
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

OBJETIVO  Grupo Técnico do e-Gestão 

DATA 06-07-2017 

HORÁRIO Das 14:00 às 16:00 horas. 

LOCAL Sala de Reuniões da SEGEST 

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (Diretor do SEESTP) 

PARTICIPANTES: 

NOME ÁREA CONTATO 

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

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

Alexandre de Lemos Dias SETIC alexandre.dias@trt12.jus.br 

Alexandre Luckner Goulart SETRI alexandre.goulart@trt12.jus.br 

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

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

Eder Leone USO eder.leone@trt12.jus.br 

ASSUNTO: 

 

Item 1 – Problemas identificados nos dados da tabela LOMAN de maio de 2017: 

Item 1.1 – Processos sem identificação do relator no e-Gestão (Chamado 20784) 

Descrição: Ao gerar a tabela LOMAN referente ao mês de maio de 2017 no e-gestão, a 

SEESTP detectou 2399 e 1478 processos nos itens 92147 (Conclusos – ações originárias e 

recursos) e 92150 (restituídos com visto / decisão monocrática), respectivamente, sem 

identificação do relator. Alguns deles foram verificados manualmente, e os movimentos de 

conclusão para o relator parecem ter sido feitos corretamente, sugerindo que seja problema 

relacionado à atualização da versão do extrator. 

Deliberação: simular reprocessamento com extrator 2.2.1, e, caso solucionado o problema,  

pedir autorização para reprocessar o mês de maio e republicar os dados da estatística, como 

por exemplo, os relativos às metas;  

 

Item 1.2 – Prazo para relatar não atualizado no e-Gestão (Chamado 20785) 

Descrição: Ao gerar a tabela LOMAN referente ao mês de maio de 2017 no e-gestão, o 

SEESTP verificou que o extrator 2.0 contabilizou prazo para relatar processos originários e 

recursais de 25 dias, ao invés de 30 dias (conforme despacho da Presidência autuado no 

marcador nº 05 do PROAD 4680/2017). O SEESTP realizou saneamento manual da situação 

para fins de publicação da tabela, contudo sem efeitos no e-Gestão. 

Deliberação: simular reprocessamento com extrator 2.2.1, e, caso solucionado o problema,  

pedir autorização para reprocessar o mês de maio e republicar os dados da estatística, como 

por exemplo, os relativos às metas;  

 

Item 1.3 – Elaboração de relatórios de auxílio para fechamento da LOMAN 
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Descrição: Tendo em vista que o e-Gestão não reconhece movimentos de remessa para 

diligência e ao MPT (ambas hipóteses de interrupção de prazo para o relator) que não foram 

precedidos por despacho determinando conversão em diligência ou requisição de 

informações, conforme exigido pelo manual do sistema, verificou-se durante a elaboração da 

LOMAN de maio de 2017 que centenas de processos foram contabilizados incorretamente 

como prazo vencido (item 92.160) e no prazo (92.159). A SEESTP realizou trabalhos 

prolongados de verificação individual dos processos e posterior homologação junto aos 

Gabinetes das corretas situações estatísticas identificadas.  

Mesmo tendo sido providas orientações, em conjunto com a USO, aos Gabinetes e 

Secretarias, faz-se necessário elaboração de relatório que possibilite a identificação de 

inconsistências nos lançamentos referidos, e consequentes reflexos na tabela Loman. 

Deliberação: O SEESTP irá formalizar a requisição de relatório via DOD junto à SETIC. 

 

Item 1.4 – Cálculo de prazo nos casos em que o relator aguarda alguma providência 
externa ao Gabinete além das hipóteses já previstas pelo manual do e-Gestão 
(diligência 1º Grau ou Remessa MPT). 

Conforme deliberado pelo Grupo de Acompanhamento no dia 6/6/2017, doc. 143 do PROAD 

5696/2014, por não haver contabilização própria no sistema e-Gestão o SEESTP está 

procedendo com a identificação manual destes casos e consignando nas  observações da 

tabela LOMAN. 

Também foi solicitado a USO (PROAD 6166/2017) providências no sentido de solicitar 

alterações no sistema Pje para registro de diligências em Secretaria. De acordo com área, a 

esta função foi implementada na recente versão do PJE. 

A USO relatou que nos casos de intimação ao MPT, conforme convênio firmado, os 

movimentos estão sendo lançados nas terças-feiras, quando passa a interromper o prazo do 

Desembargador. Nestes casos, quando a determinação de intimação ocorrer em data 

anterior, poderá eventualmente o processo constar equivocadamente como vencido. Esta 

questão está sendo revista pelo SEAP. 

Deliberação:  

• Comunicar ao Comitê Regional do e-Gestão quanto às limitações identificadas pela 

USO impostas pelos termos do convênio firmado na realização de intimações ao 

MPT, lançadas apenas às terças-feiras, bem como seus reflexos nas estatísticas do 

Tribunal. 

• Sugerir ao Comitê Regional do e-Gestão encaminhamento ao Comitê Nacional de 

proposta de alteração nas regras do Manual do Sistema e-Gestão do 2º Grau de 

forma a incluir a previsão expressa no item 92.154 (processos restituídos pelo 

relator para cumprimento de diligências) do movimento “remetidos os autos para 

Secretaria para diligência” como hipótese de restituição com interrupção do prazo. 

• Propor ao Comitê Regional do e-Gestão a padronização dos procedimentos nos 

Gabinetes para a realização de diligências em Secretaria, considerando os 

movimentos implementados pela nova versão do Pje (Utilizar a conversão de 

julgamento em diligência e o movimento “remetidos os autos para Secretaria para 

diligência”). 
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Item 2 – Chamado R18519 (originários) e PROAD 4967/2017 (recursais – Processos sem 
movimentação recente. 

2.1 PROCESSOS ORIGINÁRIOS (Chamado R18519) - Devido a implantação da certidão de 

processos unificada (PJe, SAP1 e SAP2N), o SESUS se deparou com a dificuldade em determinar 

o arquivamento de processos originários no SAP2N. Em função disso, optou-se por lançar em 

aproximadamente uns 1000 processos originários o andamento "Processo Arquivado". Muitos deles 

processos sem andamentos deste antes de 2014. O SECAP está fazendo esse levantamento dos 

processos que ganharão esse andamento. O SESUS questiona qual a melhor data a serem 

lançados esses andamentos sem prejudicar o e-gestão. Seria utilizado o movimento já existente 

“Processo baixado” com data retroativa. 

A SEESTP, em análise inicial aos processos levantados, verificou que estão sem registro de 

movimentação ou de pendências estatísticas no 2º grau nos últimos anos.  

Deliberação 2.1: Tendo em vista que o lançamento retroativo terá como reflexo estatístico a 

retirada da pendência de baixa do processo, sem outros efeitos, sugerir ao Comitê Gestor Regional 

a adoção de sugestão apresentada pela SETIC de aplicar o movimento já existente “Processo 

baixado”, com observação “Baixa para fins estatísticos” e data de 19/12/2016, considerando o 

processamento em lote de alto volume de informações e evitando reflexos estatísticos não 

esperados. Ressaltamos que será necessária a atualização de regras do extrator do sistema 

legado. 

 

2.2 PROCESSOS RECURSAIS (PROAD 4967/2017) – SETUR3 solicitou apoio do SEESTP no 

saneamento de dados de processos das estatísticas da unidade junto ao sistema e-Gestão. Esta 

ação está em andamento e já foram verificados diversos processos que não deveriam constar 

como pendentes de baixa. Para este saneamento, recomenda-se a criação de novo evento no 

SAP2: “Baixa para fins estatísticos”, a ser lançado pelas unidades.  

Deliberação 2.2: Nos casos dos recursais, visando a fidedignidade dos dados estatísticos, ampliar 

a pesquisa do SEESTP para as demais unidades, sugerindo-se a criação de evento “Processos 

baixado para fins estatísticos” a ser lançado pelas unidades por determinado período (por exemplo, 

de agosto a dezembro de 2017), findo este prazo o evento será desabilitado. 

 

 

 

FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

06-07-2017 Marco Antonio Bazéggio  marco.bazeggio@trt12.jus.br / 4252 
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