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1. Dados da Reunião 

Data: 24.10.2017 Início: 9:30 Término: 11:30 Local: 
Sala 2 da Escola Judicial - 9º andar do 

Prédio-Sede 

Objetivo: Debater demandas e temas diversos 

 
2. Participantes 

Nome Identificação Observação 

Theocrito 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 
Ausência justificada por fruição de 

férias. 

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

Ausente 

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

- 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional - 

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

- 

Miriam Amalia Losantos Oliveira 
Gestora da Coordenadoria de Estatística, subordinada 
à Secretaria de Desenvolvimento Institucional 

Servidora convidada 

Patricia Ferreira Maciel 
Servidora da Divisão de Monitoramento, subordinada à 
Secretaria da Corregedoria Regional 

- 

Patricia Lopes de Oliveira Servidora de apoio exclusivo ao e-Gestão. 
Ausência justificada por fruição de 

férias. 

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 

O Desembargador Theocrito Borges dos Santos Filho, Coordenador do Grupo Gestor Regional do e-Gestão, 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. Treinamento do e-Gestão 2º Grau 

O Grupo demonstrou preocupação com o andamento do curso demandado à ESACS, sendo levantados e apontados alguns empecilhos que podem 

atrapalhar a realização do evento no cronograma planejado. Álvaro Aguiar ficou de conversar com a Diretora da ESACS, Iete Cavalleiro de Melo Silva, para 

acelerar os trâmites. Posteriormente, o Grupo sugerirá à Presidência que estabeleça a obrigatoriedade do curso para as unidades de 2º grau, sendo 

convocados servidores para o evento. 

2. Solução de contorno para as inconsistências identificadas nos processos pendentes no prazo vencido, devido aos processos eletrônicos (PJe) 
terem sido baixados contendo incidentes pendentes na 2ª instância 

Álvaro Aguiar apresentou uma solução de contorno paliativo ao problema, baseada em informação do Chefe da Divisão de Apoio ao PJe-JT e Sapweb 

(DAPSA), Rogério Silva Carneiro, sendo necessário que o usuário lance uma decisão de “prejudicado” no processo após o registro equivocado da nova 

distribuição por dependência por parte de Varas do Trabalho. Contudo, demonstrou-se preocupação com possível confusão de decisão do RR, ainda 

pendente. 

Deliberou-se que Álvaro Aguiar testará a solução com o Chefe de Divisão Rogério Carneiro para posterior confecção de minuta de ofício do GGReG, se 

pertinente, a ser enviado aos Gabinetes e órgãos colegiados, sugerindo, uma vez ocorrida a falha, a adoção da solução paliativa de lançar uma decisão 

monocrática "prejudicado". 

A Coordenadora Lorena Moroni lembrou que as Varas do Trabalho estão cientes extraoficialmente de que o procedimento de distribuir por dependência 
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gera impacto negativo no 2º grau. Informou, ainda, que está finalizando a orientação para as Varas do Trabalho acerca do procedimento para devolução de 

processo ao 2º grau contendo RR ou incidente. 

3. Processos eletrônicos (PJe) restituídos pelo relator para remessa ao Ministério Público do Trabalho (MPT) 

Álvaro Aguiar sugere não excluir das pendências no prazo vencido, os processos cuja remessa ao MPT não tenha sido lançada no PJe, conforme orientação 

divulgadas no Ofício-Circular GGRSe-G nº 01/2017. Lembrou-se que as solicitações de exclusão são feitas pelos próprios usuários de 2º grau, sendo de difícil 

controle inicial verificar se os registros realmente foram realizados. Contudo, considerando a necessidade de conscientizar os usuários sobre suas 

responsabilidades acerca dos corretos registros, deliberou-se que o GGReG encaminhará novo ofício às unidades relembrando do procedimento correto e 

informando que a partir do próximo mês não serão retirados na pré-validação os processos na referida situação. 

4. Sugestão de melhoria das regras aplicadas ao relatório “2.3.2 – Da distribuição até a restituição com visto – relator” apresentada pelo 
Desembargador Marcelo Augusto Souto de Oliveira, no Ofício TRT/ADM/GDMASO nº 13/2017 

Debateu-se as sugestões apresentadas, sendo deliberado que, em virtude das competências negociais do e-Gestão, o GGReG abrirá JIRA negocial para que 

o TST avalie a questão. 

5. Regra de contagem de prazo da Tutela Cautelar Antecedente, uma vez que foi incluída essa classe a partir do novo extrator 

Após análise do tema, chegou-se a conclusão de que bastaria o GGReG oficiar à Presidência, comunicando que a classe é recente no e-Gestão, não 

existindo previsão de prazo do relator, sendo cadastrado, portanto, o prazo padrão do Mandado de Segurança para a referida classe. Contudo, no ofício 

deverá constar que o cadastro padrão é passível de modificação caso a Presidência entenda pertinente. 

6. Processos físicos autuados em setembro/2017 

Miriam Oliveira apresentou os casos de Embargos de Terceiro autuados em setembro, restando decidido que a servidora Patrícia Maciel tratará a questão 

diretamente na Corregedoria Regional, não sendo necessário o GGReG enviar novos ofícios à Presidência e à Corregedoria Regional. 
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7. Valor elevado na remessa do 1º grau 

Miriam Oliveira relatou sobre um valor elevado em setembro, já tendo sido contatada a Vara do Trabalho, que assumiu erro material no registro, que já foi 

corrigido nos sistemas informatizados. Restou deliberada a retransmissão da remessa para realizar o ajuste agora no e-Gestão. 

8. Magistrados de 2º grau aparecendo indevidamente no e-Gestão 

Por solicitação de Bruno Fonseca, foram debatidos novamente os problemas com magistrados (falecidos, aposentados, etc.) aparecendo indevidamente ou 

não nos dados do 2º grau. Deliberou-se que, por conta da necessidade de conscientizar os usuários acerca da necessidade de registros corretos, a 

Coordenadoria de Estatística, a partir da próxima remessa, deverá publicar os dados como estão no e-Gestão, pois foram validados pelas unidades, e 

posteriormente comunicará às unidades sobre possíveis problemas identificados. 

9. Próxima reunião 

Deliberou-se que a próxima reunião será realizada no dia 28/11/2017 às 14 horas. 

Registro feito por:  Bruno Henrique Fernandes Fonseca 

 


