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OBJETIVO  Grupo Técnico do e-Gestão (PROAD 5696/2014) 

DATA 06-12-2018 

HORÁRIO Das 14:00 às 15:00 horas. 

LOCAL Sala de Reuniões da SEGEST 

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (SEESTP) 

PARTICIPANTES: 

NOME ÁREA CONTATO 

Daniel Ferreira de Souza SEESTP daniel.souza@trt12.jus.br 

Marco Antonio Bazéggio SEESTP marco.bazeggio@trt12.jus.br 

Luiz Alexandre Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br 

Sandro Vieira de Paula SETIC sandro.paula@trt12.jus.br 

Alexandre Goulart SEGJUD alexandre.goulart@trt12.jus.br 

1. Validação dos itens de 2º Grau do Pje 

Foram apresentadas as regras violadas dos ietns de 2º Grau do Pje em novembro/2018 e a análise 

preliminar realizada pelo SEESTP. Para a definição de um modelo de trabalho para correção dos 

erros, foram analisados, a título de exemplo, os erros com maior quantidade de processos 

envolvidos. 

Regra violada 
Qtde de 

processos 
afetados 

Deve ser informada a classe original para os processos das classes recursais 2.068 

Os itens do sistema PJe-JT devem obedecer à regra temporal do grupo Relator 
para as classes originárias e de recursos internos 530 

 
Deliberação: Os erros serão analisados mensalmente, tratados em PROAD próprio, e serão 
tratados conforme segue: 

 
Erro de extração: o SEESTP abrirá Jira, notificará a SETIC para acompanhamento do 
chamado e comunicará o Comitê Gestor Regional do sistema e-Gestão; 
 
Erro do PJE: o SEESTP informará a USO para abertura de incidente e comunicará o Comitê 
Gestor Regional do sistema e-Gestão; 
 
Erro de lançamento: erros serão informados à USO para orientação.  
 
Erro de regra negocial: o SEESTP informará o Comitê Gestor Regional do sistema e-
Gestão. USO/SEESTP orientarão os usuários quanto a solução contingencial. 
 
Esta deliberação será submetida para homologação do Comitê Gestor Regional do sistema e-
Gestão. 

 
2. Inconsistências no lançamento de suspensões  
 
A SEESTP identificou a ocorrência de casos em que sobrestamentos estão sendo registrados por 
meio do lançamento “Suspenso ou sobrestado o processo por decisão do Presidente do TST no IRR 
nº xxxxxx (Tema nº xx)”, o qual não é reconhecido pela versão atual do Manual de 2º Grau do 
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Sistema e-Gestão. A situação resulta nos processos continuarem pendentes estatisticamente para o 
relator, tendo, ao exibir os processos com prazos vencidos pela não contabilização da suspensão, 
reflexos no sistema GIGS, que é utilizado pelos Gabinetes para fins de administração de prazos 
processuais.  
 
Foi observado que o movimento está previsto na versão 2.0 do manual, contudo a nova versão ainda 
não possui data prevista para implantação.  
 
Seguem abaixo exemplos de processos afetados pela inconsistência: 
 
0001614-23.2016.5.12.0001 
0000100-96.2017.5.12.0034 
0001314-23.2016.5.12.0046 
0001418-12.2016.5.12.0047 
0001807-36.2016.5.12.0034 
0001959-83.2016.5.12.0002 

 
Deliberação: Encaminhar ao Grupo Gestor para análise, sugerindo-se, devido ao impacto no 
sistema GIGS, que as unidades sejam orientadas novamente pela USO para utilizarem apenas 
os movimentos de suspensão reconhecidos atualmente pelo e-Gestão. 
 

 
3. Inconsistências no item 92.211 (Aguardando lavratura de acórdão – prazo vencido) 
 
A SEESTP identificou a ocorrência de casos de processos em que, apesar de baixados para 
prosseguir, continuam contabilizados no item 92.211. Exemplos seguem abaixo: 
 
0010236-22.2013.5.12.0058 
0010557-56.2013.5.12.0026 
0010557-56.2013.5.12.0026 
0000298-43.2014.5.12.0001 
0001030-08.2013.5.12.0050 
0000477-62.2016.5.12.0047 
0000835-94.2016.5.12.0057 

 
Deliberação: Conforme item 1, tratando-se de erro de extração, o SEESTP abrirá Jira, 
notificará a SETIC para acompanhamento do chamado e comunicará o Comitê Gestor 
Regional do sistema e-Gestão 
 
 

 
FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

06-12-2018 Daniel Ferreira de Souza 4252 

 


