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1. Dados da Reunião 

Data: 16.11.2018 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 - 

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

- 

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

- 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional - 

Erika Sequeiros Pereira das Neves Chefe da Divisão de Sistemas Judiciais/STI - 

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 - 

Vinicius Velleda Pacheco 
Chefe da Seção de Administração e Análise de 
Dados/STI 

- 
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3. Assuntos Apreciados e Decisões Tomadas 
 
Considerando os termos acordados na reunião do dia 10/10/2018, dentre os quais restou autorizado pelo Desembargador Leonardo Borges e 
a Juíza Glaucia Gomes que a reunião deste mês seria no âmbito virtual (por e-mail), solicitou-se que os membros do Grupo Gestor Regional 
do e-Gestão informassem, até o dia 09/11/18 se possuíam alguma demanda a ser apreciada, enviando o tópico com informações detalhadas, 
caso existentes.  
 
No dia 07/11/2018, Bruno Henrique Fonseca solicitou a inclusão de dois tópicos na pauta, nos seguintes termos: 
 
1 - Falhas de apuração dos dados administrativos: 
Em decorrência das reestruturações organizacionais e dos cadastramentos de unidades realizados no SAPWEB e ERGON, os dados dos 
itens administrativos estão completamente viesados. No momento, existem unidades classificadas em grupos errados como, por exemplo, 
unidade administrativa aparecendo em grupo de Gabinetes de 2º Grau; e nomenclaturas de unidades erradas em relação às normas.  
Proposta de atuação: Grupo de trabalho para análise do tema, contemplando pessoal da SGP, CEST e TI. 
 
2 - Falhas nos órgãos julgadores de 2º grau: 
No momento, os processos físicos associados ao CEJUSC de 2º grau estão sendo contabilizados em nome da Coordenadoria de Apoio à 
Execução (CAEX), pois no cadastro do SAPWEB, simplesmente alterou-se a nomenclatura da CAEP para  CAEX e não para CEJUSC. 
Para os processos eletrônicos, aparentemente toda a produtividade do CEJUSC não está sendo contabilizada. 
Proposta de atuação: Grupo de trabalho para análise de solução, contemplando pessoal da SGJ (SAPWEB e PJe) e TI. Além disso, 
aproveitando o escopo, sugere-se verificação da situação do CEJUSC de 1º grau, para verificar se a produtividade continua sendo apurada 
nas Varas do Trabalho de origem do processo. 
 
Em 13/11/2018 o Desembargador Leonardo Dias Borges se manifestou no sentido de não se opor à formação dos grupos de trabalho 
propostos nos supracitados itens 1 e 2, sugerindo, no entanto, que, especificamente quanto ao item nº 2, fosse incluído um servidor vinculado 
à Secretaria de Desenvolvimento Institucional – SDE. Solicitou, ainda, que fosse realizado contato com a TI, a fim de que o setor informasse 
sobre a remessa diária. 
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Em contato com as áreas relacionadas à formação dos grupos de trabalho, foram indicados os seguintes servidores: 
 
Grupo 1: 
 

 Sergio Dornelles (SECAAD); 

 Gustavo Galluzzi (SDE) 

 Alexandre Pais Valadares (SGP) 

 Isabel Cota (CEST) 
 
 

Grupo 2: 
 

 Sergio Dornelles (SECAAD) 

 Gustavo Galluzzi (SDE) 

 Rogério Silva Carneiro (SGJ) 
 

Ainda no dia 13/11/2018, a área de TI informou que a remessa diária do e-gestão, tem sido gerada automaticamente na última semana, 
contudo ainda registram eventuais intercorrências na infraestrutura de TI. Ex.: rodou normalmente nos dias 06, 07 e 08, mas ocorreram falhas 
entre os dias 09 e 12; que houve uma reunião recentemente (12/11) com a equipe de Banco de Dados da STI para tratar destas 
intercorrências, onde foram propostas melhorias que serão implementadas nos próximos dias, visando maior estabilidade do serviço. 
 
Não havendo qualquer nova intercorrência, restou aprovado o presente documento.  
 

Registro feito por:  Patricia da Cunha Noa 

 


