
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   12 ª    REGIÃO  
SECRETARIA   DE   GESTÃO   ESTRATÉGICA  

   ATA   DE   REUNIÃO  
 

O BJETIVO   Comitê   Regional   do   Sistema   e-Gestão   (PROAD   5.696/2014)   
D ATA  05/06/2020  

H ORÁRIO  Das   15:00   às   16:00   horas  
L OCAL  videoconferência  

C OORDENAÇÃO     DA    R EUNIÃO  Marco   Antonio   Bazéggio   (SEESTP)  
 

P ARTICIPANTES :  
NOME  ÁREA  CONTATO  

Claudio   Zamparetti  SESUS  claudio.zamparetti@trt12.jus.br  
Eder   Braulio   Leone  USO  eder.leone@trt12.jus.br  
Geison   Alfredo   Arisi  SECOR  geison.arisi@trt12.jus.br  
Luiz   Alexandre   Constante   Bergmann  USO  luiz.bergmann@trt12.jus.br  
Marco   Antonio   Bazéggio  SEESTP  Marco.bazeggio@trt12.jus.br  
Ricardo   Hideki   Nonaka  SEESTP  Ricardo.nonaka@trt12.jus.br  
Sandro   Vieira   de   Paula  SESUS  sandro.paula@trt12.jus.br  

A SSUNTO /D ELIBERAÇÃO :  
 

1- Prazos   processuais   dos   magistrados   de   1º   Grau  

Para  fins  de  saneamento  e  acompanhamento  dos  prazos  dos  magistrados,  a  SECOR  tem              
enviado   a   relação   de   processos   para   análise   dos   magistrados.  

No  entanto,  a  SECOR  tem  verificado  situações  em  que  o  movimento  de  conclusão  do               
magistrado  foi  realizado  por  equívoco  e  lançado,  em  seguida,  o  movimento  “Encerrada  a              
conclusão”,  o  que  não  retira  o  processo  do  controle  de  prazo,  podendo  constar  como               
vencido   indevidamente.  

Em  análise,  verifica-se  que  o  único  mecanismo  disponível  no  sistema  e-gestão  é  a              
“conversão   em   diligência”,   todavia   não   seria   a   solução   mais   adequada   no   caso.  

Para  fins  de  evitar  inconsistências,  a  SECOR  informou  que  promoverá  orientação  para  não              
utilizarem  o  botão  “cancelar  a  conclusão”,  que  gera  o  movimento  “encerrada  a  conclusão”,              
no   sistema   Pje.  

Deliberação:  Como  solução  contingencial,  até  que  tenha  haja  solução  definitiva,           
sugerir  ao  Comitê  Gestor  Regional  adoção  do  lançamento  “convertido  em  diligência”            
para   os   em   que   a   conclusão   for   lançada   indevidamente.  

Como  solução  definitiva,  sugerir  ao  Comitê  Gestor  Nacional,  alteração  no  manual  do             
sistema  e-Gestão,  para  que  o  movimento  “encerrada  a  conclusão”  interrompa  o            
processo   da   contagem   de   prazo   para   o   magistrado.   

F ECHAMENTO     DA    A TA  
DATA  REDATOR  CONTATO  

05/06/2020  Ricardo   Hideki   Nonaka  ricardo.nonaka@trt12.jus.br  
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