
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

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

DATA 29-11-2018 

HORÁRIO Das 16:00 às 18:00 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 

Liane Sbruzzi SEESTP liane.sbruzzi@trt12.jus.br 

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

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

Geison Alfredo Arisi SECOR geison.arisi@trt12.jus.br 

1. Validação dos ietns de 1º Grau do Pje 

Foram apresentadas as regras violadas dos ietns de 1º Grau do Pje em outubro/2018 e a análise 

preliminar realizada pelo SEESTP. Para a definição de um modelo de trabalho para correção dos 

erros, foram analisados, a título de exemplo, os erros com maior quantidade de processos 

envolvidos. 

Regra violada 
Qtde de 

processos 
afetados 

Deliberação 

A quantidade do item 90.353 deve 
obedecer à regra temporal para os 
itens da Fase de Execução. 968 

Tendo em vista que o erro é decorrente da migração dos processos 
para CLE, sugerir ao Comitê Gestor Regional que as regras de 
validação do Pje passem a considerar os itens do legado em virtude 
de CLE. 

A quantidade do item 90.346 deve 
obedecer à regra temporal para os 
itens da Fase de Liquidação. 244 

Tendo em vista que o erro é decorrente da migração dos processos 
para CLE, sugerir ao Comitê Gestor Regional que as regras de 
validação do Pje passem a considerar os itens do legado em virtude 
de CLE. 

 
Deliberação: Os erros serão analisados mensalmente e serão tratados conforme segue: 

Erro de extração: o SEESTP abrirá Jira, notificará a SETIC para acompanhamento do 
chamado e comunicará o Comitê Gestor Regional do sistema e-Gestão; 
Erro do PJE: o SEESTP informará a USO para abertura de incidente e comunicará o Comitê 
Gestor Regional do sistema e-Gestão; 
Erro de lançamento: erros casuais a SEEST informará a USO. Erros recorrentes serão 
informados à SECOR para eventual orientação. 
Erro de regra negocial: o SEESTP informará o Comitê Gestor Regional do sistema e-
Gestão. USO/SEESTP orientarão os usuários quanto a solução contingencial. 
 
Esta deliberação será submetida para homologação do Comitê Gestor Regional do sistema e-
Gestão. 

 
2. Embargos de arrematação e embargos de adjudicação  
A USO informa que “não aparece mais em tipo de conclusão “Decisão” e sim em julgamento 
Embargos de arrematação e embargos de adjudicação: não tem movimento específico, antes era 
decisão dos embargos de arrematação ou dos embargos de adjudicação. Os movimentos que 
solucionavam eram julgamentos. Não temos como julgar tais embargos, não ha meios.” 
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“Mas a orientação oficial, da Tabela "Tipos de Conclusão / Movimentos de Solução" (disponível no 
Bco. Conhecimento), publicada em conformidade com o PROAD nº 11272/2016, continua com o tipo 
de conclusão "Decisão - dos Embargos de arrematação". 

 
Deliberação: considerando as discrepâncias entre o manual do sistema e-Gestão e as 
possibilidades de lançamento no PJe, a USO alterará a pílula e orientará as unidades para que 
procedam contingencialmente o lançamento para julgamento geral, selecionado como 
complemento do movimento o tipo de incidente julgado. 

 

FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

29-11-2018 Liane Sbruzzi 4251 

 


