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1. Dados da Reunião 

Data: 18.07.2016 Início: 14:15 Término: 16:50 Local: 
Sala 4 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 

- 

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

A. Cota 

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 

Ausência Justificada 

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 

Acompanhado do servidor Celio 
Mansini Eustáquio da Silva 
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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. Módulo de Produtividade - MP 

O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca destacou que há 600 processos sem serventia associados no 2º grau, sendo que a maioria desses processos 

encontram-se na CAEP. Destacou, também, que o prazo para disponibilizar tais informações seria a próxima quarta-feira (20.07.2016) e que já existe 

sugestão prévia do Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho de excluir os processos que se encontram nessa situação. A Juíza do Trabalho 

Substituta Glaucia Alves Gomes concordou que a CEST realize a exclusão desses processos nos itens de contagem do Módulo de Produtividade e do Justiça 

em Números. Além disso, o servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca ressaltou que há 130 processos sem magistrado ou unidade associados no 1º grau, 

que já deveriam ter sido ajustados na pré-validação. Deliberou-se que a servidora Patricia Lopes de Oliveira realize as pesquisas pertinentes e encaminhe 

ao servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior, até 19.07.2016, a lista dos magistrados vinculados, para retransmissão da remessa de junho. 

2. Numeração de processos igual no PJe e SAPWEB 

Essa questão, já apreciada na reunião de 28.06.2016, foi reapreciada, pois se entendeu necessária uma análise numérica dos processos que se encontram 

nessa situação, bem como a identificação daqueles que se encontram em andamento ou encerrados. Para tanto, o servidor Roterdam Holanda Cavalcante 

Júnior deverá disponibilizar listagem dos processos com numeração igual no PJe e SAPWEB com as respectivas situações e a servidora Lorena Moroni Girão 

Barroso realizará uma análise dos dados. Após tal análise, a servidora Patricia Lopes de Oliveira elaborará minuta de ofício à Presidência dando ciência dos 

processos que se encontram nessa situação, sugerindo a alteração no SAPWEB dos números dos processos que se encontram em andamento, para que 

entrem na apuração do Sistema e-Gestão. 
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3. Prazo médio 

O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca reporta que têm aparecido alguns erros de prazo médio, decorrentes, provavelmente, de erros no extrator, 

que têm interferido de maneira gritante nos processos de promoção. Deliberou-se que o próprio servidor encaminhe ao servidor Roterdam Holanda 

Cavalcante Júnior a lista dos processos em que ocorrem tais erros, para ser regerada a remessa do mês de ocorrência, observando-se se tal erro já foi 

corrigido no novo extrator. Caso negativo, abrir incidente no JIRA. 

4. Extração do arquivo XML 

O servidor Roterdam Holanda Cavalcante Júnior reporta que os casos de processos com mais de um assunto devem ser enviados para fins do SELO. 

Deliberou-se que o próprio servidor e a servidora Lorena Moroni Girão Barroso comparem os assuntos que constam na tabela do CNJ e nas tabelas dos 

sistemas PJe e SAPWEB. Após, o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Júnior deverá remeter todos os assuntos, salvo aqueles que não constam na tabela 

do CNJ. Além disso, o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Júnior questiona se serão enviados todos os movimentos e documentos de cada processo. 

Para esse caso, deliberou-se que o servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca encaminhe ao Roterdam uma análise mais apurada dos movimentos, por 

e-mail com cópia para o grupo. Concomitantemente, o servidor Roterdam deverá questionar oficialmente ao setor de Estatística do CNJ se todos os 

documentos deverão ser realmente gerados e enviados. Se a resposta for positiva, o Grupo deverá enviar um ofício ao responsável superior ao setor de 

Estatística do CNJ sobre as dificuldades de se disponibilizar todos os documentos. 

5. Primeira decisão nos processos 

O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca apresentou uma dúvida sobre a apuração da primeira decisão, que deverá ser informada ao TST por meio 

do e-Gestão. Deliberou-se que nos casos em que há anulação ou reforma da decisão deverá ser preenchida com a primeira decisão prolatada, 

independentemente da situação (ativa/inativa). Deliberou-se, também, atualizar o manual do Banco de Dados. 

 



 

Grupo Gestor Regional do e-Gestão – TRT/RJ                                                                                                                                  Pág:- 4- 4 

   
 

6. Exclusão de itens que saíram em nome de juízes inativos 

Reportou-se que no mês de maio/2016 foram excluídos 3 (três) registros que saíram em nome de juízes inativos do módulo de Produtividade. Pergunta-se 

se haverá retransmissão de dados do e-Gestão. Deliberou-se que seja realizada a retransmissão. Para tanto, a equipe da CEST encaminhará ao servidor 

Roterdam Holanda Cavalcante Júnior os dados a serem retransmitidos. 

7. Selo CNJ - Dúvidas - nível sigilo 

O servidor Roterdam Holanda Cavalcante Júnior apresentou sua dúvida encaminhada ao grupo por e-mail em 15.07.2016.  Deliberou-se que no SAPWEB os 

processos comuns têm nível de sigilo 0 e os de segredo de justiça 1. No PJe, os processos comuns têm nível de sigilo 0 e os de segredo de justiça 4. 

8. Magistrados inativos 

Sugeriu-se notificar a Corregedora-Regional sobre os registros dos nomes dos magistrados inativos que foram excluídos pelo GGRSe-G, o que foi aprovado, 

tendo sido deliberado que a notificação seja realizada, mensalmente, por e-mail. 

9. Próxima reunião 

A próxima reunião do grupo foi agendada para o dia 03.08.2016 às 14h. 

Registro feito por:  Patricia Lopes de Oliveira 

 


