
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

 

OBJETIVO  Grupo de Acompanhamento do e-Gestão 

DATA 30-04-2015 

HORÁRIO Das 17 às 19 horas. 

LOCAL Sala de Reuniões do SCD 

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Fernanda Gomes Ferreira (Diretora da SEPLAN) 

 

PARTICIPANTES: 

NOME ÁREA CONTATO 

Juiz Alexandre Luiz Ramos 6ª VT de Fpolis alexandre.ramos@trt12.jus.br 

Luiz Carlos Zucco 1ª VT DE SÃO JOSÉ luiz.zucco@trt12.jus.br 

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

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

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

Luiz Alexandre Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br 

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

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

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

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

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

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

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

Maria Jose Olegario CONAP maria.olegario@trt12.jus.br 

 

ASSUNTO: 

PENDÊNCIAS DAS ATA ANTERIOR 

PROAD 9492/2012 – Itens Administrativos do e-Gestão  Realizado pedido complementar no PROAD 
5207/2013 para priorização do item 2019, PROAD 
atualmente na SUSTE. 

PROAD 6901/2014 – Gab. Desembargadora Mari Eleda 
PROAD 1167/2015 – Gab. Desembargadora Lígia 
PROAD 1793/2015 – Tabela LOMAN 
PROAD 2298/2014 – Equalização da distribuição no 2º 
Grau para o 1º semestre 2015 - RA 11/2013 

Apresentada, para aprovação, minuta de 
Comunicado aos Exmos. Desembargadores 

PROAD 14089/2014 - Aud Foi dada continuidade aos estudos e atualmente 
está na USO para validar o trabalho realizado e 
identificar os pontos de priorização para 
complementação do estudo. 
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VALIDAÇÃO MENSAL DO SISTEMA E-GESTÃO 

De acordo com o ATO CGJT nº 05/2014 o “Comitê Regional reunir-se-á mensalmente para, entre 

outras ações, corrigir eventuais inconsistências nos dados remetidos ao TST”. Atualmente a 

validação mensal tem sido realizada pelo Serviço de Estatística e Pesquisa. 

Até janeiro de 2015 as remessas estão aprovadas. Para os meses de fevereiro de março ainda 

não foi possivel aprovar as remessas em virtude de recente aplicação de quatro regras de 

validação: 

 Itens 94, 95 e 96 (execuções extintas por acordo, pagamento e outras): solicita a indicação do 

nome dos magistrados para todos os processos.   

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

processos.  

Deliberação: Ficou deliberado pela manutenção do saneamento mensal pelo Serviço de Estatística 

e Pesquisa com encaminhamento de eventuais pendências técnicas ao Grupo Técnico. As 

situações que restarem pendentes ou dependerem de definição no ponto de vista de negócio 

deverão ser encaminhadas a este Comitê. 

 

PJE/EGESTÃO – EXTRAÇÃO DE DADOS E INCONSISTÊNCIAS 

Foi identificado pelo SEESTP, após análise de expedientes que tratam de inconsistências do e-

Gestão/PJE, que há necessidade de estabelecer uma política de atualização da ferramenta 

extrator. 

Deliberação: Será priorizada a atualização do extrator. Foi definido o prazo de até 30 dias, após 

disponibilização pelo CSJT, para implantação da nova versão em produção. Nos casos 

excepcionais, em que seja necessário maior tempo de implantação, a SETIC apontará novo prazo. 

 

PROADs (8579/2014 e 14345/2014) – PJE/EGESTÃO – JUIZ GIOVANNI OLSON 

 

Foram abordadas as demandas apresentadas pelo Exmo. Juiz, conforme segue: 

Questão Deliberação 

No Item “processos aguardando 1ª Audiência” 
incluem-se processos que não terão audiência. 
Exemplos apresentados pelo Exmo. Juiz no 
PROAD: “Embargos de Terceiro, Ações 
Cautelares e Ações em desfavor de Entes 
Públicos (Recomendação n. CGJT n. 02), ou 
tantos outros” 

Considerando que o detalhamento do item no e-
Gestão prevê a inclusão de processos 
independente de haver audiência, o Comitê 
delibera por encaminhar sugestão ao Comitê 
Nacional com duas proposições: 
- Alteração do nome do item para “Processos 

aguardando apreciação inicial ou 1ª 
audiência”; 

 ou 
- Desmembramento do item: “Processos 
aguardando apreciação inicial” e “Processos com 
1ª audiência designada” (apenas processos com 
audiência agendada). 
Destacando que a segunda opção auxilia na 
gestão dos dados nas Correições. 
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Após análise do questionamento de que a média 
arimética entre processos pendentes de solução 
no mês anterior, recebidos, solucionados e 
pendentes de solução, o SEESTP identificou que 
o sistema e-Gestão não contabiliza os processos 
redistribuídos por vinculação como solucionados 
sem exame de mérito. 

Propor ao Comitê Gestor Nacional alteração nas 
regras de negócio do sistema e-Gestão para que 
todos os processos redistribuídos sejam 
contabilizados no item “90049 – Outras decisões 
sem resolução de mérito” sugerindo também 
estudo de adequação do termo “decisões”. 

Processos em grau de recurso permanecem 
como pendentes de solução. 
Conforme análise do SEESTP, no caso dos 
processos baixados (recurso) sem registro de 
solução, o sistema mantém a situação de 
pendência. 

Abrir incidente junto ao ambiente de Integração 
Pje/Jira para verificar se esta situação está 
solucionada na versão 1.65 do extrator e caso 
negativo, propor alteração na forma de extração 
dos dados para evitar que processos em grau de 
recurso constem como pendentes, mesmo que 
ausente movimento do registro de solução. 
Reforçando a necessidade de criação de 
bloqueios ou alertas no Pje. 

Existência de processos com duplicidade de 
soluções nas VTs e repercussões na vida 
funcional dos magistrados.  
O SEESTP apresentou as principas ocorrências, 
todas relacionadas ao lançamento de dados. O 
principal fator é o arquivando realizado pelo AUD 
quando o usuário sinaliza a ausência do 
reclamante. 

O SEESTP apresentará as principais ocorrências 
identificadas relacionadas à duplicidade de 
soluções para que a SECOR oriente as 
unidades.  
Encaminhar ao Comitê Gestor Nacional do e-
Gestão a sugestão de alteração no sistema AUD 
para evitar a duplicidade de soluções. 

Solicita implementação de travas no Pje que 
impeçam a duplicidade de solução, bem como 
que o sistema e-Gestão contabilize única vez 
cada processo. 

Reforçar o Ofício SEGEP/CR nº 891 
encaminhado em 21/07/2014 ao Corregedor 
Geral da Justiça do Trabalho. 

 

PROAD 3715/2015 – Publicação de Relatórios do e-Gestão 

Este PROAD trata do Provimento CGJT nº 01/2015 que determina que os TRTs publiquem 

mensalmente em seus sites na internet relatórios extraídos do sistema e-Gestão. 

1º Grau: 
a) Varas do Trabalho – Conhecimento; 
b) Varas do Trabalho – Execução; 
c) Juízes – Conhecimento; 
d) Juízes – Execução. 

2º Grau: 
a) Tribunal; 
b) Magistrados. 

Devido a inconsistências identificadas em alguns itens do e-Gestão, em tratamento em PROADs 

específicos, alguns relatórios apresentam informações que carecem de observação: 

1 - Juízes – Conhecimento. Considerando que este relatório informa “Processos Aguardando 

Prolação de Sentença – Prazo Vencido”, conforme informação SEEST 45/2014 (doc. 1 PROAD 

11.134/2014), por não desconto de afastamentos, poderão constar processos equivocadamente com 

prazo vencido. 

2 – Juízes – Execução. Em função do erro de validação identificado na validação mensal do sistema 

e-Gestão, conforme anteriormente informado (itens 94 a 96), poderão constar processos sem 

identificação do magistrado.    

3 – Magistrados. Trata-se da tabela LOMAN e, conforme identificado no PROAD 1793/2015, duas 

situações poderão ocorrer: contagem de processos/PJE equivodamente com prazo vencido (por 
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ausência de mecanismo de desconto de prazo na solução disponibilizada pelo CSJT) e processos 

sem identificação do nome do Desembargador. 

Deliberação: Considerando a necessidade de atendimento de determinação da CGJT e as questões 

apresentadas, o Comitê sugere que os relatórios sejam publicados com as ressalvas observadas. 

 

Relatórios Gerenciais e de Diagnóstico 

Foram apresentados os relatórios de diagnóstico e análise, desenvolvidos pelo SEESTP: 

 Mapa da fase do conhecimento – 1º Grau 

 Movimentação processual da VT (em fase de finalização) 

 Duplicidade de soluções (total ou em determinado) 

 Processos baixados com incidentes em aberto: conhecimento, liquidação e execução  

 Análise do encerramento da execução 

Os relatórios “Mapa do Conhecimento” (panorama geral dos processos na fase de conhecimento em 

cada Vara do Trabalho) e “Movimentaçã processual na VT” (espelho dos dados do e-Gestão) foram 

desenvolvidos para apoio as unidades judiciárias. 

Os demais relatórios foram desenvolvidos para análise e diagnóstico de incosistências e identificação 

de necessidade de orientações específicas aos usuários. 

Deliberação: O SEESTP deverá disponibilizar os relatórios “Mapa do Conhecimento” e 

“Movimentação processual da VT“, assim que finalizados, na pasta “TRT 12ª Região” do e-Gestão, 

dando-se ampla divulgação as VTs. 
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