
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

 

OBJETIVO  Grupo Técnico do e-Gestão 

DATA 15-05-2015 

HORÁRIO Das 16 às 17 horas. 

LOCAL Sala de Reuniões do SCD 

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (Diretora da SEESTP) 

 

PARTICIPANTES: 

NOME ÁREA CONTATO 

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

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

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

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

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

Jorilton de Souza GAPRE jorilton.souza@trt12.jus.br 

 
ASSUNTO: 

Aberta a reunião, foram atualizadas as deliberações do último encontro. 

Assunto Considerações/Deliberações 

PROAD 6901/2014: Contabilização de prazo 
no eGestão/PJE 2º Grau – Afastamentos de 
desembargadores 

 

Foi criado o PROAD 1.793/2015 para tratar das 
pendências relacionadas à LOMAN 

Ramo de atividade Encaminhamento no PROAD 4.323/2015 

 

VALIDAÇÃO MENSAL DO SISTEMA E-GESTÃO 

De acordo com o Grupo de Acompanhamento, foram encaminhadas ao Grupo Técnico as 
pendências de validação dos lotes do e-Gestão que impedem a aprovação das remessas. 

• Itens 94, 95 e 96 (execuções extintas por acordo, pagamento e outras): solicita a indicação do 
nome dos magistrados para todos os processos. Salientando que esta informação causa 
reflexos no relatório “Juízes – Execução” a ser publicado em cumprimento ao provimento 
CGJT 01/2015. 

• Item 2222 (baixa por conversão de classe): solicitada a inserção da classe anterior dos 
processos.  

Deliberação: Em relação aos itens 94 a 96, o Tribunal não possui a informação de magistrado 
registrada no sistema pois houve orientação em maio de 2013 no ambiente “EAD-TST – Fórum do 
e-Gestão” (conforme anexo) de que esta informação não seria necessária. Será formalizado junto à 
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SETIC, via PROAD, para que sejam realizadas de forma emergencial alterações no sistema SAP1 
SAP1 para tornar obrigatória a inclusão no nome do magistrado que encerrou a execução em 
qualquer situação, em complemento ao incidente CSI 100189. 

Considerando que a falta do nome do juiz impede a aprovação dos lotes do e-Gestão, visando o 
saneamento dos meses anteriores, será sugerido ao Grupo de Acompanhamento: Saneamento 
manual dos processos pelas unidades ou, considerando o grande volume de processos, atribuição 
do encerramento da execução ao juiz titular da Vara. 

Em relação ao item 2222, serão avaliadas alternativas em conjunto a SETIC buscando-se evitar 
alterações de sistema. 

 

PRECATÓRIOS NO E-GESTÃO 

Foi encaminhada pelo GAPRE apresentação utilizada no I Seminário Nacional Sobre Efetividade da 
Execução Trabalhista (CNEET) onde consta que o valor dos precatórios a receber no e-Gestão do 
TRT 12 é muito acima do valor estimado pela área. Em análise conjunta verificou-se uma falha na 
extração de dados fazendo com que o valor apresentado seja o somatório de todas as linhas de 
valor atualizado. A regra adequada é extrair o valor atualizado do mês em referência. 

O responsável do GAPRE informou que existe um processo de envio automaziado de dados dos 
precatórios ao CNJ indepdente do sistema e-Gestão e que entende essencial que haja um 
alinhamento entre essas informações. 

Deliberação: Em relação ao item do e-Gestão, será feita a correção do mês de abril/2015 e 
homologado com o GAPRE. A unidade também homologará todos os dados relativos a precatórios 
presentes no e-Gestão. Assim que homologado, será realizado ajuste dos dados no ambiente local 
e correção no e-Gestão mediante disponibilidade do sistema, priorizando a correção de 2015 e 
assim que liberado corrigir os períodos anteriores.  

O Grupo Técnico sugere que, após homologação dos dados com o GAPRE, seja informado o valor 
correto de precatórios ao CNEET. 

A SETIC apresentará ao GAPRE o funcionamento do envio automatizado dos precatórios para 
análise. 

 

COMPUTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NO SEGUNDO GRAU  

Verificou-se, com base na implementação da extração dos itens de processos solucionados  no e-
Gestão/PJE no 2º Grau, que há necessidade de reavaliar o processo de extração dos dos itens de 
solução no legado e regras do manual do sistema. 

Deliberação: A SETIC irá avaliar a forma de registro das soluções no sistema SAP2 e a SEEST 
realizará consulta a CESTP para esclarecimentos quanto as regras de negócio. 

 

IMPLANTAÇÃO DO PRÉ-VALIDADOR SOLICITADO PELO CGJT 

Foi reiterada a necessidade de instalação e disponibilização da ferramenta PRÉ-VALIDADOR, 
registrada no CSI 99499, que auxiliará na antecipação de problemas de validação de dados nas 
remessas ao TST. 

Deliberação: Será apresentada pela SETIC estimativa de implantação da ferramenta. 
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IMPLANTAÇÃO DA VERSÃO DO EXTRATOR 1.65 

Foi realizada homologação pelo SEESTP do extrator de dados do Pje, conforme acordado, 
exclusivamente em relação ao funcionamento da ferramenta. A análise da qualidade das 
informações, devido a complexidada, será realizada após disponibilização em produção. 

Deliberação: A versão 1.65 será colocada em produção pela SETIC. 

 

PROCESSOS SEM REGISTRO DE JUÍZES NOS ÍTENS DE SOLUÇÃO 

Foram identificados no e-Gestão processos oriundos do Pje sem registro de magistrado nos itens 
de solução. 

Deliberação: Considerando que a versão 1.65 da ferramenta extrator está em implantação e que 
tráz várias correções, decidiu-se por aguardar a implantação para realivar esta situação. 
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