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1. Dados da Reunião 

Data: 27.10.2016 Início: 14:10 Término: 16:55 Local: 
Sala 3 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 

Ausente 

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

- 

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 

- 

Patricia Ferreira Maciel 
Servidora da Divisão de Monitoramento / Secretaria da 
Corregedoria Regional 

- 

Patricia Lopes de Oliveira 
Servidora do Gabinete Secretaria de Desenvolvimento 
Institucional 

- 

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 Theócrito Borges dos Santos Filho, Coordenador do Grupo Gestor Regional do e-Gestão, iniciou a reunião solicitando a elaboração de 

ofício à Presidência para registro dos bons serviços prestados pelas servidores PRISCILLA DA COSTA DOS SANTOS, ERIKA SEQUEIROS PEREIRA DAS NEVES e 

PRISCILA RODRIGUES DA SILVA durante o período que serviram como membros titulares e suas preciosas contribuições ao Grupo Gestor Regional do Sistema 

de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho - e-Gestão, deste egrégio Tribunal, solicitando inclusive que tais 

elogios sejam registrados nas respectivas fichas funcionais. Solicitou, ainda, agradecer a designação dos servidores PATRICIA FERREIRA MACIEL, ÁLVARO 

JOSÉ OCKUIZZI DE AGUIAR e PATRICIA LOPES DE OLIVEIRA para compor o Grupo em substituição às servidoras acima mencionadas, o que permitiu manter 

completa a composição do Grupo e, em especial, a qualidade dos serviços prestados. Após, solicitou que as demandas e temas fossem apresentados pelos 

demais integrantes, o que foi realizado conforme segue: 

1. Pendência 5 referente à reunião de 10/03/2016 - Casos de decisão de 2º grau sem relator e sem órgão julgador – Incidente no JIRA-TST 

Abordou-se a pendência referente à reunião de 10/03/2016, uma vez que a issue aberta no JIRA-CSJT solicitando solução para os casos de decisão do 2º 

grau sem relator e órgão julgado não foi concluída antes de esse ambiente ter sido descontinuado e substituído pelo JIRA gerenciado pelo Tribunal Superior 

do Trabalho, conforme ATO N° 7/GCGJT, DE 23 DE JUNHO DE 2016.  O servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior entende que as issues pendentes 

devem ser reabertas no novo ambiente. No entanto, considerando que está em homologação uma nova versão do extrator que pode solucionar esse 

problema, os servidores Bruno Henrique Fernandes Fonseca e Roterdam Holanda Cavalcante Junior sugeriram aguardar a finalização dos testes antes de se 

reabrir a issue. Acatando tal sugestão, o Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho pediu que o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior 

informe, na próxima reunião, se essa inconsistência foi corrigida ou não. 

 

 

 



 

Grupo Gestor Regional do e-Gestão – TRT/RJ                                                                                                                                  Pág:- 3- 8 

   
 

2. Proposta de Fluxo de Trabalho  

Abordou-se a proposta do servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior apresentada ao Grupo, no e-mail de 18/10/2016, para encaminhamento de uma 

prévia do módulo de produtividade antes da disponibilização ao TST, de modo a antecipar eventuais inconsistências. No entanto, o servidor Roterdam 

Holanda Cavalcante Junior compartilhou que a servidora Miriam Oliveira, coordenadora da CEST, informou que a sugestão apresentada não representa 

melhoria ao trabalho já realizado. Além disso o servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca destacou que pode não haver tempo hábil para executar tal 

prévia, uma vez que há um período restrito antes da remessa dos dados. Então, a Juíza do Trabalho substituta Glaucia Alves Gomes sugeriu suspender essa 

discussão e aguardar que os envolvidos discutam melhor o assunto, o que foi aprovado pelos demais membros do Grupo. 

3. Relatórios sobre principais falhas de itens do e-Gestão x PJe 

O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca introduziu assunto abordado no e-mail de 10/10/2016, em que encaminhou relatório elaborado pela 

Coordenadoria de Estatística acerca dos principais erros de validação de dados oriundos dos itens de PJe, cujas informações poderão nortear eventuais 

análises de pré-validação e demandas do TST. Ele destaca o crescimento do volume na ocorrência de erros e sugere abrir issues no JIRA-TST, solicitando 

providências para a correção dos erros mais frequentes. A Juíza do Trabalho substituta Glaucia Alves Gomes concorda com a sugestão, mas o servidor 

Roterdam Holanda Cavalcante Junior sugere aguardar a homologação da nova versão do extrator e assim fazer nova análise para verificar se tais 

inconsistências se mantêm, o que foi aprovado pelo Grupo. 

4. Mapeamento dos erros na pré-validação do 2º grau 

O servidor Álvaro José Ockuizzi de Aguiar relata que, atualmente, muito dos erros identificados na pré-validação dos dados do 2º Grau são ajustados pelo 

Grupo, mas que ele entende que tal ajuste deve ser realizado pelo respectivo órgão julgador. O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca argumentou 

que pode não haver tempo hábil para encaminhamento e solução dos erros de modo a atender aos prazos de remessa dos dados ao TST. Assim, a principal 

questão discutida foi se os ajustes deverão ou não serem realizados pelo Grupo. A Juíza do Trabalho substituta Glaucia Alves Gomes entende que os erros, 
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se corrigidos pelos órgãos julgadores, precisam ser mapeados e sugere testar essa ideia, que pode ser implementada se for melhorar o trabalho já realizado. 

Assim, o servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca sugere identificar os erros que serão ajustados pelos órgãos julgadores de modo que o servidor 

Roterdam Holanda Cavalcante Junior possa separá-los em relatórios a serem enviados às unidades.  O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca lembrou, 

também, que uma opção seria voltar com os treinamentos dos usuários. Por fim, o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior informou que não havia 

tempo hábil para aplicar tais mudanças já a partir de novembro (dados de outubro). Decidiu-se que os servidores Álvaro José Ockuizzi de Aguiar, Patricia 

Ferreira Maciel e Lorena Moroni Girão Barroso, nas suas respectivas esferas de competência, informarão quais os tipos de ocorrências a serem separados 

nos relatórios e que ficarão responsáveis por enviar e-mail às unidades informando que a partir de dezembro (dados de novembro) será encaminhado às 

unidades a relação de erros de validação a serem ajustados. Além disso, o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior, até 18/11/2016, enviará ao Grupo 

sugestão de cronograma para implementação dessa nova rotina.  

5. Alteração da carga mensal de setembro/2016, para retirar um processo do item 90.064 

Abordou-se a solicitação da servidora Priscila Rodrigues da Silva, Chefe da Divisão de Monitoramento, apresentada ao Grupo em e-mail de 20/10/2016, 

para alteração da carga mensal de setembro/2016, retirando do item 90.064, o processo 001131091.2014.5.01.0023, da juíza CAMILA LEAL LIMA, pois, 

conforme informações prestadas, ao analisar os processos aptos para julgamento, observou que deixou passar na validação mensal um item de averiguação, 

referente aos processos pendentes de decisão com prazo vencido. Aprovou-se tal solicitação, solicitando que a servidora Patricia Lopes de Oliveira 

reencaminhe o mencionado e-mail ao servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior para que ele tome as providências necessárias para nova remessa e, 

que após a sua conclusão comunique ao servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca para que sejam providenciados os ajustes nos relatórios pertinentes. 

O servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior informou, ainda, que a remessa será realizada com as demais que estão pendentes. 
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6. Situação dos processos que constam da planilha de Juizes Inexistentes 

Em continuidade à discussão abordada na reunião de 29/09/2016, que deliberou que a servidora Patricia Lopes de Oliveira pesquisasse os processos listados 

na planilha JUIZES_INEXISTENTES e enviasse a respectiva análise ao servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior, para que fosse providenciada a exclusão 

definitiva dos processos que tenham tido o recurso ou ação finalizado, o servidor Álvaro José Ockuizzi de Aguiar expressou que  se faz necessário definir 

quando esses processos precisam ou não contar na estatística e informou que os órgãos julgadores já foram contatados para que  analisem a situação e 

verifiquem as ações a serem adotadas em cada caso. 

7. Resposta ao Oficio GGRSe-G No 21/2016 - Processos trabalhistas da classe rito ordinário distribuídos fisicamente às Varas do Trabalho da Capital 
em agosto/2016 

Tomou-se ciência do teor do despacho do Desembargador do Trabalho José Nascimento Araújo Netto, Vice-Corregedor do TRT da 1ª Região no exercício 

regimental da Presidência, datado de 20/10/2016, em resposta ao Oficio GGRSe-G No 21/2016, tendo o Grupo entendido que não há mais o que fazer, uma 

vez que qualquer ação caberia à Presidência ou à Corregedoria implementar.  

8. Aprovação da ata da reunião de 29/09/2016 

Sem manifestações contrárias, aprovou-se integralmente o teor da ata. No entanto, Desembargador Theócrito Borges dos Santos Filho solicitou que tal 

item passe a ser o primeiro a ser apresentado, nas próximas reuniões. 

9. Próxima reunião 

A próxima reunião do grupo está prevista para o dia 29/11/2016 às 14h, mas a Juíza do Trabalho substituta Glaucia Alves Gomes irá confirmar, 

posteriormente, se vai estar disponível. 
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10. Processos Aptos para julgamento 

A servidora Patricia Ferreira Maciel compartilhou que não está claro para onde as unidades encaminharão as manifestações a respeito das inconsistências 

que identificarem na listagem de processos aptos para julgamento, publicada no Portal desse Egrégio Tribunal. Então sugere incluir, no cabeçalho da 

listagem, a quem enviar tais manifestações.  Sugeriu, também, padronizar as respostas a serem encaminhadas e informou que entende que as respostas 

podem ser encaminhadas no momento do recebimento do e-mail, dizendo que o e-mail foi recebido e que as inconsistências apontadas estão sendo 

verificadas e, em caso de os erros apontados serem informados de uma forma genérica, solicitando que a unidade especifique a inconsistência. 

Posteriormente, em um segundo momento, seria encaminhado outro e-mail com informações das providências adotadas. Deliberou-se que o servidor 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca implemente as alterações sugeridas na listagem publicada e que destaque no seu cabeçalho a data a que se refere. 

Deliberou-se, ainda, que as respostas sejam encaminhadas sempre por e-mail, mesmo que as inconsistências sejam comunicadas por meio de ofício, 

ressaltando, portanto, que as respostas dirigidas à Presidência deverão ser dadas por meio do Ofício. 

11. Prazo Pendente 

A servidora Patricia Lopes de Oliveira informou que as planilhas com os itens de Prazo Vencido, referentes ao período de maio a setembro de 2016, já foram 

atualizadas com as informações de suspensão e sobrestamento dos processos, conforme informações  prestadas pelas unidades e consultas realizadas no 

PJe. Deliberou-se que a servidora Patricia Lopes de Oliveira as envie ao servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior para que sejam adotadas as medidas 

necessárias para nova remessa dos dados e que, também, encaminhe os e-mails e Ofícios em que as unidades apontam as inconsistências para que o 

servidor Álvaro José Ockuizzi de Aguiar responda as unidades após a efetivação da remessa. 
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12. Novo Relatório no E-gestão 

O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca informou que a servidora Priscila Rodrigues da Silva, Chefe da Divisão de Monitoramento, solicitou tornar 

público um relatório de acompanhamento de metas já criado no e-Gestão, o que foi aprovado pelo Grupo. Assim, o servidor Bruno Henrique Fernandes 

Fonseca adotará as medidas necessárias para atendimento a tal solicitação. 

13. Regras de apuração das metas 

O servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca informou que a Coordenadoria de Estatística entende que o impacto de se implementar as alterações 

aprovadas nas regras de apuração das metas é mínimo e questiona se as implementa retroativamente ou a partir de janeiro/2016. Deliberou-se que o 

servidor Bruno discuta esse assunto a com a Juíza do Trabalho substituta Glaucia Alves Gomes. 

14. Item 92.210 

Em continuidade à discussão iniciada na reunião de 29/09/2016, o servidor Bruno Henrique Fernandes Fonseca informou que a Coordenadoria de Estatística 

identificou possível falha no item 92.210 e que conversará com o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior para verificá-las e , caso necessário, adote 

as providências necessárias à abertura de incidente no JIRA-TST. 

15. Verificação de Itens do Sistema e-Gestão (Legado) criados para apuração das Metas da JT 

Em continuidade à discussão iniciada na reunião de 29/09/2016, o servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior informou que utilizará a classe originária 

principal nos casos de AI. Deliberou-se que o servidor Roterdam informe quando finalizar os ajustes solicitados pelo TST para que o servidor Bruno Henrique 

Fernandes Fonseca possa comunicar ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão a situação do TRT/RJ. 
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16. Membro do Grupo - Alexandre Pais Valadares 

Ante a ausência do servidor Alexandre Pais Valadares, a servidora Lorena Moroni Girão Barroso sugeriu conversar com ele antes da próxima reunião para 

verificar se ele continuará no Grupo ou se indicará outra pessoa, o que foi acatado pelo Grupo. Assim, a servidora Patricia Lopes de Oliveira deverá contatá-

lo. 

 

Registro feito por:  Patricia Lopes de Oliveira 

 


