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1. Dados da Reunião 

Data: 03.04.2019 Início: - Término: - Local: Ambiente virtual 

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 - 

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

- 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional - 

Gustavo Galluzzi Nunes Santos Supervisor do Gabinete da Secretaria de 
Desenvolvimento Institucional (SDE-GAB) 

- 

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

- 

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

- 

Rosane Alves Moreira Servidora lotada na Coordenadoria de Apoio aos 
Sistemas Judiciários / Secretaria-Geral Judiciária 

- 

Alana Bueno Otsuka 
 

Coordenadora de Sistemas de TIC/STI 
- 

Simone Dias Cruz 
 

Servidora lotada na Divisão de Concessão de 

Aposentadorias e Pensões (DCAPO) 
- 
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3. Assuntos Apreciados e Decisões Tomadas 
 
Considerando a inexistência de pedidos de inclusão de novos tópicos na pauta de março/2019 e as diversas outras atribuições dos membros 
do Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão, o Desembargador Leonardo Dias Borges optou por realizar virtualmente a reunião deste 
mês, através de e-mail.  
 
Na hipótese, foi concedido o prazo de até 01.04.2019, para apresentação de tópicos a serem discutidos, caso houvesse. 
 
No dia 01.04.2019, Vinicius Pacheco, chefe da SECAAD, apresentou ao GGRE um resumo da situação em que se encontravam as tarefas 
demandadas à sua unidade, por ocasião da reunião ocorrida em 14.02.2019, assim dispondo:  
 

 Item 1.1) Processos arquivados definitivamente não serem mais contabilizados no e-Gestão (Redmine #19351) – Foi realizada reunião 
na STI, com a presença de Gustavo Galluzzi, para alinhar os detalhes de execução desta demanda, além de esclarecer algumas 
dúvidas conceituais. Entretanto, no decorrer do desenvolvimento, houve a necessidade de priorizar outras demandas mais 
emergenciais, de interesse do próprio grupo e-Gestão, tais como: retransmissão de remessas de 2018, que tinham prazo fixo; a 
conferência de dados, por ocasião da ausência do item de audiências realizadas na remessa mensal e correções, no relatório, de 
atraso reiterado. 
 

Informou, Vinicius, que mesmo com a repriorização das tarefas, a equipe desenvolveu e enviou uma lista preliminar dos itens arquivados, para 
apreciação, estando no aguardo do resultado da análise, para, então, dar prosseguimento aos trabalhos. 
 

 Item 1.2) Processos físicos migrados para o PJe não devem aparecer em itens de processes físicos de ambas as instâncias (Redmine 
#18664) – Esta demanda foi atendida e passou a ficar disponível, a partir de 01.03.2019. 
 

 Item 1.3) Recursos internos/incidentes, cujo processo principal de 1º ou 2º grau estejam finalizados, definitivamente, devem ser 
desconsiderados dos dados do e-Gestão – Esta demanda foi cancelada na reunião de alinhamento do item 1.1. Considerou-se, para 
tanto, a dificuldade técnica de implementação e a relação custo/benefício do esforço.  
 

 Item 2) Controle de situação de transmissão das remessas diárias e a avaliação da necessidade de continuidade de transmissão das 
remessas semanais – Foram monitoradas as remessas diárias desde a última reunião, e observou-se que não houve interrupção da 
remessa diária desde 05.02.2019. Assim, não houve falhas na remessa diária por 54 dias. A par disso, informou que, objetivando 
facilitar a visualização e o controle das remessas diárias, semanais e mensais, foi desenvolvido um Painel Gráfico, utilizando o Power 
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BI, que se encontra em fase experimental, expondo algumas especificidades do painel. Informou, ainda, que foi implementado o 
expurgo da remessa diária, mantendo-se, apenas, os dados do mês atual (em curso) e o mês anterior. 
 

 Item 3) Procedimentos de inventários eletrônicos – A TI ficou de gerar uma relação dos três últimos movimentos e respectivas datas 
dos processos pendentes de baixa no 2º grau. A demanda foi entregue, tendo seguido o relatório para a Coordenadoria de Estatística. 
Aguarda-se a confirmação da sua homologação para finalização do chamado. 
 

Ainda no dia 01/04/2019, Bruno Henrique Fonseca solicitou a inclusão de um tópico na pauta, baseando-se na informação prestada pelo 
Chefe da SECAAD, especificamente quanto ao item 2 acima referenciado, sugerindo o cancelamento da remessa semanal, ante a informação 
de que foram geradas remessas diárias por 54 dias, sem falhas, atendendo, portanto, aos critérios demandados na reunião do dia 14.02.2019, 
que estabeleceu que as remessas fossem disponiblilizadas, com sucesso, por 30 dias. O Grupo Gestor deliberou-se nesse sentido. 
 
Não havendo qualquer nova intercorrência, restou aprovado o presente documento.  
 

Registro feito por:  Patricia da Cunha Noa 

 


