
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

OBJETIVO  Grupo Gestor do e-Gestão (PROAD 5.696/2014) 
DATA 27/09/2018 

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 Estratégico 
e de Metas 

marcel.santos@trt12.jus.br 

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

Geison Alfredo Arisi Representante 
SECOR 

geison.arisi@trt12.jus.br 

Claudia Rodrigues Coutinho 
Cavalieri 

SEAJ1 (Representante 
SEGJUD) 

claudia.cavalieri@trt12.jus.br 

Vanessa Gesser de Miranda SGP vanessa.miranda@trt12.jus.br 
Marco Antonio Bazeggio SEESTP 

(Representante 
SEGEST) 

marco.bazeggio@trt12.jus.br 

Eder Bráulio Leone USO eder.leone@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 
Dirlei Pereira Preve 2ªVT Fpolis dirlei.preve@trt12.jus.br 
Silvana Schaarschmidt GD-GPA silvana.schaarschmidt@trt12.jus.br 
Gustavo Bestetti Ibarra SETIC gustavo.ibarra@trt12.jus.br 
ASSUNTO: 

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

Demanda Resultado 

Propor melhoria no Pje junto ao respectivo 

Comitê Gestor Regional de forma a permtir o 

retorno de fase processual. (Demanda 

decorrente do PROAD 1169/2015) 

O Comitê Gestor Regional do Pje, conforme Ata 

de Reunião da Coordenação Executiva do Pje 

(doc. 17 do PROAD 1169/2015), apresentou a 

proposta de melhoria ao GNN. De acordo com o  

Roberto Carlos, o fluxo está sendo redesenhado 

para o PjeKz na versão futura (2019) e será 

permitida a troca de fase. 

Deliberação: Aguardar futura implementação, 

arquivando o referido expediente.  

Consultar o TST a respeito da implantação 

dos novos manuais do sistema e-Gestão 

(versão 2.0) (PROAD 1143/2018) 

 

Consultado por meio do JIRA EG-2141 quanto 

às previsões de implementação dos novos 

Manuais, o TST se manifestou solicitando aos 

Regionais que não coloquem em produção as 

atualizações feitas para a versão 2.0 do Legado 

e que aguardem novo cronograma para a sua 

implantação, tendo em vista que os novos 

manuais se encontram em fase de revisão. 

Deliberação: Tendo em vista a perda de objeto, 



TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

arquivar o PROAD 1143/2018. Aguardar novo 

comunicado do TST. 

 

Item 2 – Novo sistema nacional de gestão de pessoas (SIGEP) e sua integração ao sistema e-
Gestão  

O Sistema nacional SIGEP está em fase de implantação neste Regional, devendo substituir o 

sistema SRH e respectiva coleta de dados para o sistema e-Gestão. 

Estão sendo realizados trabalhos conjuntos entre o SEESTP, SETIC e SEDEP para fins de análise 

da extração dos dados apresentadas pelo sistema nacional, todavia verifica-se que a solução de 

integração ainda não está  completa.  

Deliberação: sugerir que o Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão faça o acompanhamento 

da solução nacional de integração entre os sistemas SIGEP e e-Gestão. 

 

Items 3 – Diferenças apontadas no cálculo do sistema IGEST (Incidente R30591) 

Foi verificado pela Vara do Trabalho de Timbó 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. 

Deliberação: considerando o exposto, sugerir ao Comitê Gestor Nacional do e-Gestão 
melhoria no relatório do IGEST, visando desconsiderar no quantitativo de servidores ativos 
lotados em Vara do Trabalho  (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.  

 

Item 4 – Decisões de homologação dos cálculos (R27104, 30929, 31545 e R29893) 

Tratam-se de questionamentos quanto à contabilização estatística das decisões de homologação dos 

cálculos no sistema e-Gestão e para fins de apuração da estatística dos magistrados prevista na 

Portaria SEAP/CR n. 160/2016. 

 

Deliberação: sugerir ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão melhorias no manual do 
sistema, visando o cômputo estatístico das decisões homologatórias de cálculos na 
liquidação. 

 

Item 5 – Procedimentos de remessa para diligência ou acordo no PJE  

O sistema PJE, como visto abaixo, permite que usuário opte por “Encaminhar ao CEJUSC – 

Gabinete” ou “Remeter para diligência” sem obrigatoriedade de despacho e movimento de conversão 

em diligência.  
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Esses lançamentos acabam por não interromper a contagem de prazo dos magistrados, sendo 

necessários os lançamentos indicados no item 1.2 da presente ata (o que inclui prévia conclusão ao 

magistrado). 

Conclui-se, portanto, que mesmo havendo orientação preventiva aos usuários, há necessidade de 

alinhamento entre as opções de lançamento fornecidas pelo Pje e as regras estatísticas definidas no 

sistema e-Gestão. 

Conforme deliberação do Grupo Técnico do e-Gestão, sugere-se encaminhamento de sugestão de 

melhoria ao Comitê Nacional do PJE, visando retirar a disponibilidade da tarefa de remessa para 

diligência sem necessidade de despacho e movimento de conversão em diligência. 

 

Deliberação: propor melhoria no sistema Pje à Coordenação Executiva Regional do PJE, de 
forma a condicionar as ferramentas “Remeter em diligência” e “Encaminhar ao CEJUSC” à 
existência de despacho de conversão do julgamento em diligência. 
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Item 6 – Processos encaminhados para diligência no 2º Grau (item 92.154) 

Em reunião realizada pelo Grupo Técnico, foram analisadas as três hipóteses de diligências 

identificadas neste Regional, as quais são contabilizadas atualmente como hipóteses de 

interrupção de prazo para o relator: 

 

Tipo de diligência Resumo da análise 

Remessa ao 1º Grau - procedimentos  Os lançamentos disponíveis no Pje estão alinhados as 

regras de negócio do sistema e-Gestão. 

Remessa a Secretaria de 2º Grau  Verificada exigência de despacho de conversão de 

julgamento em diligência e realização de intimação, 

conforme regras da versão 2.0 do sistema e-Gestão. 

Sugere-se, contingencialmente, a validação do novo 

procedimento, com o fim de que sejam providas novas 

orientações pela USO.  

Remessa ao CEJUSC para tentativa de 

acordo 

Verificada a não contabilização do item 92.156 

(processos remetidos para tentativa de conciliação) 

pelo e-Gestão. Sugere-se, conforme análise do Grupo 

Técnico do e-Gestão, que seja utilizado 

contingencialmente procedimento análogo à remessa 

para diligência (despacho de conversão de julgamento 

em diligência e intimação) para que seja contabilizada 

a interrupção do prazo para o relator. Caso adotados, 

os procedimentos serão orientados aos usuários pela 

USO. 

Sugere-se, adicionalmente, envio de proposta de 

melhoria ao Comitê Nacional do sistema e-Gestão para 

fins de contabilização do item 92.156 como hipótese de 

interrupção de prazo para o relator. 

 

 

O Comitê Técnico, conforme Anexo I da presente ata, apresenta sugestão de procedimento a ser 

adotado, de forma contingencial, para que sejam minimizados os problemas identificados. 

 

Deliberação: Aprovados os procedimentos em anexo, sendo as devidas orientações 
comunicadas aos usuários pela USO. Propor ao Comitê Gestor nacional a contabilização do 
item 92.156 como hipótese de interrupção de prazo para relator, de forma análoga ao item 
92.154 (Processos restituídos pelo relator para cumprimento de diligência). 

 

 

 

 

FECHAMENTO DA ATA 
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DATA REDATOR CONTATO 

27-09-

2018 

Marco Antonio Bazéggio  marco.bazeggio@trt12.jus.br / 4252 
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ANEXO I 

 

PROCEDIMENTOS CONTINGENCIAIS PARA REMESSAS EM DILIGÊNCIA E TENTATIVAS DE 
ACORDO 

 

1. Remessa para diligência a Secretaria de 2º Grau 
1) Conclusão dos autos para despacho  

2) Conversão do julgamento em diligência 

3) Remessa para Secretaria para diligência (atender regra do item 92.201) 

4) Expedição pelo PAC de documento em que o destinatário não seja custus legis. 

 

2. Remessa ao CEJUSC para tentativa de acordo 
1) Conclusão dos autos para despacho. 

2) Conversão do julgamento em diligência. 

3) Remessa para CEJUSC para tentativa de acordo. 

4) Expedição pelo PAC de documento em que o destinatário não seja custus legis. 
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