
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

OBJETIVO  Grupo Técnico do e-Gestão 

DATA 29-06-2015 

HORÁRIO Das 14:00 às 15:30 horas. 

LOCAL Sala do SEESTP 

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (Diretor do SEESTP) 

PARTICIPANTES: 

NOME ÁREA CONTATO 

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: 

1) REVISÃO DA REGRA DE NEGÓCIO (INCLUIR CONHECIMENTO E LIQUIDAÇÃO) 

Em virtude de consulta efetuada pela 2ª VT de Tubarão, o SEESTP analisou a implementação da 
regra dos itens abaixo listados:  

Item 281 - Prazo médio do ajuizamento da ação até o arquivamento - rito sumaríssimo 
Item 306 - Prazo médio do ajuizamento da ação até o arquivamento - exceto rito sumaríssimo (ente privado) 
 Item 311 - Prazo médio do ajuizamento da ação até o arquivamento - exceto rito sumaríssimo (ente público) 

Desta análise, verificou-se que a regra de negócio definida à época da implantação restringia-se 
aos processos arquivados na fase de execução, não incluindo processos da fase de conhecimento 
e liquidação arquivados definitivamente. Em virtude dessa forma de computo, verifica-se que as 
VTs com processos do Legado tem apresentado um prazo médio maior que as com PJE. 

O grupo analisou o manual do e-Gestão e o comportamento do PJE, concluindo pela revisão da 
regra de negócio definida pelo Grupo de 1º Grau à época da implementação para que os processos 
arquivados definitivamente, independente da fase, sejam considerados nestes itens de prazo 
médio. 

Deliberação: atualizar a regra dos itens para incluir os processos arquivados na fase de 
conhecimento e liquidação. As correções serão realizadas entre o dia 1/7 e 7/7/2015, período em 
que o sistema SIAD ficará com dados atualizados até 30/6/2015. Até que as modificações sejam 
homologadas pelo Grupo de Acompanhamento, uma cópia do processamento com a regra anterior 
será mantida em ambiente paralelo. Os reflexos das alterações e a análise de eventuais correções 
de meses anteriores serão encaminhados para apreciação do Grupo de Acompanhamento. 

 

2) REVISÃO DE REGRA DE NEGÓCIO 

Em virtude de consulta efetuada pela VT de Canoinhas, foram identificados processos que 

constavam equivodamente no Item 168 - Exceções de pré-executividades pendentes.  

O grupo analisou a regra de negócio do item e a sua implementação no ambiente de 
processamento, verificando a necessidade de correção no procedimento de extração. 

Deliberação: No mesmo período do item 1, alterar a regra para contabilizar audiência 15, 

mantendo as querys em SQL na sintaxe existente na tabela TACE_QUERY_ITEM.  
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3) ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DE PROCESSOS NO SAP1 DECORRENTES DE PROBLEMAS 
OPERACIONAIS 

O SEESTP tem encontrado dificuldades na validação das remessas mensais do sistema e-Gestão 

nos eventuais casos em que ocorre desativação de processos pela VTs decorrentes de problemas 

operacionais, gerando atraso na aprovação dos lotes e maior demanda de trabalho para a área. 

Deliberação: considerando que o Pje não permite este procedimento, encaminhar sugestão ao 

Grupo de Acompanhamento para desativar este recurso no sistema SAP1. 

 

4) PROAD 5.228/2011 (doc. 134) – Ofício Circ. e-Gestão/CGJT nº 01/2015 

De acordo com o Ofício Circular e-Gestão/CGJT nº 01/2015, doc. 134 do PROAD 5228/2011, os 

dados do sistema e-Gestão devem ser disponibilizados até o dia 15 (quinze) do mês seguinte. O 

atendimento deste prazo também é pré-requisito para que seja possível informar, até dia 18 de 

cada mês, as metas processuais ao sistema SIGEST do TST. 

O grupo analisou o cronograma atual de liberação e validação das remessas mensais no Regional, 

sobretudo sobre a necessidade da coleta de dados do sistema legado ocorrer em duas etapas, dia 

1º e dia 10 de cada mês. Na atual metodologia, considerando o período de validação previsto, a 

data limite pode ser ultrapassada. Os itens reprocessados na segunda etapa de cada mês estão 

listados no doc. 48 deste PROAD. 

Deliberação: solicitar priorização, pela SETIC, para a implantação do pré-validador registrado no 

Incidente Nº 99499, ferramenta que agiliza a validação das remessas mensais. Propor ao Grupo de 

Acompanhamento novo cronograma de atividades onde a segunda etapa de coleta dos dados do 

sistema legado ocorra no dia 6 de cada mês, informando aos usuários que somente serão 

considerados os lançamentos referentes ao mês anterior até o final desta data. 

FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

29-06-2015 Marco Antonio Bazéggio marco.bazeggio@trt12.jus.br / 4252 

 


		2015-06-29T17:46:43-0300
	RICARDO HIDEKI NONAKA


		2015-06-29T17:58:47-0300
	MARCO ANTONIO BAZEGGIO


		2015-06-29T18:06:01-0300
	ALEXANDRE LUCKNER GOULART


		2015-06-29T18:10:04-0300
	LIANE SBRUZZI


		2015-06-30T14:46:53-0300
	SANDRO VIEIRA DE PAULA


		2015-06-30T17:15:03-0300
	GEISON ALFREDO ARISI




