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P ARTICIPANTES :   

A SSUNTO /D ELIBERAÇÃO :   
A   presente   reunião   do   Comitê   Gestor   Regional   do   Sistema   e-Gestão   analisou   e   deliberou   sobre   os   
seguintes   pontos   de   pauta:   
  
1.    DEMANDAS   NO   COMITÊ   GESTOR   NACIONAL   DO   E-GESTÃO   

 
Deliberação:   manter   o   acompanhamento   dos   chamados   pendentes.   

O BJETIVO     Comitê   Regional   do   Sistema   e-Gestão   (PROAD   5.696/2014)     
D ATA   08/12/2020   

H ORÁRIO   Das   13:30   às   14:30   horas   
L OCAL   Videoconferência   

C OORDENAÇÃO     DA    R EUNIÃO   Marco   Antonio   Bazéggio   (SEESTP)   

NOME   ÁREA  CONTATO   
Dr.   Roberto   Masami   Nakajo   Juiz   Gestor   da   Execução   e   

Coordenador   do   NPP   
roberto.nakajo@trt12.jus.br  

Dilcionir   Jose   Furlan   DIGER   dilcionir.furlan@trt12.jus.br  
Ana   Paula   Volpato   Wronski   SEGJUD   ana.wronski@trt12.jus.br  
Natalia   da   Costa   SECOR   natalia.costa@trt12.jus.br  
Elise   Haas   Abreu   SECOR   elise.rbreu@trt12.jus.br  
Fernanda   Gomes   Ferreira   SEGEST   fernanda.ferreira@trt12.jus.br  
Luiz   Auro   Beckhauser   SGP   luiz.beckhauser@trt12.jus.br  
Claudio   Zamparetti   SETIC   claudio.zamparetti@trt12.jus.br  
Dirlei   Preve   2ª   VT   de   Florianópolis   dirlei.preve@trt12.jus.br  
Luiz   Alexandre   Constante   Bergmann   USO   luiz.bergmann@trt12.jus.br  
Marco   Antonio   Bazéggio   SEESTP   marco.bazeggio@trt12.jus.br  
Ricardo   Hideki   Nonaka   SEESTP   ricardo.nonaka@trt12.jus.br  
Daniel   Ferreira   de   Souza   SEESTP   daniel.souza@trt12.jus.br  

JIRA   Demanda   Data   de   registro   Situação   

EG-3738   

Consulta   quanto   aos   descontos   previstos   nos   prazos   médios   de   processos   
do   1º   Grau   previstos   no   item   90262.     
Comitê   Nacional   solicitou   acompanhar   a   resolução   do   JIRA   EG-2950   29/06/2020   Pendente   

EG-3737   

Sugestão   de   melhoria   -   mecanismos   para   tratamento   dos   prazos   
processuais   de   processos   originários   no   2º   Grau   que   sofreram   conclusão   
para   relatar   antes   de   estarem   aptos   para   julgamento,   o   que   inicia   seus   
prazos.   29/06/2020   Pendente   

EG-3924   

Esclarecimento   quanto   aos   efeitos   de   sobrestamento   nos   prazos   dos   
magistrados   do   2º   Grau   e   momento   de   início   da   contagem   do   prazo   após   o   
encerramento   da   suspensão   16/09/2020   Pendente   

EG-3923   

Sugestão   de   melhoria   -   considerar   o   movimento   de   encerramento   de   
conclusão   como   hipótese   de   interrupção   de   prazo   para   os   magistrados   de   1º   
e   2º   Graus   16/09/2020   Pendente   

EG-3922   

Esclarecimento   quanto   a   quais   itens   devem   realizar   o   cômputo   de   servidores   
em   lotação   provisória   (regras   de   extração   as   quais   utilizamos   para   
implementação   do   módulo   de   extração   do   SIGEP,   baseadas   em   consultas   e   
Jobs   disponibilizados   pelo   TRT2,   não   contemplam   servidores   em   lotação   
provisória).   16/09/2020   Pendente   

EG-3970   

Chamado   técnico   quanto   ao   item   92457   (prazo   médio   de   admissibilidade   de   
recursos   de   revista)   não   estar   captando   os   processos   que   tiveram   
interposição   de   AIRR   07/10/2020   Pendente   

RICARD
O
HIDEKI
NONAKA

DANIEL
FERREIR
A DE
SOUZA

ROBERT
O
MASAMI
NAKAJO

ANA
PAULA
VOLPATO
WRONSKI

DILCION
IR JOSE
FURLAN

ELISE
HAAS DE
ABREU

LUIZ
AURO
BECKHA
USER

MARCO
ANTONIO
BAZEGGI
O

DIRLEI
PEREIRA
PREVE

FERNAND
A GOMES
FERREIRA

NATA
LIA DA
COSTA
LUIZ
ALEXANDR
E
CONSTANTE
BERGMANN

CLAUDI
O
ZAMPAR
ETTI



TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   12 ª    REGIÃO   
SECRETARIA   DE   GESTÃO   ESTRATÉGICA   

   ATA   DE   REUNIÃO   
 

2.    Implantação   de   nova   versão   do   extrator   PJe/e-Gestão   
  

Em  atendimento  à  deliberação  deste  Comitê,  a  SETIC  promoveu  as  ações  necessárias  para  implantação                

da  versão  2.5.5  do  extrator  Pje/e-Gestão.  Durante  os  trabalhos  de  implantação  da  referida  versão,  a                 

SETIC  verificou  incompatibilidade  com  a  nova  versão  do  PJe  que  entrará  em  produção  nos  próximos  dias.                  

Apenas   a   versão   2.6   mostra-se   compatível.   

 
Deliberação:   Implantar   versão   2.6   com   vistas   a   compatibilidade   com   o   sistema   Pje.   
 
 

3.    Integração   dos   sistemas   SIGEP   e   e-Gestão   -   definição   sobre   a   forma   de   implantação   (PROAD   
10932/2018)   

  

A  equipe  multidisciplinar  que  atua  no  projeto  de  integração  entre  os  sistemas  SIGEP  e  e-Gestão,  conforme                  

reunião   realizada   no   dia   17/11/2020,   teve   a   seguinte   deliberação:   

Encaminhar,  para  apreciação  do  Comitê  Gestor  Regional  do  sistema  e-Gestão,  o  resultado  da               

homologação,  os  pedidos  de  esclarecimentos  consignados  em  ata  e  as  possibilidades  de              

implementação   da   solução   de   integração   do   sistema   SIGEP/e-Gestão   conforme   item   3   

  

3.1   Quanto   aos   pedidos   de   esclarecimentos   do   item   2041:   
Em  relação  ao  item  “2041  -  Servidores  do  quadro  permanente  afastados”,  considerando  as  regras                

localmente  definidas  para  este  item  e  a  ausência  de  clareza  no  manual  do  sistema  e-Gestão  para  o                   

sistema  legado,  consultar  o  Comitê  Gestor  Regional  do  Sistema  se  os  servidores  em  férias  deveriam                 

ser   considerados   neste   item,   o   que   não   ocorre   na   extração   definida   pelo   TRT2.     

  

Deliberação:   consultar   o   Comitê   Gestor   Nacional.   
  
  

3.2   Quanto   aos   pedidos   de   esclarecimentos   do   item   6:   

Em  relação  ao  item  “6  -  Juízes  Substitutos  em  exercício”,  foi  identificado  pelo  SEDEP  que  a  extração                   

fornecida  pelo  TRT2  está  permitindo  a  contabilização  de  magistrados  em  duplicidade,  devido  à               

possibilidade  de  vinculação  a  mais  de  uma  unidade  judiciária  no  mesmo  mês.  Esta  situação  deve  ser                  

encaminhada   para   análise   do   Comitê   Gestor   Regional   do   Sistema   e-Gestão.     

  

Deliberação:   analisar   a   demanda   em   conjunto   com   SGP,   após   retornar   a   este   Comitê.   
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3.3   Quanto   à   forma   de   implantação,   os   três   cenários   possíveis   identificados   foram:   

1.  Implantação  da  integração  SIGEP/e-Gestão  (itens  estatísticos  e  tabelas  de  afastamentos  para  fins               

de   descontos   de   prazos   processuais)   somente   após   implantação   do   autoatendimento   nacional;     

  

2.  Implantação  da  integração  SIGEP/e-Gestão  (itens  estatísticos  e  tabelas  de  afastamentos  para  fins               

de   descontos   de   prazos   processuais)   logo   que   implantado   o   sistema   SIGEP   em   produção;     

  

3.  Implantação  da  integração  SIGEP/e-Gestão  (itens  estatísticos)  logo  que  implantado  o  sistema              

SIGEP  em  produção.  Todavia,  quanto  à  extração  dos  afastamentos,  até  que  haja  autoatendimento               

nacional,   seria   mantida   a   extração   pelo   sistema   SRH/AARH   no   paralelo.     

  

Deliberação:   opção   3.   
  

4.    Homologação   de   acordos   em   execução   
 

O  Seestp  informou  ter  identificado  um  número  expressivo  de  lançamentos  equivocados  de  homologação  de                
acordos   em   execução,   em   especial   pela   ausência   da   seleção   do    checkbox    “Acordo   Pós-sentença”.   
Foram  esclarecidas  as  diversas  formas  de  orientações  já  realizadas  pela  USO  (pílulas,  whatsapp,  e-mails,  etc),                 
bem  como  a  dificuldade  de  se  manter  todos  orientados,  uma  vez  que  o  sistema  não  possui  travas  que                    
garantam   o   adequado   lançamento.     
Por  ocasião  da  semana  da  conciliação  o  SECAJ  encaminhou  orientações  sobre  os  lançamentos  dos  acordos                 
em   execução.   
 
Deliberação:  USO  deverá  retirar  a  pílula  já  existente  e  a  SECOR  promoverá  o  reforço  dessas                 
orientações.   

 
 

5.   Solicitação   de   retificação   de   publicação   estatística   
 
A  Exma.  Juíza,  Débora  Borges  Koerich  Godtsfriedt,  solicitou  retificação  dos  relatórios  de  junho  e  julho  de  2020,                   
excluindo  os  processos  0000714-32.2019.5.12.0002  (junho  e  julho)  e  0000375-39.2020.5.12.0002  (julho)  como             
aguardando  prolação  de  sentença  com  prazo  vencido  por  lançamento  equivocado  do  encerramento  da               
conclusão.     
 
Deliberação:  Considerando  que  o  mesmo  tema  foi  tratado  por  este  Comitê,  em  reunião  realizada  em                 
25/08/2020   (doc.   422),   fica   autorizada   a   republicação   das   estatísticas   de   junho   e   julho   de   2020.   
 
6.    Suspensão   por   execução   frustrada   não   contabilizada   nos   itens   90391   e   90392   do   e-Gestão.   
Foi  verificado  que  algumas  suspensões  (Suspenso  por  execução  frustrada,  Suspenso  o  processo  por  reunião                
de  processos  na  fase  de  execução,  etc)  não  estão  sendo  contabilizadas  nos  itens  “90.391  -  Processos  que                   
saíram   da   suspensão”   e   “90.392   -   Processos   que   entraram   em   suspensão”).   
  

Deliberação:  verificar  se  o  extrator  2.6  corrige  os  problemas  identificados  na  extração  dos  processos                
suspensos,   após   retornar   a   este   Comitê.   

 

7.    Chamado   R49776   -   audiência   de   conciliação   (fase   de   conhecimento)   por   videoconferência   realizada   

Foi  verificado  que  as  audiências  com  os  lançamentos  “por  videoconferência  realizada”  estão  sendo               
consideradas  para  o  item  “90.428  -  Sessões  de  audiência  realizadas”,  contudo  sem  especificar  seu                
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detalhamento.  Desta  forma,  em  relatórios  de  detalhamento  das  audiências,  estas  não  estão  sendo               
visualizadas.   

Deliberação:  verificar  se  o  extrator  2.6  corrige  os  problemas  de  detalhamento  das  audiências  por                
videoconferência   realizada.     

  

F ECHAMENTO     DA    A TA   

  

DATA   REDATOR   CONTATO   
08/12/2020   Marco   Antonio   Bazéggio   marco.bazeggio@trt12.jus.br   


