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Fernanda Gomes Ferreira SEPLAN fernanda.ferreira@trt12.jus.br 

Vanessa Gesser De Miranda SERHU vanessa.miranda@trt12.jus.br 

Valdir Luiz da Cunha SEINFO valdir.cunha@trt12.jus.br 

Silvana Schaarschmidt GAPRE silvana.schaarschmidt@trt12.jus.br 

Marco Antonio Bazeggio SEEST marco.bazeggio@trt12.jus.br 

Ricardo Hideki Nonaka SEEST ricardo.nonaka@trt12.jus.br 

Liane Sbruzzi SEEST Liane.sbruzzi@trt12.jus.br 

Marcelo Borini Moretto SEGESP marcelo.moretto@trt12.jus.br 

 

ASSUNTO: 

ATO CGJT nº 05/2014 – Organiza Comitê e-Gestão 

Foi abordado o ato que acrescentou os §§ 1º e 2º ao artigo 117 da Consolidação dos Provimentos 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho: 

 
§ 1º O comitê gestor regional do sistema e-Gestão será coordenado 
preferencialmente por desembargador e deverá ter composição multidisciplinar, 
contando com pelo menos um juiz de 1º grau e por servidores afeitos às áreas de 
tecnologia da informação, de estatística, de pessoal e de negócio judicial de 1º e 
2º graus.  

§ 2º O Comitê Regional reunir-se-á mensalmente para, entre outras ações, 

corrigir eventuais inconsistências nos dados remetidos ao TST, retratadas nos 

relatórios da pasta denominada “Relatórios de Detalhamento de Erros” do sistema 

e-Gestão, e encaminhará ao Comitê Gestor Nacional do sistema e-Gestão a 

respectiva ata. 

O Comitê do e-Gestão do Tribunal, instituído pela Portaria 154/2014, atende aos requisitos do §1º. 
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Em relação às reuniões previstas no § 2º, a primeira reunião de 2015 ocorreu em fevereiro de 2015 com a 
participação do Grupo Técnico. 

Deliberação: O calendário de reuniões mensais ficou definido para a última quinta-feira de cada mês, das 17h 
às 18h. 

 

PROAD 9492/2012 – Itens Administrativos do e-Gestão  

Foram apresentadas as pendências dos itens 2031, 2032 e 2019 constantes do PROAD. Muito 

embora estas informações estejam disponíves para todos os usuários do sitema, consultamos por 

telefone o CESTP/TST sobre usos específicos destas informações. Não se observou uma 

aplicacação direta destes itens. 

Atualmente os Itens 2031 e 2032 (cargos efetivos destinados ao 1º Grau e 2º Grau) são atendidos 

de acordo com orientação do Comitê Nacional constante do Forum do e-Gestão: 

O atrelamento dos cargos efetivos ao 1º e 2º Graus deve ser estabelecido por ato 

administrativo do TRT. Porém, se o Regional ainda não fez a padronização da sua 

estrutura, considere os cargos ocupados no 1º e 2º Graus e os cargos vagos considere 

no 2º Grau.” (grifo nosso) 

Quanto ao Item ’2019 – Juízes do Trabalho Titulares convocados para o TRT” há necessidade de 

alteração de sistema para seu atendimento. Esta demanda, bem como as demais pendências em 

relação ao e-Gestão estão registradas no PROAD 5207/2013, atualmente em análise na SEINFO. 

Deliberação:  

Será mantida, neste Tribunal, a orientação constante do Fórum do e-Gestão pois os cargos não são 

criados com a distinção de instância. 

A 12ª Região deixa consignado em ata a preocupação desta orientação em função dos cargos 

vagos que serão preenchidos no 1º Grau e que, enquanto não preenchidos, serão considerados 

como cargos de 2º Grau em face dos possíveis impactos estatísticos como produtividade, análise 

de estrutura, criação de cargos, custo do processo, entre outros. 

Será solicitado, no âmbito interno do TRT12, priorização da SEINFO para atendimento do item 

2019 constante do PROAD 5207/2013, sugerindo a avaliar o registro desta informação em conjunto 

com os afastamentos dos magistrados. 

 

PROAD 6901/2014 – Gab. Desembargadora Mari Eleda 

Este PROAD trata de processos do PJE que constam no sistema e-Gestão erronamente com prazo 

vencido.   

Após análise da SEINFO e reunião do Comitê Técnico, por ser sistema nacional, não foi 

identificada solução no ambito deste Regional. Considerando a relevância do tema e impacto na 

disponibilização da tabela LOMAN, este expediente foi encaminhado ao Comitê para análise. 

O sistema atualmente não conta com mecanismos para desconto de prazo dos Desembargadores. 

A versão 1.65 do sistema extrator desenvolvida pelo TST, ainda em homologação, poderá suprir 

esta demanda. 

Deliberação: Considerando a manifestação do Comitê Técnico não ser possível solução no âmbito 

do Regional, comunicar aos Gabinetes a existência desta dificuldade em relação ao Pje, que foi 

aberto chamado técnico ao CSJT por meio do sistema Jira nº EGE 391 e que o CSJT está 



TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 ATA DE REUNIÃO 

desenvolvendo uma solução que poderá ser atendida pela versão 1.65 do sistema extrator (PROAD 

1793/2015). 

 

PROAD 1167/2015 – Gab. Desembargadora Lígia 

Este PROAD trata de processos do SAP2 que constam no sistema e-Gestão erronamente com 

prazo vencido em virtude de falta de lançamentos no sistema a época, refletindo na tabela LOMAN. 

O Presidente soliciou estudos da SEPLAN/SEINFO quanto a possiblidade de correção desta 

informação. 

Deliberação: considerando a publicidade dos dados, a restrição de alterações em banco de dados, 

a adequação dos lançamentos já efetivada no SAP2N, o Comitê sugere que seja realizado registro 

no sistema SAP2N da justificativa dos lançamentos e republicação local da tabela LOMAN 

consignando o motivo da informação equivocada. O Comitê sugere idêntico procedimento para 

casos similares, dando-se ciência aos demais Gabinetes. 

 

PROAD 14089/2014 – Projeto Aud 

Apresentado o andamento dos estudos e que atualmente está avaliando eventuais alterações na 

versão do sistema AUD que possam impactar neste estudo. 

Deliberação: considerando que embora haja perspectiva de uma nova versão do AUD, por não ter 

data de lançamento definida e pela importância do tema, o Comitê entende pela continuidade dos 

estudos do PROAD. 

 

PROAD 1793/2015 – Tabela LOMAN 

Foram apresesentadas as questões que impactam na elaboração da tabela LOMAN relacionadas 

ao PJE/e-Gestão, em especial quanto a dificuldade de correta identificação do nome dos 

Desembargadores no Pje, a existência de processos no e-Gestão sem a identiicação do relator e 

ausência de mecanismos para desconto dos afastamentos no computo do prazo vencido no PJE. 

Deliberação: consignar em ata a dificuldade de extrair os dados do Pje de forma confiável e 

automática, ressalvando a impossibilidade de lançamento dos afastamentos dos magistrados 

mecionado no item anterior, aguardando-se futura versão 1.65 do sistema extrator que poderá 

solucionar as dificuldades quanto ao correto cálculo do prazo vencido. 

 

PROAD 2298/2014 – Equalização da distribuição no 2º Grau para o 1º semestre 2015 - RA 
11/2013 

Foram informadas que as dificuldades identificadas na elaboração da tabela Loman também 

refletiram na elaboração dos dados estatísticos de distribuição do PJE por meio do e-Gestão. 

Para atendimento aos critérios do relatório foi necessária extração de dados diretamente nos 

sistemas do Tribunal. A SEINFO verificou que o sistema PJE atualmente não permite identificar, 

com segurança, o relator a época da distribuição nos casos em que o processo foi encaminhado 

para outro Gabinete, refletindo nos dados do sistema e-Gestão.  

O PROAD retornará a SEINFO para os estudos técnicos em virtude da necessidade de emissão de 

relatórios mensais. 
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PROAD 5228/2011 – Reprocessamento e-Gestão 

Foi informado ao Comtê sobre o reprocessamento dos dados de 2013 e 2014, ocorrida ao final de 

outubro de 2014, em virtude de atualização do programa extrator desenvolvido e orientação da 

Corregedoria-Geral. 

Devido a melhorias e correções de erros desta nova versão, houve significativa alteração quanto 

aos dados já publicados, inclusive aqueles já encaminhados ao sistema Justiça em Números. O 

problema em relação ao adequado cômputo dos processos/distribuídos no 1º Grau (PJE), e seus 

reflexos, foram sanados por ocasião do reprocessamento. 

 

PROAD 5696/2014 – Acompanhamento do sistema e-Gestão 

Foram prestadas informaçõe em relação as demandas da última ata deste PROAD:  

1) Relatórios de inconsistências:  

• No 2º semestre de 2014 a SECOR orientou as unidades para o registro de solução dos 

processos arquivados sem solução.  

• O SEEST encaminha relatórios mensais da BNDT para as unidades manterem atualizados os 

cadastros. 

• O SEEST está elaborando novos relatórios de inconsistencias. Recentemente o TST liberou 

relatório de análise de incosistências no PJE com base nas regras de validação do sistema 

legado, que será utlizado para acompanhamento e direcionamento das orientações aos 

usuários. 

• Foram identificados processos do PJE sem registro do ramo de atividade e que não 

carregados pelo e-Gestão. A relação destes processos será encaminha as unidades para 

atualização dos dados. 

2) Capacitação: 

• EAD com os Diretores no e-Gestão, SCD está realizando agendamento para o final de abril 

ou início de maio. 

• O SCD fará capacitação para os assistentes de audiência: Curso preparatório em 

Audiência/PJE (23 e 24/4) e (14 e 15/5); Vídeo conferência para servidores que já atuam na 

área, em agendamento; e Encontro dos assistentes de audiência, em agendamento. 
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