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1. Dados da Reunião 

Data: 06.08.2018 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  

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 

 

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 

Considerando a existência de apenas um tópico a ser discutido na pauta de julho/2018, e as diversas outras atribuições dos membros do Grupo 

Gestor Regional do Sistema e-Gestão, o  Desembargador Leonardo Dias Borges e a Juíza Glaucia Alves Gomes optaram por realizar virtualmente a 

reunião deste mês, através de e-mail.  

A questão colocada em pauta refere-se ao fato de que na regra de migração de processos físicos é previsto que processos com incidentes 

pendentes no 1º grau, somente poderão ser migrados após a finalização das pendências no SAPWEB, o que não ocorre no 2º grau. Assim, sugeriu-

se a revisão e aperfeiçoamento de tais regras, de modo que os processos com alguma pendência no 2º grau, também só possam ser migrados após 

a finalização das pendências no SAPWEB. Considerando, no entanto, possível dificuldade e/ou demora nesse procedimento, sugeriu-se, por ora, 

igualar-se ao 2º grau o tratamento que é realizado no 1º grau após migração do processo, de forma que não mais conste item de legado associado 

a processos migrados nas próximas remessas, já que, conforme referenciado, não foram implementadas regras relacionadas ao presente tema nos 

itens de 2º grau, permanecendo os processos pendentes nessa instância. 

 

Na hipótese, foi concedido o prazo de até 03.08.2018, para manifestação sobre a concordância da presente sugestão, concedendo-se igual prazo 

para apresentação de novos tópicos, se existentes. 

 

Em 31.07.2018, Patricia Maciel, membro do Comitê, apresentou outro item a ser discutido, referente à distribuição dos processos físicos no 

SAPWEB, por ainda ocorrer de forma irregular. Assim, alegando providências que já foram anteriormente tomadas (remessa de ofícios da 

Corregedoria e Presidência), sem que, no entanto, tenham sido sanadas tais ocorrências, sugere que o Grupo do e-Gestão oficie diretamente à 

Presidência (e/ou Comitê SAPWEB) para que, em não sendo possível o bloqueio no sistema, sejam alterados os perfis dos servidores, impedindo-os 
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de realizar autuação de processos no SAPWEB ou, ainda, definam uma forma para retificação dos erros de autuação, entendendo, salvo melhor 

juízo, ser a Presidência o Órgão competente para advertir casos de descumprimento de normas de Tribunais e Órgãos Superiores. 

 

Acatadas, pela Dra. Glaucia Gomes, as sugestões apresentadas, e não tendo os demais membros do grupo se manifestado de forma contrária, será 

dado o regular prosseguimento aos temas. 

 

Aprovado o presente documento nesta data. 

Registro feito por:  Patricia Noa 

 


