
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

OBJETIVO  Grupo Técnico do e-Gestão 

DATA 22-02-2018 

HORÁRIO Das 14:00 às 16:00 horas. 

LOCAL Sala de Reuniões da SEGEST 

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Daniel Ferreira de Souza (SEESTP) 

PARTICIPANTES: 

NOME ÁREA CONTATO 

Ricardo Hideki Nonaka SEESTP Ricardo.nonaka@trt12.jus.br 

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

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

Mario Neto SETIC Mario.neto@trt12.jus.br 

Valdir Cunha SETIC sandro.paula@trt12.jus.br 

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

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

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

Item 1 – Incidentes GIGS2 

1.1  Processos encaminhados pelo relator para diligência em Secretaria (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). 

Deliberação: Tendo em vista que o reconhecimento do movimento está previsto 
na nova versão do sistema e-Gestão, manter o procedimento adotado. A 
SEESTP informará 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).  

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. 
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1.2  Processos encaminhados pelo relator ao MPT ou para diligência com movimentos 
não reconhecidos (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. 

Deliberação: Tendo em vista que o cômputo estatístico incorreto ocorreu devido 
a erro operacional, manter o procedimento adotado. A SEESTP informará 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). 

 

1.3  Processos remetidos ao TST (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 que 

os movimentos lançados nos processos não correspondem aos previstos no Manual 

do e-Gestão de 2º Grau. 

Deliberação: O SEESTP, em conjunto com a USO, avaliarão a possibilidade 
negocial de realização de lançamento contingencial.    

 

1.4 Processos encaminhados à Presidência para processar recurso de revista ou 
agravo em recurso extraordinário (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. 

Deliberação: Encaminhar 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. 

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). 

 

1.5 Processos com divergências de contagem de prazos (28559, 28558, 28548, 
28527, 24587). 

a) Objeto:  
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Incidentes abertos devido a possível incorreção de contagem de prazos pelo sistema 

e-Gestão/GIGS2.  Em análise preliminar dos processos, a SEESTP diagnosticou que 

os processos apresentam divergência de alguns dias entre a contagem realizada pelo 

sistema e-gestão/GIGS2 e o que seria o prazo correto. 

Deliberação: Será realizada avaliação conjunta entre SEESTP e SETIC quanto 
aos prazos computados nos sistemas e-Gestão/GIGS2. 

 

Item 2 – NOVAS VERSÕES DOS MANUAIS DO SISTEMA E-GESTÃO  (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. 

  

Deliberação: As novas versões dos manuais serão encaminhadas pelo SEESTP à SETIC e à 
USO, de forma que sejam estudados seus impactos e implementação, a serem discutidos em 
novas reuniões. 

 
FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

22-02-2018 Daniel Ferreira de Souza  Daniel.souza@trt12.jus.br / 4252 

 


