
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

ATA DE REUNIÃO

OBJETIVO
Comitê Regional do Sistema e-Gestão - Grupo Técnico (PROAD
5.696/2014)

DATA 03/08/2021
HORÁRIO Das 16:00 às 17:00 horas
LOCAL Videoconferência

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (SEESTP)

PARTICIPANTES:
NOME ÁREA CONTATO

Sandro de Paula SETIC sandro.paula@trt12.jus.br
Alexandre Dias SETIC alexandre.dias@trt12.jus.br
Marco Antonio Bazéggio SEESTP marco.bazeggio@trt12.jus.br
Daniel Ferreira de Souza SEESTP daniel.souza@trt12.jus.br
Eder Leone USO eder.leone@trt12.jus.br
Luiz Alexandre Constante Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br
ASSUNTO/DELIBERAÇÃO:

1. Processos pendentes para o relator - PROAD 10442/2020

A presente reunião foi realizada para dar continuidade a demanda relativa a proposta de
melhoria do sistema PJe solicitada pelo Gabinete da Desembargadora do Trabalho Teresa
Regina Cotosky, relativa a alertas de prazos processuais.

A demanda foi originada de inconsistência no prazo de processo originário contabilizado como
vencido pelo sistema e-Gestão devido a ter ocorrido em sua movimentação lançamento
equivocado de conclusão para julgamento.

Devido ao ocorrido, o Gabinete propôs as seguintes melhorias no sistema PJe, que foram
encaminhadas ao Comitê Gestor Regional do e-Gestão (PROAD 5696/2014) :

1. necessidade de serem pensadas e projetadas ferramentas capazes de possibilitar, em
casos semelhantes: a retificação do movimento equivocado com a devida retomada da
contagem correta do prazo, excluindo-se o movimento equivocado, mediante justificativa;

2. a criação de avisos ou alertas para o magistrado e a unidade respectiva sobre a
contagem do prazo, quando houver evidência do vencimento.

A demanda, por deliberação do Comitê Gestor Regional, foi levada ao CERPJe, que deliberou
conforme abaixo:

Deliberação: Em relação ao item 1, o prazo para relatar foi aberto por erro operacional. Os procedimentos
operacionais estão orientados na pílula 31. Possibilidade de alteração nos movimentos no sistema PJe foi
introduzida na versão 2.5 com as limitações estabelecidas pelo Comitê Gestor Nacional do PJe. A proposta
de possibilidade de alteração dos movimentos de conclusão dependeria de alteração de regras de negócio
do sistema eGestão. Informe-se ao proponente. Em relação ao item 2, em relação aos alertas, encaminhe-se
ao PJe nacional como proposta de melhoria. Solicitar ao SEESTP os requisitos da proposta de alertas. Após,
registre-se no JIRA MEL

Diante do exposto, quanto ao item 1, testes foram realizados pelo USO de forma a confirmar
que há possibilidade de alteração de movimento de conclusão para relatar. O USO, contudo,
verificou (PROAD 5258/2021) que o sistema PJe ainda não possibilita a alteração do movimento
de conclusão.
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Quanto ao item 2, foi agendada reunião entre o SEESTP, USO e Gabinete da Desembargadora
do Trabalho Teresa Regina Cotosky para fins de elaboração conjunta dos requisitos (marcador
nº 8 do PROAD 10442/2020), na qual foi deliberado o seguinte:

Deliberação: Verificar com a SETIC a possibilidade de criação de relatório gerencial que permita verificar os
prazos processuais dos processos que já tiveram seus prazos iniciados, mas que não se encontram no
Gabinete (em diligência, MPT, etc).

Na presente reunião, foi verificada a existência de dificuldades no desenvolvimento da demanda,
devido à ausência de dados estruturados nos sistemas atualmente utilizados, bem como ao PJE,
e-Gestão e GIGs serem sistemas de âmbito nacional, dificultando soluções locais e exigindo
modificações integradas.

Deliberação:

1) Em complemento ao ao chamado EG-3737, tendo em vista que o sistema PJe não
permite alteração do movimento de conclusão, devido às limitações estabelecidas
pelo Comitê Gestor Nacional do PJe, propor ao Comitê Gestor Regional
encaminhamento de sugestão de melhoria no sistema e-Gestão para que, a
exemplo do que ocorre no 1º Grau, caso um processo originário seja convertido em
diligência, retorne à fase instrucional, com a interrupção do prazo.

2) Tendo em vista as dificuldades técnicas para implementação da solução proposta,
será agendada nova reunião com a área demandante de forma a analisar a
possibilidade de se mudanças nos procedimentos operacionais, com o
monitoramento da tarefa do botão temático “retorno/remessa” e a inserção do
prazo em lembretes/post-its nos processos a serem remetidos para diligência,
atenderia a demanda.

FECHAMENTO DA ATA

DATA REDATOR CONTATO
03/08/2021 Daniel Ferreira de Souza daniel.souza@trt12.jus.br
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