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OBJETIVO  Grupo de Acompanhamento do e-Gestão (PROAD 5.696/2014) 
DATA 09/05/2018 

HORÁRIO Das 17:00 às 18:30 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 de 
Metas 

Marcel.santos@trt12.jus.br 

Daniel Ferreira de Souza SEESTP daniel.souza@trt12.jus.br 
Valdir Luiz da Cunha SETIC valdir.cunha@trt12.jus.br 
Marco Antonio Bazeggio SEGEST/SEESTP marco.bazeggio@trt12.jus.br 
Eder Bráulio Leone USO eder.leone@trt12.jus.br 
Luiz Alexandre Constante Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br 
Elise Hass Abreu SECOR elise.abreu@trt12.jus.br 

Vanessa Miranda SGP vanessa.miranda@trt12.jus.br 

REGISTRARAM-SE AS SEGUINTES AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  
Dirlei Pereira Preve 2ªVT Fpolis dirlei.preve@trt12.jus.br 
Rhaila Carvalho Said SECAJ rhaila.said@trt12.jus.br 

Hamilton Maestri GD-MLL hamilton.maestri@trt12.jus.br 
Roberto Carlos de Almeida SETRI Roberto.almeida@trt12.jus.br 
Katize S. do Amaral e Silva Beber SEAP katize.beber@trt12.jus.br 
ASSUNTO: 

 

Item 1 – Problemas identificados nos dados do GIGS2: 

1.1 Processos remetidos ao TST (Incidentes 28502, 28491, 28474). 

a) Objeto:  

Incidentes abertos devido ao não reconhecimento pelo sistema e-Gestão/GIGS2 da 

remessa ao TST. Em análise preliminar dos processos, a SEESTP diagnosticou 18 

processos, no mês de fevereiro, nos quais os movimentos lançados não 

correspondem aos previstos no Manual do e-Gestão de 2º Grau. Os processos em 

questão são computados como atualmente no Gabinete da Presidência. 

Esclarecemos que as orientações de lançamento conforme as regras do Manual do 

Sistema de e-Gestão já foram objeto de reunião realizada em 11/08/2016 entre 

SEESTP, SEJUD, SEPRO e USO – marcador nº 07 do PROAD 8405/2016. 

Em reunião do Grupo Técnico do e-Gestão, foi deliberado pela verificação, pela USO e 

SEESTP, da possibilidade negocial de realização de lançamento contingencial (Pedido 

Complementar 2224/2018). Em análise da demanda, a USO informou que é possível a 

inclusão de movimento de remessa ao TST, através do Lançador de Movimentos. 

Tendo em vista a baixa quantidade de processos nesta situação, e considerando que 

todos tiveram distribuição em 2017, o lançamento contingencial de baixa não 

acarretará repercussões significativas nos prazos médios das unidades envolvidas. 

Deliberação: tendo em vista que os procedimentos atuais resolveram os 
problemas de lançamentos e por tratar-se de processos com erros 
remanescentes dos procedimentos anteriores, a USO deverá orientar as 
Unidades onde se encontram o processo a realizarem o lançamento proposto 
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(Remetidos os autos para o TST para processar recurso) via lançador de 
movimentos. 

   

1.2 Processos encaminhados à Presidência para processar recurso de revista ou 
agravo em recurso extraordinário (Incidentes 28505, 28491, 28492). 

a) Objeto:  

Incidentes abertos devido ao não reconhecimento pelo sistema e-Gestão/GIGS2 da 

remessa à Presidência para processamento de recurso de revista ou agravo em 

recurso extraordinário. Em análise preliminar dos processos, a SEESTP diagnosticou 

que os processos sofreram remessa ao 1º Grau, após julgamento em 2º Grau, e foram 

devolvidos para admissibilidade de recurso de revista ou recurso extraordinário. Após 

a devolução ao 2º Grau, os processos foram distribuídos à Presidência, quando o 

prazo para relatar voltou a contar aos relatores originais, restando como vencidos. 

Em reunião do Grupo Técnico do e-Gestão, foi deliberado por: 

1) encaminhar a demanda ao Comitê-Gestor Regional do e-Gestão, sugerindo que 

seja proposta melhoria no sistema PJe no sentido de impedir o envio ao 1º Grau de 

processos com pendências de processamento de recursos. 

2) quanto à correção dos processos atualmente pendentes, encaminhar demanda ao 

Comitê Gestor Regional do e-Gestão, sugerindo a realização de lançamentos 

contingenciais (ex: julgar prejudicado o recurso). 

Deliberação: encaminhar proposta de melhoria conforme item 1 ao Comitê 
Regional do PJe; em relação ao item 2, a USO deverá orientar as unidades para 
efetuar o lançamento de solução com o mesmo movimento por ocasião do 
julgamento do recurso, consignando na decisão interlocutória, se entenderem 
necessário, que houve equívoco no andamento processual. 

1.3 Processos encaminhados pelo relator para diligência em Secretaria (Incidentes 
28560, 28550, 28546, 28503, 28492, 28565, 28672). 

a) Objeto:  

Incidentes abertos devido ao não reconhecimento pelo sistema e-Gestão/GIGS2 da 

remessa para diligência em Secretaria como interrupção de prazos. A atual versão do 

sistema e-Gestão, de fato, não reconhece o movimento como hipótese de interrupção, 

o que será implementado na nova versão do Manual. O desconto dos processos, 

contudo, ocorre através de saneamento manual da LOMAN, nos termos das 

deliberações do Grupo de Acompanhamento do e-Gestão, proferidas em 28/09/2016 e 

em 06/06/2017, registradas em ata (Item 7 - Ata de Reunião do Grupo de 

acompanhamento do e-Gestão, marcador 123 do PROAD 5696/2014; Item 9.1 - Ata 

de Reunião do Grupo de acompanhamento do e-Gestão, marcador 143 do PROAD 

5696/2014). 

Em reunião realizada em 22/02/2018, o Grupo Técnico do e-Gestão deliberou que, 

tendo em vista que o reconhecimento do movimento está previsto na nova versão do 

sistema e-Gestão, é recomendado que seja mantido o procedimento adotado. Foi 

sugerido que a SEESTP informe às unidades judiciárias que protolocaram incidentes 

que está sendo realizado o desconto manual dos processos incorretamente 

computados como vencidos nas estatísticas mensal dos relatores (tabela LOMAN).  
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Foi levantada em reunião a possibilidade de realização de ajustes no GIGS2 quanto 

aos processos com situações incorretamente computadas no e-Gestão. Contudo, o 

Grupo entendeu que o GIGS2 deve espelhar as estatísticas oficiais do sistema e-

Gestão, de forma a uniformizar os dados estatísticos. 

Deliberação: Tendo em vista que o cômputo correto de prazo (com eventual 
interrupção) está previsto na nova versão do manual do Sistema e-Gestão, 
deverá ser aguardada a atualização do seu extrator. O SEESTP prosseguirá, 
conforme já deliberado, com os trabalhos de saneamento manual na Tabela 
LOMAN dos processos afetados pela inconsistência, independentemente de 
provocação da unidade. 

 

1.4  Processos encaminhados pelo relator ao MPT ou para diligência com movimentos 
não reconhecidos (Incidentes 28549, 28565) 

a) Objeto:  

Incidentes abertos devido ao não reconhecimento pelo sistema e-Gestão/GIGS2 da 

remessa para diligência em Secretaria como interrupção de prazos. Em análise 

preliminar dos processos, a SEESTP diagnosticou que os movimentos lançados nos 

processos não correspondem aos previstos no Manual do e-Gestão de 2º Grau. 

Em reunião realizada em 22/02/2018, o Grupo Técnico do e-Gestão deliberou que, 

tendo em vista que o cômputo estatístico incorreto ocorreu devido a erro operacional, 

é recomendado que seja mantido o procedimento adotado. Foi sugerido também que a 

SEESTP informe às unidades judiciárias que protolocaram incidentes que está sendo 

realizado o desconto manual dos processos incorretamente computados como 

vencidos nas estatísticas mensal dos relatores (tabela LOMAN). 

Deliberação: A USO deverá reforçar as orientações de lançamento de remessas 
ao MPT e para diligência às unidades envolvidas. O SEESTP prosseguirá, 
conforme já deliberado, com os trabalhos de saneamento manual na Tabela 
LOMAN dos processos afetados pela inconsistência, independentemente de 
provocação da unidade. 

 

Item 2 – Classes processuais consideradas no sistema e-Gestão 

Sugestão de alteração, apresentada pela SECOR, para que os Incidentes de 

Desconsideração de Personalidade Jurídica (IDPJ) não constem como casos novos do e-

Gestão e não sejam considerados na compensação de distribuição do PJe.  

Deliberação: considerando que o IDPJ é, por sua natureza, um incidente, tecnicamente 
não deveria ser computado como caso novo de conhecimento no sistema e-Gestão, 
ficando acolhido o encaminhamento de proposta de alteração ao Comitê Nacional; em 
relação aos efeitos no PJe, encaminhar a demanda ao Comitê Gestor Regional do PJe 
para análise. 

 

Item 3 - JIRA 128 (PROAD 3759/2016) – Lançamento de decisões parciais 
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Conforme informado pela SERREC, o lançamento de decisões parciais em recursos de 

revista, visando o atendimento da IN 40 do TST, está implementado no sistema e-Rec, mas 

ainda não é possível no sistema PJe. 

Seguindo deliberação do Grupo Técnico, a SETIC realizou consulta, através de JIRA junto ao 

Comitê Gestor do PJe, quanto à implementação da função no sistema PJe. Em resposta, o 

Comitê informou que ainda não é possível fazer tal alteração no PJe, haja vista que a tabela 

de movimentos ainda não prevê movimentos para estas situações. Tão logo a tabela seja 

atualizada, o PJe deverá ser incrementado. 

Deliberação: aguardar eventual atualização da tabela de movimentos, já que o Comitê 
não tem competência para modificar por si só esta situação. 

 

Item 4 – Volta de fases devido a Ações Rescisórias (PROAD 1169/2015) 

O SEESTP recebeu questionamento da USO sobre situação em que a sentença de 1º Grau é 

anulada por ação rescisória e o processo deve voltar da fase de liquidação para a fase de 

conhecimento. 

Após análise não foi possível identificar previsão de lançamento destes movimentos no 

sistema PJe ou forma de cômputo no e-Gestão.  

Em decorrência, foi solicitada, através do JIRA EG – 1019, orientação do Comitê Gestor 

Nacional do e-Gestão, que informou, em resposta, não ser possível o retorno de fases no 

sistema, e ressaltando que novas regras no e-Gestão não podem ser criadas ou alteradas 

sem haver o correspondente fluxo no PJe. Neste caso, compete ao Tribunal abrir incidente 

junto ao JIRA do CSJT requerendo a melhoria no PJe, possibilitando o retorno de fase nesse 

sistema. 

Deliberação: conforme sugerido pelo Comitê Nacional do e-Gestão, encaminhar 
proposta de melhoria ao Comitê Gestor Regional do PJe. 

 

Item 5 – Manuais e-Gestão v2.0 (PROAD 1143/2018) 

A partir do dia 09 de fevereiro de 2018, foram disponibilizadas as novas versões dos Manuais 

do Sistema e-Gestão (v2.0). A nova versão contempla, dentre outras alterações, a adequação 

de itens estatísticos do Sistema e-Gestão à redução do número de movimentos, 

complementos de movimentos, valores de complementos, tarefas e nós, além de ser 

disponibilizado em ambiente Wiki. 

Consultado o TST, foi informado que a vigência do manual se dará a partir de 1º de março de 

2018 para as remessas enviadas até o dia 15 de abril de 2018. 

As novas versões dos manuais são objeto de estudos conjuntos entre SEESTP, SETIC e 

USO, avaliando seus impactos e implementação e verificando necessidade de orientações às 

unidades. 

A implementação das mudanças no sistema Legado aguarda solução técnica no PROAD 

2654/2018 e, no sistema PJe, aguarda atualização da ferramenta extratora pelo CSJT. 

Deliberação: Aguardar implementação técnica pelo CSJT das alterações no PJe. 
Consultar ao Comitê Nacional do Sistema e-Gestão quanto a implementação dos novos 
manuais no sistema legado haja vista que não há equivalente implementação no PJe. 
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Item 6 – Cargas diárias e mensais do Sistema e-Gestão (PROAD 1628/2018) 

Conforme Ato nº 1/GCGJT, de 20 de fevereiro de 2018, as informações relativas ao Sistema 

e-Gestão deverão ser disponibilizadas por meio de remessas de dados diariamente e 

mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao da realização das atividades. 

A obrigatoriedade de remessa diária dos dados do Sistema e-Gestão dar-se-á a partir do dia 

1º de outubro de 2018 (ato nº 9/GCJT de 2 de abril de 2018), e não se aplica aos dados 

administrativos. 

A demanda de implementação técnica foi encaminhada pelo SEESTP à SETIC através do 

DOD PROAD 2196/2018. 

 Deliberação: Aguardar implementação técnica. 

 

Item 7 – Solicitação de desligamento de integrante do Grupo de Acompanhamento do e-
Gestão (PROAD 5696/2014) 

O servidor Hamilton José Maestri, assessor do Gabinete da Desembargadora Maria de 

Lourdes Leiria, e representante de Gabinete de Desembargador no Grupo de 

Acompanhamento do e-Gestão (doc. 104 do PROAD 5696/2014), solicitou seu desligamento 

do Grupo, devido ao atual volume de trabalho dos gabinetes. 

Deliberação: acolhe a solicitação e encaminha à Presidência para nova indicação de 
servidor representante de Gabinete de Desembargador. 

 

FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

09-05-2018 Marco Antonio Bazéggio  marco.bazeggio@trt12.jus.br / 4252 

 


