Pessoas - 

Priscila Rodrigues da Silva Chefe da Divisão de Monitoramento da Corregedoria Regional 
Servidora Convidada para debater 
priorização de ações da SECAAD 
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3. Assuntos Apreciados e Decisões Tomadas 

A Juíza Titular de Vara do Trabalho Glaucia Alves Gomes iniciou a reunião e coordenou as análises e os encaminhamentos dos seguintes tópicos incluídos 
em pauta, cujo material foi disponibilizado previamente aos integrantes por e-mail. 

 Retransmissão de dados de 2020: observou-se que a versão 2.5.4 do Extrator do PJe foi implantada em março/2020 e corrigiu diversas falhas que 
existiam nos dados do e-Gestão de janeiro/2020 e fevereiro/2020, que estão sob a versão 2.5.3. Por outro lado, os usuários do sistema e os 
Comitês Regionais têm identificado a permanência de inconsistências com a versão 2.5.4, conforme demonstrado no TST/JIRA/e-Gestão. Ciente do 
problema, o Comitê Nacional anunciou que liberará em maio/2020 a versão 2.5.5, assim como já planejou o desenvolvimento da versão 2.5.6, 
sendo estimada sua liberação para julho/2020. Diante do exposto, o CGReG do TRT/RJ passou a debater sobre os procedimentos de retransmissão 
dos dados de 2020, que poderiam ser realizados para todos os meses sob cada nova versão disponibilizada, gerando grande impacto e retrabalho 
nos processos de trabalho do Comitê, ou para todos os meses após a disponibilização de uma versão mais estável do Extrator, talvez a 2.5.6. Nessa 
esteira, Bruno Fonseca e Vinicius Pacheco comentaram sobre os impactos operacionais para disponibilizar as retransmissões de 2020 sob cada 
versão; Miriam Oliveira comentou sobre os impactos que a CEST teria na apuração dos dados exigidos pelo CNJ (Justiça em Números e Módulo de 
Produtividade), que são baseados no e-Gestão; e Patrícia Maciel observou que poderiam ocorrer impactos nas atas de correição, mas minimizou a 
questão. Então, os demais integrantes passaram a debater o tema, sendo sugerido que o CGReG avalie o início das retransmissões de remessas de 
2020 somente após a liberação da versão 2.5.6 do Extrator, o que foi acatado pela Juíza Glaucia Gomes e considerado como deliberação final deste 
tópico da pauta. 

 Exclusão do acesso de usuários ao diretório compartilhado do CGReG: observou-se que este tópico decorre de deliberação realizada na reunião 
imediatamente anterior, quando aprovou-se a alteração da denominação, da composição e das competências do Comitê Regional. Todos os 
procedimentos foram realizados, como, por exemplo, publicação de Ato da Presidência e correção da lista de e-mail do Comitê. Contudo, foi 
verificado que alguns usuários alheios às atividades do CGReG no momento possuem acesso aos diretórios de rede compartilhados por seus 
integrantes. Ato contínuo, a Juíza Glaucia Gomes solicitou que os magistrados alheios às atividades do CGReG tenham suas permissões de acesso 
finalizadas. Vinicius Pacheco comentou que os demais usuários alheios são servidores da área de TI, sem atuação no e-Gestão atualmente. Álvaro 
Aguiar sugeriu que todos os usuários alheios percam a permissão de acesso aos diretórios compartilhados e o CGReG avalie, posteriormente, 
eventuais pedidos de nova permissão, o que foi acatado pelos demais integrantes e considerado como deliberação final, ficando Bruno Fonseca 
como responsável por tramitar a questão junto ao Help Desk. 

 Formalização/melhoria de comunicação do processos de trabalho de cadastro de unidades no PJe/SAPWEB/e-Gestão: iniciou-se a apreciação 
deste tópico com a seguinte contextualização:  
a. os dados administrativos do e-Gestão dependem de cadastros no Ergon e no SAPWEB, assim como de script de extração desenvolvido por 

unidades da STI não vinculadas ao e-Gestão.  
b. Constantemente, são identificadas falhas nas classificações das informações pelos itens do e-Gestão, principalmente no tocante aos vínculos 
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das unidades à 1ª instância, à 2ª instância ou à área administrativa.  
c. Adicionalmente, identificou-se falhas em informações de unidades de segundo grau, provavelmente decorrente de alterações cadastrais no 

SAPWEB, sendo aproveitadas unidades de magistrados aposentados para “criar”, por simples modificação de nome do gabinete do 
aposentado, os novos gabinetes de desembargadores recém promovidos. A questão tem gerado multiplicidade de gabinetes, gabinetes 
associados a magistrados indevidos e processos “esquecidos” em pendências de magistrados falecidos, promovidos etc.  

d. Quando identificados os problemas, o CGReG tem realizado repetidos ajustes manuais diretamente no banco de dados do e-Gestão ao longo 
dos anos, contudo, as falhas ocorrem reiteradamente. 

e. Vinicius Pacheco acrescentou que a TI também tem enfrentado problemas com os procedimentos de cadastros dos feriados, suspensões de 
expediente etc., que não possuem padrão e ocasionalmente ocorrem muito depois do período, gerando inconsistências nas contagens de 
prazos dos magistrados. 

Passou-se, então, ao debate das formas de melhoria do problema, sendo identificado que poderia ocorrer por meio de Ato da Presidência, 
mapeamento dos processos de trabalho, formalização de fluxo de trabalho ou simples melhoria da comunicação entre os envolvidos. Gustavo 
Galluzzi ponderou que a ação deveria começar com o procedimento mais simples – melhoria da comunicação – e se não resolver a questão o 
CGReG passaria para o pleito de mapeamento do processo de trabalho junto à Presidência. Vinicius Pacheco observou que a SECAAD pode 
disponibilizar relatório em ferramenta de BI para auxiliar na identificação dos problemas pelo CGReG. Bruno Fonseca comentou que, nas planilhas 
de pré-validação de 2º grau são excluídas das remessas mensais as informações associadas aos magistrados “falecidos/aposentados/promovidos”, 
contudo, a demora das unidades judiciárias em corrigir a questão (nova conclusão ou redistribuição) tem gerado desconforto na manutenção do 
procedimento. Álvaro Aguiar corroborou a preocupação de Bruno Fonseca e ponderou que não deveriam ocorrer os expurgos automaticamente. 
Miriam Oliveira comentou sobre impactos no Módulo de Produtividade Mensal no CNJ, sendo necessário que a CEST administre quais magistrados 
estão ativos e podem ter dados associados nos períodos; lembrou ainda que o CGReG já deliberou em reuniões anteriores pela exclusão dos 
magistrados falecidos da publicação de arquivos de produtividade do site do TRT/RJ. João Machado ponderou que os processos associados aos 
magistrados “falecidos/aposentados/promovidos” deveriam receber registro imediato de nova conclusão/redistribuição aos magistrados que 
estão responsáveis pela pendência, o que mitigaria o problema. Rogério Carneiro ponderou que não pode realizar a nova conclusão/redistribuição 
automaticamente, pois caberia aos órgãos colegiados ou aos gabinetes realizarem a ação quando considerarem oportuno ou havendo 
determinação da Presidência; adicionalmente, comentou que não tinha noção dos impactos ocasionados no e-Gestão por conta dos cadastros 
realizados por sua unidade no SAPWEB. A Juíza Glaucia Gomes demonstrou preocupação com o caso, principalmente no tocante aos processos 
associados indevidamente aos magistrados inativos. 

Finalizados os debates, foram estabelecidas as seguintes deliberações: 

1) Realizar manualmente uma nova correção dos cadastros de unidades no banco de dados do e-Gestão, compatibilizando as informações entre 
SAPWEB/PJe/ERGON/e-Gestão, mitigando, assim, o problema atualmente existente das associações indevidas de gabinetes e magistrados 
(Responsáveis: Bruno Fonseca e Vinicius Pacheco); 
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2) Solicitar aos responsáveis pelos cadastros de unidades no SAPWEB e no PJe que não reaproveitem o cadastro de gabinetes de 
magistrados inativos para fins de criação de novos gabinetes, ou seja, quando da alteração do quadro de Desembargadores, o 
ideal é sempre criar um novo gabinete para os magistrados que forem iniciar a atuação no 2º grau e inativar o gabinete dos 
magistrados que deixaram de atuar no 2º Grau, após a finalização das pendências (Responsável: Rogério Carneiro); 

3) Promover a melhoria da comunicação, sendo que qualquer criação/alteração/inativação/exclusão de registros de unidades e de 
feriados/suspensões no SAPWEB e PJe deve ser comunicada ao CGReG (Responsável: Rogério Carneiro); 

4) Promover a melhoria da comunicação, sendo que qualquer criação/alteração/inativação/exclusão de registros de unidades no ERGON deve ser 
comunicada ao CGReG (Responsável: Daniel Simões); 

5) Disponibilizar, na medida do possível, relatórios em BI para avaliação dos cadastros a qualquer momento pelo CGReG (Responsável: Vinicius 
Pacheco); 

6) Alterar o procedimento de pré-validação de 2º grau para não expurgar automaticamente dados associados aos magistrados inativos 
(Responsável: Bruno Fonseca); 

7) Comunicar à Presidência os dados de 2º grau associados aos magistrados inativos, sugerindo que as unidades judiciárias promovam 
imediatamente a redistribuição ou a nova conclusão (Responsável: Bruno Fonseca); e 

8) Manter a deliberação anterior do CGREG acerca dos relatórios do site do TRT/RJ, ou seja, para essas publicações devem ser “omitidos” nomes 
de magistrados inativos, fazendo constar algo como “magistrados inativos” ou “magistrado não identificado” (Responsáveis: Gustavo Galluzzi e 
Bruno Fonseca). 
 

 Classes de ações originárias inválidas no SAPWEB/e-GESTÃO: Esclareceu-se que é uma demanda antiga apresentada pelo CGReG para avaliação de 
classes apuradas indevidamente como ações originárias no e-Gestão. A SECAAD apresentou por e-mail a análise realizada. Rosane Moreira 
apresentou informações complementares acerca do tema por e-mail, especificando a origem da utilização das classes. Miriam Oliveira argumentou 
que o próprio TST demonstra ambiguidade nos manuais do e-Gestão, sendo possível interpretar que a classe restauração de autos seria cabível 
para ações originárias de 2º grau. A Juíza Glaucia Gomes, João Machado e Álvaro Aguiar ponderaram que a solução atual no SAPWEB é baseada em 
necessidade antiga do TRT/RJ, possivelmente em decorrência do incêndio ocorrido no prédio sede, assim não deveríamos alterar o procedimento 
neste momento no e-Gestão. Por fim, argumentou-se que devem existir pouquíssimos casos residuais na referida situação. Finalizados os debates, 
deliberou-se por não alterar os procedimentos do e-Gestão e não demandar alterações no SAPWEB. 

 Repriorização das ações da SECAAD gerenciadas pelo CGReG: informou-se que o tema decorre de nova ação apresentada pela TI a ser priorizada 
pelo Desembargador Leonardo Dias Borges (Ação #24902 - Realizar manutenção evolutiva ou corretiva no Gerador automático de documentos a 
fim de adaptá-lo para as necessidades no TRT1, originária da Corregedoria Regional). João Machado lembrou que a priorização das ações da 
SECAAD não é de competência do CGReG, contudo, não enxerga problemas no debate para posterior encaminhamento ao Desembargador 
Leonardo Dias Borges. Vinicius Pacheco argumentou que, mesmo não sendo de competência direta do CGReG, seria interessante o debate neste 
âmbito, pois normalmente todos os demandantes estão presentes. Neste momento, juntou-se à reunião a servidora Priscila Rodrigues da Silva, 
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Chefe da Divisão de Monitoramento da Corregedoria Regional, para participar do debate. Nessa esteira, os integrantes passaram a expor seus 
pontos de vista acerca das urgências das ações em backlog. Miriam Oliveira questionou se a ação recentemente concluída # 24169 - Desenvolver 
extrator para apurar variáveis do Justiça em Números não deveria ser continuada para implementar as alterações conexas relativas ao Módulo de 
Produtividade, ou seja, todas para atender ao CNJ. Vinicius argumentou que a expansão não estava prevista na documentação inicial da ação e a 
equipe de desenvolvedores já teria sido alocada para a próxima ação da fila, qual seja: #23262 - Desenvolver Repositório para agregar informações 
de dias úteis de trabalho das unidades judiciárias, magistrados e do próprio Tribunal; e complementou que a ação #23260 - Desenvolver nova 
ferramenta para geração dos dados do CNJ via MNI também é associada ao Justiça em Números e Módulo de Produtividade, ou seja, também 
destina-se a atender ao CNJ, sendo que todas estas ações são consideradas para fins do Prêmio Nacional de Qualidade do Poder Judiciário. Priscila 
Silva argumentou que a nova ação demandada (#24902) também se refere à meta nacional das Corregedorias, definida pelo CNJ. A Juíza Glaucia 
Gomes, João Machado e Álvaro Aguiar argumentaram que sem uma estimativa de esforço da SECAAD para executar as ações ficaria difícil sugerir 
alguma priorização ao Desembargador Leonardo Dias Borges. Adicionalmente, a Juíza Glaucia Gomes argumentou que em ações originárias do 
mesmo demandante, como, por exemplo, Corregedoria, este deveria ser consultado sobre a priorização. João Machado, Miriam Oliveira e Gustavo 
Galluzzi argumentaram ainda que consideram impertinente suspender ações que já estão em andamento, mesmo que surja algo emergencial do 
CNJ, por exemplo. Daniel Simões foi questionado sobre a urgência da ação #19490 Desenvolver relatório online de acompanhamento de 
andamento dos processos administrativos e ficou de apresentar a informação posteriormente. Vinicius Pacheco esclareceu que a ação #19490 
possivelmente será abarcada por solução nacional via PROAD ou outro sistema. Bruno Fonseca resumiu o tópico da seguinte forma: temos uma 
ação interna de interesse geral em andamento (#23262), que poderá ser suspensa a depender da repriorização; a segunda ação da fila é a #23261 - 
Desenvolver Data Mart para identificação de processos críticos, que também é interna; temos três ações que possuem relação com programas e 
demandas do CNJ (Módulo de Produtividade, #23260 e #24902). Diante do exposto, deliberou-se por sugerir a continuidade da ação #23262; e 
demandar à SECAAD que apresente uma estimativa de esforço para as três ações vinculadas ao CNJ para posteriormente o Desembargador 
Leonardo Dias Borges definir a nova priorização das ações abaixo. (Responsável: Vinícius Pacheco) 

ID Descrição Demandante 

- 
Desenvolver extrator para apurar variáveis do Módulo de 
Produtividade Mensal (CNJ) 

CEST/SDE 

23261 Desenvolver Data Mart para identificação de processos críticos DIMON/CR 

23260 
Desenvolver nova ferramenta para geração dos dados do CNJ via 
MNI (CNJ) 

SDE 

19490 
Desenvolver relatório online de acompanhamento de andamento dos 
processos administrativos 

SGP/DG 

21721 Definir ferramenta única de relatórios no TRT/RJ CSIS 

24902 
Realizar manutenção evolutiva ou corretiva no Gerador automático de 
documentos a fim de adaptá-lo para as necessidades no TRT1 (CNJ) 

CR 
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 Suspensão de prazos dos magistrados em processos físicos por conta da pandemia do COVID-19: apresentou-se a contextualização do tema da 
seguinte maneira: 

Conforme noticiado pelo CGReG em março/2020, os prazos processuais estão suspensos apenas para as partes do processos, não aplicando-se 
o entendimento aos prazos dos magistrados de 1º e 2º graus. Contudo, restou deliberado que eventuais atrasos em processos físicos seriam 
expurgados nos dados oficiais mensais do e-Gestão, o que vem ocorrendo. 
Por outro lado, a CGJT tem utilizado as remessas diárias, que possuem os atrasos em processos físicos, para cobrar celeridade em processos 
com prazo vencido. Adicionalmente, é exigido retrabalho dos integrantes do Comitê quando dos procedimentos de pré-validação, ficando este, 
portanto, sujeito a falhas. 
Como solução paliativa pensou-se, inicialmente, em demandar a SECAAD que os itens de prazo vencido dos processos físicos, de 1º e 2º graus, 
ficassem “zerados” até que acabe a impossibilidade de expediente presencial do TRT/RJ. Contudo, verificou-se que há diferença de tratamento 
das informações entre as instâncias, pois para o 1º grau os itens “com prazo vencido” são filhos, detalhamento, do item maior de processos 
pendentes de decisão com o juiz; já para o 2º grau, os itens de “no prazo” e “com prazo vencido” são complementares, não existindo um item 
da pendência geral. 
Assim, há as seguintes dúvidas: 
- Devemos implementar a “zerada” nos itens de prazos vencidos de processos físicos para todas as remessas ou continuamos expurgando 
apenas nas mensais? 
- Se optarmos por “zerar” os itens de prazos vencidos qual deve ser o tratamento com os processos destes itens? Devemos dar entendimento 
de “sobrestamento/diligência”, não constando também os processos nas pendências dos itens de “no prazo” ou “pendência geral”? Ou 
devemos encarar como simples “suspensão” do prazo, deixando os processos constarem nos itens de “no prazo” ou “pendência geral”? Para as 
duas instâncias? 
- Quando os prazos voltarem a fluir nos processos físicos, a contagem deve desconsiderar os dias em que os processos físicos ficaram 
suspensos por conta da pandemia, como devemos realizar esse cadastro válido apenas para os processos físicos? Diretamente na base do e-
Gestão ou por meio dos cadastros do SAPWEB?  

Após os debates e apresentação de informações por diversos participantes, deliberou-se por: 

1) Realizar o cadastro do “afastamento” diretamente no banco de dados do e-Gestão, válido para as duas instâncias e apenas para os processos 
físicos, o que não impactará prazos dos processos eletrônicos, mitigará novos prazos vencidos em processos físicos nas remessas diárias e 
mensais e mitigará eventuais prazos vencidos errados após o término da pandemia (Responsável: Vinicius Pacheco); 

2) Com cadastro manual do “afastamento”, itens de prazos vencidos apresentarão processos que estavam em atraso antes da pandemia. Assim 
esses itens deverão ser “zerados” nas remessas diárias e mensais, garantindo que os processos com prazo vencido anteriormente constem nos 
itens de atraso, sem migração dos processos para outros itens (no prazo) (Responsável: Vinicius Pacheco);  
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3) Finalizar o procedimento de “zerar” os itens de atraso em processos físicos após a pandemia. (Responsáveis: Bruno Fonseca e Vinicius Pacheco).  

 
Finalizados os debates e as deliberações acerca dos tópicos incluídos em pauta, a Juíza Titular de Vara do Trabalho Glaucia Alves Gomes encerrou a reunião, 
devendo os participantes tratar das demandas decorrentes em suas áreas de atuação e apresentar ao Comitê Gestor Regional do e-Gestão informações 
acerca da execução das ações.  
 

Registro feito por:   
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