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1. Dados da Reunião 

Data: 29.11.2017 Início: 16:15 Término: 17:05 Local: Gabinete 55 - 6º andar do Prédio-Sede 

Objetivo: Debater demandas e temas diversos 

 
2. Participantes 

Nome Identificação Observação 

Leonardo Dias Borges 
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 

- 

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

Ausência justificada por fruição de 
férias. 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional 
Ausência justificada por fruição de 

férias. 

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

- 

Lorena Moroni Girão Barroso 
Gestora da Coordenadoria de Apoio aos Sistemas 
Judiciários, subordinada à Secretaria-Geral Judiciária 

Ausência Justificada (Participando 
do Encontro de Diretores) 

Patricia Ferreira Maciel 
Servidora da Divisão de Monitoramento, subordinada à 
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, subordinada à 
Secretaria de Solução em Tecnologia da Informação 

- 
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3. Assuntos Apreciados e Decisões Tomadas 

A Juíza do Trabalho Substituta, Glaucia Alves Gomes, iniciou a reunião colocando a ata da reunião anterior, disponibilizada previamente por e-mail, para 

aprovação. Sem manifestações contrárias, aprovou-se integralmente o seu teor. Posteriormente, discutiu-se os itens que seguem: 

1. Melhoria na planilha de ajustes dos dados do 2º Grau disponibilizadas para os setores 

Aprovada a solicitação de inclusão de regra adicional para que todos os processos com localização na CSEP sejam incluídos nas planilhas da respectiva 

unidade, uma vez que, atualmente, a regra de se incluir apenas os itens 2257, 2258, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2286, 2287, 2288 e 

2291 não é suficiente para filtrar todos os processos vinculados àquela unidade, conforme situação relatada a pedido do servidor Álvaro José Ockuizzi de 

Aguiar. O servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior informou que tal melhoria pode ser implementada em conjunto com o desenvolvimento do 

sistema específico para ajuste dos dados do 2º Grau, que, também, seria objeto de discussão na presente reunião. 

2. Falha na contagem dos dois períodos de férias de 2017  do Desembargador José Luiz Campos Xavier no cômputo dos prazos vencidos no e-
Gestão 

O Gabinete do Desembargador José Luiz Campos Xavier justificou a exclusão de alguns processos pendentes no prazo vencido vinculados ao 

Desembargador José Luis Campos Xavier, alegando que não foram considerados os períodos de férias de 2017 no cômputo dos prazos vencidos. Como foi 

verificado pela servidora Lorena Moroni Girão Barroso que as férias do Desembargador foram lançadas no SAPWEB, encaminhou-se demanda à DIANP, em 

23/11/2017, para identificação do problema ocorrido. O servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior esclareceu que nos levantamentos preliminares foi 

constatado o problema relatado e que estão sendo regerados os dados para novos testes. Deliberou-se pela continuidade da investigação. 

3. Desenvolvimento de um sistema que permita ao usuário fazer os ajustes dos dados do e-Gestão diretamente, evitando o uso de planilhas 

Aprovada sugestão apresentada pelo servidor Roterdam Holanda Cavalcante Junior para o desenvolvimento de sistema específico para ajuste dos dados do 

2º Grau, uma vez que o uso das planilhas como ocorre atualmente não permite um controle adequado, nem apresenta um nível de segurança adequado. 
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4. Impacto do atraso na remessa dos dados referentes a outubro de 2017 

Foi relatado que o atraso na remessa dos dados do 2º grau referentes a outubro de 2017 impediu que a Coordenadoria de Estatística - CEST atualizasse os 

Indicadores do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, uma vez que o CSJT fechou o acesso ao Sigest a partir de 21/11/2017, data essa que os dados do 

TRT da 1ª Região foram disponibilizados. Ressaltou-se que essa foi a primeira vez que o Tribunal não lançou os dados antes do fechamento do sistema e 

que o relatório será publicado sem os dados do TRT da 1ª Região. O Desembargador Leonardo Dias Borges determinou o envio de ofício ao CSJT solicitando 

a inserção imediata dos dados referentes a outubro de 2017 no e-Gestão, alegando que não foi possível cumprir o prazo determinado devido aos feriados 

existentes no mês de novembro de 2017, inclusive no dia 20/11 (data final para envio) que foi feriado no Rio de Janeiro. 

5. Alteração na página do e-Gestão na Intranet  

Tomou-se ciência que a Divisão de Estruturação do Conhecimento - DESCO finalizou a alteração da página do e-Gestão na intranet, conforme solicitado no 

e-mail de 18/09/2017 e reiterado pela Lorena em 24/11/2017. 

6. Implantação do sistema AutoCCLE – Impacto no e-Gestão 

Discutiu-se a solução apresentada pela servidora Alana Bueno Otsuka da Coordenadoria de Implementação, Teste e Qualidade – CITQ , no e-mail de 

27/11/2017, a respeito da apuração no E-Gestão dos processos migrados para o PJe através da CLE e o respectivo impacto na produtividade dos 

magistrados. Deliberou-se que a Juíza do Trabalho Substituta, Glaucia Alves Gomes, converse com envolvidos na elaboração da sugestão apresentada para 

melhor entender e deliberar a respeito. 

7. Calendário para as remessas extras 

Abordou-se as dificuldades em se realizar as remessas extras com intervalos curtos, tal como se voltou a realizar após o início da apuração dos atrasos 

reiterados pelo Grupo e sugeriu-se retomar a rotina aprovada na reunião de 27/06/2017, ou seja, realizar as remessas extras apenas ao final de cada mês 

par. Aprovada a sugestão apresentada. 
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8. Próxima reunião 

Deliberou-se que a próxima reunião será realizada em 05/12/2017 às 16:30h no Gabinete do Desembargador Leonardo Dias Borges. 

Registro feito por:  Patricia Lopes de Oliveira 

 


