
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

OBJETIVO  Grupo de Acompanhamento do e-Gestão 

DATA 09-03-2016 

HORÁRIO Das 14 às 15:30 horas. 

LOCAL Sala de Reuniões do SECAF 

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (Diretor do SEESTP) 
 

PARTICIPANTES: 

NOME ÁREA CONTATO 

Ageu Raupp CONAP ageu.raupp@trt12.jus.br 

Alexandre Lemos Dias SETIC alexandre.dias@trt12.jus.br 

Christiane Reis Odebrecht SEJUD christiane.odebrecht@trt12.jus.br 

Dilcionir José Furlan SECOR dilcionir.furlan@trt12.jus.br 

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

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

Katize S. do Amaral e Silva Beber SEAP katize.beber@trt12.jus.br 

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

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

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

Ricardo Kock Nunes Juiz Gestor de Metas ricardo.nunes@trt12.jus.br 

Roberto Carlos de Almeida SETRI roberto.almeida@trt12.jus.br 

Vanessa Miranda SGP vanessa.miranda@trt12.jus.br 

REGISTRARAM-SE AS SEGUINTES AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  

Dirlei Preve 2ªVT Fpolis dirlei.preve@trt12.jus.br 
 
 

ASSUNTO: 

1. PROAD nº 862/2016 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

Foram apresentados os impactos nos sistemas processuais e no e-Gestão (ausência de 
contabilização específica e relatórios próprios) decorrentes dos Incidentes de Uniformização de 
Jurisprudência (Resolução Administrativa 10/2015 e Lei nº 13.015/2014), bem como o andamento 
dos estudos relacionados. 

Deliberação: noticiar ao Comitê Gestor Nacional do e-Gestão que os dados estatísticos referentes 
aos IUJ não estão sendo contabilizados no sistema o que tem trazido dificuldades para gestão 
processual neste Regional, como, por exemplo, no controle gerencial e na estatística da 
produtividade dos Desembargadores. 

 
2. VALIDAÇÃO MENSAL DO SISTEMA e-GESTÃO  

Todas as remessas do ano de 2015 estão aprovadas junto ao CSJT. A aprovação ficará prejudicada 
a partir de janeiro de 2016, em virtude das alterações do manual do sistema, dependendo de 
atualização técnica registrada no PROAD nº 1.626/2016, atualmente na SETIC. 

Deliberação: solicitar que a SETIC priorize a demanda no PROAD nº 1.626/2016. 

 
3. DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA e-GESTÃO 

Tendo em vista que os dados do sistema e-Gestão estão com amplo acesso às unidades do Tribunal 
foram avaliados os procedimentos para divulgação das informações institucionais. 

Deliberação: as informações solicitadas deverão ser registradas via PROAD, o fornecimento 
autorizado pela Presidência e as informações geradas pelo SEESTP. 
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4. PROAD nº 407/2016 - PROCESSOS NÃO CONTABILIZADOS EM VIRTUDE DE 
LANÇAMENTOS RETROATIVOS EM 2015 

Foi analisada a possibilidade de atualização do sistema e-Gestão em virtude de processos não terem 
sido contabilizados como distribuídos em face de lançamentos retroativos. 

Conforme Ofício-Circular nº 001/2016 (doc. 1 do PROAD nº 1.593/2016) a partir de 1/3/2016 não é 
mais possível enviar dados referentes a 2015. Caso o TST adote procedimento equivalente ao 
adotado em  2015 o sistema poderá ser reaberto para ajustes a partir de julho de 2016. 

O Comitê Técnico verificou que é possível atender, todavia há um custo operacional alto para a 
SETIC por envolver a preparação e reenvio de remessas de vários meses. 

Deliberação: realizar a correção dos dados assim que houver a reabertura do sistema. 

 
5. PROAD nº 5.180/2015 – EXECUÇÕES ENCERRADAS - INDICAÇÃO DO NOME DO 

MAGISTRADO 

Em atenção a solicitação do Grupo de Acompanhamento a SETIC implementou as telas no SAP1 
para que seja informado o nome do  magistrado no encerramento da execução e solicitou 
esclarecimentos para a conclusão da demanda (doc. 21) conforme segue:  

a) quando há reunião de execuções de vários processos em apenas um processo. 

- neste caso, a funcionalidade do SAP1 de reunião de execuções (reunião de 
processos que ocorre antes do final da execução) gera automaticamente uma 
sequência de eventos nos processos reunidos (770 - Reunido o processo, 800 - 
Encerrada a execução, 902 - Arquivado definitivamente). Entretanto não exige que se 
insira o nome do juiz e o motivo do encerramento, como já ocorre na inserção 
individual do evento por ocasião de encerramento da execução.  

Considerações SETIC - caso o lançamento dos dados ocorra no momento da reunião 
processual, antes do encerramento da execução portanto, definir qual Juiz e qual 
motivo devem ser cadastrados no SAP1, automaticamente ou pelo usuário; 

b) quando o processo é arquivado sem ter passado pela fase de execução e volta ao fluxo 
processual para execução previdenciária. 

Considerações SETIC – confirmar se há o entendimento de que o encerramento da 
execução previdenciária obedece aos mesmos critérios de negócio do encerramento 
da execução. 

 

Deliberação: item a) permitir a inclusão do nome do magistrado e o motivo “Outros”; e item b) o 
encerramento da execução previdenciária obedece aos mesmos critérios de negócio do 
encerramento da execução. 

 
6. PROAD nº 1.591/2016 – OFÍCIO CNe/e-GESTÃO nº 01/2016 

Foi analisada a orientação contida no Ofício CNe/e-Gestão nº 01/2016, abaixo descrita: 

Informa a disponibilização de dados para subsidiar ao Justiça em Números e a suspensão de 
criação de novos itens, até posse da nova administração. 

Orienta os Comitês Regionais do e-Gestão quanto a migração dos processos físicos para CLE:  

Solicitamos aos Comitês Gestores Regionais do Sistema e-Gestão que verifiquem se os 
processos migrados para o Pje (CLE) foram computados indevidamente como baixados do 
legado e se receberam novo início de liquidação ou execução no PJe-JT, o que provocaria 
contagem em duplicidade. 

Deliberação: comunicar a orientação aos envolvidos no projeto de implantação da CLE (Proad nº 
14.290/15). 
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7. PROAD nº 6.537/2015 INVENTÁRIO VIRUTAL 

Foi informado que o OFICIO SEGEP/CR nº 1.518/2015 (doc. 53) solicitou novo prazo para o reenvio 
de dados do “inventário virtual” e que este está sem resposta. O inventário pode ser aplicado após a 
implantação da nova versão do extrator, todavia poderá haver impacto significativo nos dados de 
algumas unidades. 

Deliberação: reiterar o Ofício ao Comitê e-Gestão Nacional e aguardar autorização para efetivação 
do inventário. 

   
8. PROAD nº 99/2016 – PROCEDIMENTOS NO 2º GRAU / PRAZO PROCESSUAL 

Em virtude de não haver desconto de prazos o Gabinete da Exma. Desembargadora do Trabalho 
Maria de Lourdes Leiria questiona se deve “encerrar a conclusão” nos períodos de recesso. 

Deliberação: a solução técnica para considerar os afastamentos está em andamento (PROAD nº 
1.793/2015) e o Comitê já deliberou por incluir ressalvas na publicação da Loman. Deste modo, não 
é indicada alteração no fluxo do processo em virtude das questões inerentes ao prazo processual. 

 

FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

09-03-2016 Marco Antonio Bazzégio  marco.bazeggio@trt12.jus.br 

 


