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1. Dados da Reunião 

Data: 10.08.2015 Início: 14:00 Término: 15:30 Local: 
Sala de Reuniões da SEDI - 9º andar do 

Prédio-Sede  

Objetivo: 1ª Reunião da nova composição do Grupo Gestor Regional do e-Gestão 

 
2. Participantes 

Nome Identificação Observação 

Theocrito Borges dos Santos Filho 
Desembargador do Trabalho do TRT/RJ 
Coordenador do Grupo Gestor Regional do e-Gestão 

- 

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

- 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional - 

Erika Sequeiros Pereira das Neves  
Chefe da Divisão de Requisitos e Métrica / Secretaria 

de Solução em Tecnologia da Informação 
- 

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 
- 

Rogério Silva Carneiro 
Chefe da Divisão de Apoio ao Pje e ao Sapweb /  
Secretaria-Geral Judiciária 

Servidor Convidado 

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 Theocrito Borges dos Santos Filho iniciou a reunião informando a ausência justificada, por necessidade de serviço, da Juíza Glaucia Alves 

Gomes, posteriormente, solicitou que todos os participantes se apresentassem, ato contínuo demandou aos membros antigos do Grupo Gestor 

explicassem aos novos membros a dinâmica dos procedimentos associados ao e-Gestão. 

O Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional, Bruno Henrique Fernandes Fonseca, detalhou a dinâmica do sistema (periodicidade de remessas, 

separação por instância, existência de itens administrativos, disponibilização dos relatórios, procedimentos de validação e pré-validação, ambiente moodle 

nacional, comunidade na intranet etc.). Os novos membros perguntaram sobre quais etapas que demandam a atuação do Grupo. Os membros antigos 

explicaram que todos os temas ocasionais são tratados pelo Grupo quando do recebimento das demandas (solicitação de dados, definição de regras de 

negócio, fornecimentos e administração de senhas e logins e etc.), além disso, alertou-se que existem trabalhos continuados com periodicidade definida 

associados as validações de regras de negócio e de qualidade das informações. 

O Chefe da Divisão de Análise e Projeto, Roterdam Holanda Cavalcante Junior, e a Chefe da Divisão de Requisitos e Métrica, Erika Sequeiros Pereira das 

Neves, detalharam então as regras de validação temporais de não temporais definidas pelo TST, além disso, detalharam a forma de atuação do Grupo 

quando dos procedimentos de validação dos dados mensais do e-Gestão, que acontecem sempre por volta do dia 10 de cada mês e são restritos aos 

processos do SAPWEB. 

O Desembargador Theocrito Borges dos Santos Filho solicitou que a lista de e-mail e-gestao@trt1.jus.br fosse atualizada com a nova composição do Grupo 

Gestor Regional e respectivos substitutos (responsável: Bruno), demandou ainda que seja criado um novo diretório compartilhado do Grupo Gestor 

(responsável: Roterdam), assim pediu acesso ao ambiente de colaboração nacional do sistema – ead/moodle do TST (responsável: Bruno).  

mailto:e-gestao@trt1.jus.br
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 Os membros novos solicitaram que Roterdam Holanda Cavalcante Junior e Erika Sequeiros Pereira das Neves disponibilizassem exemplos dos arquivos do 

procedimento de validação das remessas de dados. Por fim, o Desembargador Theocrito Borges dos Santos Filho informou que estaria em capacitação 

sobre o e-Gestão em Brasília durante a semana corrente, assim, marcou nova reunião de trabalho entre os demais membros para o dia 12.08.2015 na Sala 

de Reunião do CMES, localizado no 13º andar do Edifício da Av. Augusto Severo, tendo como objetivos a apresentação detalhada das planilhas de validação 

aos novos componentes.    

O Desembargador Theocrito Borges dos Santos Filho encerrou a reunião do Grupo Gestor. 

Registro feito por:  Bruno Henrique Fernandes Fonseca 

 


