
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

OBJETIVO  Grupo Gestor do e-Gestão (PROAD 5.696/2014) 
DATA 10/01/2019 

HORÁRIO Das 15:00 às 16:00 horas 

LOCAL Sala de Reuniões do SECAD 

COORDENAÇÃO DA 
REUNIÃO 

Marco Antonio Bazéggio (Diretor do SEESTP) 

 

PARTICIPANTES: 
NOME ÁREA CONTATO 

Marcel Luciano Higuchi Viegas 
dos Santos 

Juiz Gestor Estratégico 
e de Metas 

marcel.santos@trt12.jus.br 

Ricardo Ganzo Weickert Caldas SEGEP   
ricardo.caldas@trt12.jus.br 

Marcus Vinicius de Lima 
Oliveira 

Representante DIGER marcus.oliveira@trt12.jus.br 

Valdir Luiz da Cunha Representante SETIC valdir.cunha@trt12.jus.br 
Renata de Figueiroa Freitas SGP renata.freitas@trt12.jus.br 
Marco Antonio Bazeggio SEESTP 

Representante 
SEGEST) 

marco.bazeggio@trt12.jus.br 

Luiz Alexandre Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br 
Liane Sbruzzi SEESTP liane.sbruzzi@trt12.jus.br 
Natalia da Costa Representante 

SECOR 
natalia.costa@trt12.jus.br 

Elise Haas de Abreu Representante 
SECOR 

elise.abreu@trt12.jus.br 

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

REGISTRARAM-SE AS SEGUINTES AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  
Fernanda Gomes Ferreira SEGEST fernanda.ferreira@trt12.jus.br 
Ana Paula Volpato Wronski DIGER ana.wronski@trt12.jus.br 
Roberto Carlos de Almeida SEGJUD roberto.almeida@trt12.jus.br 
Silvana Schaarschmidt GD-GPA silvana.schaarschmidt@trt12.jus.br 
Dirlei Pereira Preve 2ªVT Fpolis dirlei.preve@trt12.jus.br 
ASSUNTO: 

 

Item 1. RETORNO DAS DEMANDAS DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO E-GESTÃO 

Demanda Resultado 

Novo sistema nacional de gestão de 
pessoas (SIGEP) e sua integração ao 
sistema e-Gestão  

Foi sugerido por meio do JIRA EG-2480 que o 

Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão 

faça o acompanhamento da solução nacional de 

integração entre os sistemas SIGEP e e-Gestão.  

Em resposta, o comitê afirmou que irá buscar 

informações junto ao CSJT para tomar 

conhecimento da atual fase de implementação 

do SIGEP para posterior deliberação. 

 

Diferenças apontadas no cálculo do 
sistema IGEST (Incidente R30591) - Foi 

verificado pela Vara do Trabalho de Timbó 

Foi sugerida ao Comitê Gestor Nacional do 

Sistema e-Gestão, por meio do JIRA EG-2481, 

melhoria no relatório IGEST, visando 
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que o quantitativo total  de servidores em 

relatório do iGest emitido no mês de março 

de 2018 (11 servidores) não corresponde ao 

quantitativo do relatório emitido no mês de 

junho (12 servidores), sendo a primeira a 

quantidade correta, e não tendo havido 

alteração no quadro no período. A vara 

solicita correção 

desconsiderar no quantitativo de servidores 

ativos lotados em VT (vara única) aqueles 

ocupantes de cargo de segurança ou oficial de 

justiça e que não estejam no exercício de 

função comissionada ou cargo em comissão. 

Em resposta, o Comitê Nacional afirmou que as 

melhorias não estão previstas para a versão 2.0 

do Manual do Sistema e-Gestão 1º Grau, mas 

poderão ser incluídas nas versões posteriores. 

A sugestão será considerada quando da revisão 

das variáveis do IGEST. 

Deliberação:  aguardar a implementação da 
melhoria nacional e sugerir à SECOR que 
seja inserida observação nas atas de 
correição acerca da forma de cálculo de 
IGEST 

 

Item 2. Validação de itens do PJE 

2.1. Validação dos itens de 1º Grau do Pje 

O Grupo Técnico do sistema e-Gestão analisou regras violadas dos itens de 1º Grau do Pje e 

propôs a definição de um modelo de trabalho para correção dos erros. 

Conforme modelo sugerido, os erros serão analisados mensalmente 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 SETIC para abertura de incidente no JIRA e 

comunicará o Comitê Gestor Regional do sistema e-Gestão; 
 

• Erro de lançamento: erros casuais o SEESTP informará a USO. Erros recorrentes 
serão informados à SECOR para eventual 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. 

 

Deliberação:  aprovado o modelo de validação proposto. 

 

2.2. Validação dos itens de 2º Grau do Pje 

O Grupo Técnico do sistema e-Gestão analisou regras violadas dos itens de 2º Grau do Pje e 

propôs a definição de um modelo de trabalho para correção dos erros. 

Conforme modelo sugerido, Os erros serão analisados mensalmente, tratados em PROAD 
próprio, e serão tratados conforme segue: 
 

• Erro de extração: o SEESTP abrirá incidente no JIRA, notificará a SETIC para 
acompanhamento do chamado e comunicará o Comitê Gestor Regional do sistema e-
Gestão; 
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• Erro do PJE: o SEESTP informará a SETIC para abertura de incidente no JIRA 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. 

 
Deliberação: aprovado o modelo de validação proposto. 

 

Item 3. Inconsistências – Sistema e-Gestão 

 

3.1 Movimentos de suspensão não reconhecidos pelo sistema e-Gestão 

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 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.  

Tendo em vista as ocorrências, o Grupo Técnico sugere que as unidades sejam orientadas 

novamente pela USO para utilizarem apenas os movimentos de suspensão reconhecidos 

atualmente pelo e-Gestão. 

Recomenda-se também a abertura de JIRA junto ao Comitê Nacional visando que sejam 

reconhecidos pelo sistema e-Gestão os movimentos de suspensão acima referidos. 

  

Deliberação:  a USO reforçará as orientações atuais, de forma que sejam utilizados 
apenas os movimentos de suspensão reconhecidos pelo sistema e-Gestão, destacando 
o impacto no GIGS e nos prazos processuais. Adicionalmente, sugerir ao Comitê 
Gestor Nacional do e-Gestão que sejam reconhecidos os movimentos de suspensão 
disponibilizados pelo sistema PJe. 

 
3.2. 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 (Aguardando lavratura de acórdão – 
prazo vencido). 
 
Conforme deliberação do Grupo Técnico, foi sugerida a abertura de JIRA, com posterior 
acompanhamento pela SETIC para fins de resolução da ocorrência. 

 
Deliberação: aprovada a deliberação do Grupo Técnico. 
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FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

10-01-2019 Daniel Ferreira de Souza  marco.bazeggio@trt12.jus.br / 4252 

 


