
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

OBJETIVO  Grupo de Acompanhamento do e-Gestão 

DATA 29-10-2015 

HORÁRIO Das 15 às 16 horas. 

LOCAL Sala de Reuniões do SECAD 

COORDENAÇÃO DA 

REUNIÃO 

Marco Antonio Bazzégio (Diretor do SEESTP) 

 

PARTICIPANTES: 

NOME ÁREA CONTATO 

Alexandre Luiz Ramos Juiz Gestor de Metas alexandre.ramos@trt12.jus.br 

Alexandro Furquim SEESTP alexandro.furquim@trt12.jus.br 

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

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

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

Roberta Colares USO roberta.colares@trt12.jus.br 

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

Rosangela Gomes Yamada SECOR rosangela.yamada@trt12.jus.br 

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

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

REGISTRARAM-SE AS SEGUINTES AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  

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

ASSUNTO: 

1. PENDÊNCIAS DA ATA ANTERIOR 

1.1 PROAD 10.505/2014 - REGISTRO DE MAIS DE UMA SOLUÇÃO EM CONHECIMENTO 

NO MESMO PROCESSO 

A SEESTP, USO e SECOR realizaram estudos quanto ao impacto, nos sistemas Pje e e-

Gestão, de processos onde há acordo homologado com parte do réus, prosseguindo em 

relação aos demais, podendo implicar em tramitação simultânea nas fases de conhecimento e 

execução. Do ponto de vista jurídico, conforme análise da SECOR, esta situação é possivel de 

ocorrer. Todavia, quanto aos sistemas Pje e e-Gestão, não há previsão de tramitação e 

computo esta estatístico correspondentes. 

Deliberação: Encaminhar o assunto ao Comitê Regional do Pje para análise. 

1.2 PROAD 6.729/2015 – REPUBLICAÇÃO DOS DADOS DE 2013 E 2014 DO E-GESTÃO 

Em atendimento a priorização definida pelo Grupo, no tempo disponível, foi possível 

reprocessar Dezembro/2013, Novembro/2014 e Dezembro/2014. Para o mês de dezembro de 

2014 foram realizadas ações para ajustes da contagem de processos pendentes de baixa e 

correção dos itens relacionados aos Precatórios conforme PROAD 5.429/2015. As remessas 

foram aprovadas pelo TST. 

2. VALIDAÇÃO MENSAL DO SISTEMA E-GESTÃO 

Remessas validadas até o mês de julho de 2015. As remessas de agosto e de setembro 

apresentaram pendências em virtude da exclusão (por decisão judicial) de 116 processos em uma 



TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

unidade do SAP1  e alteração da estrutura organizacional com a criação dos NUGECEMs. A 

solução já foi encontrada e está em fase de correção.  

Deliberação: providenciar os ajustes e aprovação dos lotes. 

3. SICOND / SIGEN 

Foi apresentado relato da percepção dos servidores do SEESTP sobre sistema estatístico SIGEN / 

SICOND apresentado no TST em 30/09/2015 (PROAD 9.486/2015).  Este sistema, de acordo com 

a apresentação, será integrado ao sistema Pje a partir de novembro de 2015, sendo considerando 

sistema satélite de uso opcional pelos Regionais, não substituindo o sistema e-Gestão. A 

ferramenta não tem os mesmos recursos de criação de relatórios que o sistema SIAD (Sistema de 

Apoio a Decisão que o Tribunal dispõe), todavia tem como novidade a possiblidade de gerar dados 

do sistema e-Gestão/Pje em qualquer período. Para gerar relatórios dos demais sistemas do 

Tribunal a ferramenta necessita de programação específica. 

Deliberação: aguardar implementação definitiva pelo CSJT, após retornar a este grupo para 

reanálise. 

4. INVENTÁRIO VIRTUAL - PROAD 6.537/2015 

De acordo com o cronograma previsto, o SEESTP procedeu analise detalhada dos processos 

sinalizados para exclusão nos itens de pendência do e-Gestão fornecidas ao CSJT a partir do 

preenchimento de planilhas pelas unidades judiciárias. Para este estudo foi utilizada a ferramenta 

estatística “R”, atualmente em implantação no SEESTP, compreendendo análise quantitativa e 

qualitativa das informações. Foi apresentado quadro sintético das análises realizadas e registradas 

nos documentos 47 (1º Grau) e 48 (2º Grau) do PROAD 6.537/2015.  

Dos estudos é possível perceber que foram encaminhados para exclusão um significativo número 

processos indevidamente, devido a forma de preenchimento das tabelas e os procedimentos de 

extração de dados fornecidos pelo TST, excluindo processos sinalizados para controle próprio das 

unidades. Desta forma consideramos necessário o renvio dos dados de exclusão de processos 

desconsiderando-se os caracteres de controle. 

Além disso, foram observados os itens em que houve maior quantidade de exclusões, o qual será 

priorizado no plano de capacitação e-Gestão. Alguns destes pontos já estão sendo objeto de 

orientações específicas como é o caso das cartas precatórias, objeto de vídeoconferência em 

junho/2015 e os incidentes processuais cujas orientações foram encaminhdas a USO para 

elaboração de pílula (PROAD 7762/2015). Em relação ao principal problema encontrado no 2º Grau 

(baixa de processos), problema já identficado e apresentado previamente a este Grupo, a 

adequação no PJe solicitada pelo SEESTP já foi realizada, iniciando-se a fase de testes junto aos 

usuários. 

O Serviço de Estatística está avaliando o impacto na produtividade do Tribunal resultante das 

exclusões das pendências providas pelo Correição Virtual uma vez que não serão lançados os 

eventos que as finalizam. 

Deliberação: solicitar autorização para reenvio das informações do inventário virtual junto ao 
TST, esclarecer dúvidas de preenchimento com as unidades e dar seguimento ao plano de 
capacitação do e-Gestão, priorizando os pontos de maior dificuldade encontrados e 
proseguir na análise de impacto na produtividade do Tribunal. 

FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

29-06-2015 Alexandro Furquim alexandro.furquim@trt12.jus.br / 4251 
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