
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

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

DATA 20-08-2018 

HORÁRIO Das 16:00 às 17:00 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 

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

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

 

Item 1 – Processos encaminhados para diligência em Secretaria 

Ao verificar processos, foi identificado que a versão atual do extrator do sistema e-Gestão tem 
reconhecido a remessa para diligências no 2º Grau, conforme regras do novo manual do sistema, 
que exige os movimentos abaixo: 

(48-> 51-Conclusos os autos para "3-tipo de conclusão"='5-despacho' "5015-complemento do tipo de 
conclusão" a "5050-nome do magistrado") 

E 

(11021-> 11022-Convertido o julgamento em diligência) 

E 

Presente no período de apuração 

Expedição, pelo PAC, de documento em que o destinatário NÃO seja do tipo custus legis 

Contudo, ainda não tendo sido o novo manual implantado, e o manual atual não reconhecendo tais 
diligências, resta dúvidas quanto à implementação da regra em sistema.  

  Deliberação:  SETIC irá verificar se as diligências em 2º Grau estão sendo extraídas, segundo 
as regras acima. Caso confirmado, a USO procederá com as devidas orientações aos 
usuários, alterando pílula publicada sobre o tema. 

 

Item 2 – Remessas diárias do sistema e-Gestão (PROAD 1628/2018 – DOD 2196/2018) 

O Ofício Circular SECGJT nº 11/2018 comunicou a obrigatoriedade de implementação das 
remessas diárias no Sistema e-Gestão, prevista para ser iniciada a partir de 02/04/2018, mas 
prorrogada para 1º de outubro de 2018, conforme Ato nº 9/GCGJT de 02/04/2018. 

  Deliberação: O SEESTP irá autuar pedido complementar para solicitar informações sobre o 
andamento da demanda. 
 

Item 3 – Novos itens dos anos de 2016 e 2017 (PROAD 1626/2016 e 11272/2016) 

Implantação de itens no Sistema e-Gestão, referentes aos anos de 2016 e 2017. 
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  Deliberação: Tendo em vista que já houve implementação dos itens do ano de 2016 e 2017 
(extrator PJe), e que foram definidos novos manuais para o ano de 2018 (PROAD 1143/2018), 
cuja implementação aguarda a resposta do JIRA EG-2141, sugere-se encerramento dos 
PROADs. Eventuais ajustes devem ser tratados em demandas específicas. 

 

Item 4 – Validação mensal dos dados do Sistema e-Gestão 

 O SEESTP informa que os dados estão validados até junho de 2018, todavia há pendência 
nos dados do SAP2N referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2018, conforme demanda 
em tratamento no PROAD 4278/2018. 

 Deliberação: A demanda está em andamento na SETIC. O SEESTP/SETIC realizarão 
reunião no dia 23/08/2018 (quinta-feira) para análise das inconsistências e alternativas de 
solução. 
 

Item 5 – Orientações de lançamentos referentes a valores pagos e arrecadados 

 O SEESTP e a USO realizaram capacitação nas unidades de 1º Grau sobre o tema. Durante 
as capacitações, as unidades questionaram como são computados os valores de acordo parcelado, 
quando registrados conjuntamente no final do trâmtite do processo.   

 Deliberação: A SETIC informará como são computados os dados, considerando o novo 
subfluxo de acordos do PJe. 
 
 

 
FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

20-08-2018 Daniel Ferreira de Souza Daniel.souza@trt12.jus.br / 4252 
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