
 
GRUPO GESTOR REGIONAL ÚNICO 

Ata de Reunião Nº 01/2017 

 
Data 

  

 
Modalidade 

01º/02/2017 VIRTUAL 

 
Participantes 

 
Dr. Emerson José Alves Lage; Dra. Wilméia da Costa Benevides; Telma Lúcia Bretz 
Pereira; Nadja Maria Prates Públio; Mozart Secundino de Oliveira Junior; Ludmila Pinto 
da Silva; Valério Lúcio Borges; Hilda Yuri Matsushita; Rodrigo Montenegro Possa; 
Renato de Azevedo Silva; Juliana Aparecida Ribeiro; Pedro Paulo Costa Santos. 
 

Registros 

 
 
1 - Dados de 2016  
O Grupo está ciente de que ainda existem inconsistências a serem sanadas. Estão em 
andamento as providências para sua correção. 
 
2 – Remessas de ago/2015 a dez/2015 sem detalhes do s itens de audiências  
A Estatística reportou para a Secretaria de Sistemas um problema nos dados do e-
gestão do 1º grau referente aos meses de Agosto a Dezembro de 2015. Verificou-se 
que não existem dados do PJe nos relatórios de audiências por magistrado. 
Investigando a causa, percebeu-se que as remessas do último lote desses meses não 
possuíam os registros de detalhamento das audiências para os itens do PJe (90171, 
90173, 90174, 90175, 90176, 90177 e 90179). 
Para os itens acima, foi enviada somente a quantidade de audiências. Sem o detalhe, 
não é possível identificar qual Magistrado realizou a audiência. 
A Secretaria de Sistemas já conseguiu recuperar os dados completos e está pronta para 
gerar e enviar novos lotes. Entretanto, como o prazo para o envio das remessas de 
2015 já se encerrou, a situação foi encaminhada para análise deste comitê. 
O comitê deliberou por solicitar autorização da Cor regedoria-Geral para o envio 
dos novos lotes, visando à correção das remessas de  agosto a dezembro de 2015. 
 
3 – Remessa jan/2015 da 1ª VT de Araguari enviada c om valor errado  
No PJe, a 1ª VT de Araguari lançou um valor muito alto para as custas processuais 
dispensadas no processo 0010114-23.2015.5.03.004. O lançamento afetou a remessa 
272 dessa vara, de janeiro de 2015, que foi remetida ao TST com esse valor excessivo 
no item 90261 – Custas processuais dispensadas.  
A Secretaria de Sistemas irá corrigir o valor do item na remessa 272, de modo que novo 
lote dessa remessa seja enviado para o TST. Entretanto, como o prazo para o envio das 
remessas de 2015 já se encerrou, a situação foi encaminhada para análise deste 
comitê. 
O comitê deliberou por solicitar autorização da Cor regedoria-Geral para o envio 
de novo lote, visando à correção da remessa de jane iro de 2015.  
 



 
4 – Remessa dez/2015 da 1ª VT de Coronel Fabriciano  enviada com valor errado  
No PJe, a 1ª VT de Coronel Fabriciano lançou valor muito alto para as custas 
processuais dispensadas no processo 0011442-30.2015.5.03.0033. Como o lançamento 
foi em 03/12/2015, a remessa 322 dessa vara, de dezembro de 2015, foi remetida ao 
TST com valor muito alto no item 90261 – Custas processuais dispensadas.  
A Secretaria de Sistemas irá corrigir o valor do item na remessa 322, de modo que novo 
lote dessa remessa seja enviado para o TST. Entretanto, como o prazo para o envio das 
remessas de 2015 já se encerrou, a situação foi encaminhada para análise deste 
comitê. 
O comitê deliberou por solicitar autorização da Cor regedoria-Geral para o envio 
de novo lote, visando à correção da remessa de deze mbro de 2015. 
 
5 – Pedido de melhoria referente ao Manual do e-Ges tão, versão 1.2, 2º grau 
Vários usuários têm questionado a não interrupção da contagem do prazo do relator 
quando existe o cumprimento de diligência no 2º grau. É o caso, por exemplo, das 
situações em que se concede vista às partes para apresentação de contrarrazões. 
 
Proposta de regra para o item 92.154 : 
 
Classes: (ORIGINÁRIAS, RECURSOS E RECURSOS INTERNOS) 
Movimentos:  
Presente 
No histórico 
(48-> 51-Conclusos os autos para "3-tipo de conclusão"='5-despacho' "complemento do 
tipo de conclusão" a "5050-nome do magistrado") 
E 
(11021-> 11022-Conversão julgamento em diligência) 
E 
Presente 
No período da apuração 
(48-> 123-Remetidos os autos para Órgão Jurisdicional Competente para diligência) 
Apurados no fluxo de diligência à Vara > Tarefa: Aguardando Cumprimento de 
Diligência 
OU 
Expedição de notificação, intimação, ofício, mandado ou despacho através da tarefa 
"Preparar Comunicação" 
 
A próxima reunião está agendada para o dia 08/03/20 17. 
 
 

 
Ata aprovada 

Desembargador Emerson José Alves Lage 
Coordenador 

 
 


