
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 21/10/2021
HORÁRIO Das 13:00 às 14:00 horas
LOCAL videoconferência

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (SEESTP)

PARTICIPANTES:
NOME ÁREA CONTATO

Geison Arisi SECOR geison.arisi@trt12.jus.br
Eder Braulio Leone USO eder.leone@trt12.jus.br
Luiz Alexandre Constante Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br
Claudio Zamparetti SETIC claudio.zamparetti@trt12.jus.br
Sandro de Paula SETIC sandro.paula@trt12.jus.br
Marco Antonio Bazéggio SEESTP Marco.bazeggio@trt12.jus.br
Ricardo Hideki Nonaka SEESTP ricardo.nonaka@trt12.jus.br
Daniel Ferreira de Souza SEESTP danie.souza@trt12.jus.br

ASSUNTO/DELIBERAÇÃO:

1- PROAD 9312/2021 - Pedido de providências relativas ao Item 2.2 da Ata de reunião de
27/08/2021 (doc. 570 - 5696/2014)

Em análise quanto aos procedimentos para efetivo saneamento dos processos, observou-se
que a orientação preliminar (remessa para instância superior) não atenderia a variedade de
situações dos processos identificados.

Esta inconsistência envolve a maior parcela dos processos antigos (mais de 5 anos) que a
Corregedoria-Geral solicitou providências.

Em reunião com a USO foram observadas diversas situações, todas relativas à forma de
cadastro da conversão e que permitiria a inserção de campo de solução do processo, efeito
estatístico a ser verificado no extrator.

Deliberações: Entendeu-se pela necessidade de estudos complementares.

1.1 Processos ainda não convertidos por CLEC:

● Como teste piloto, a 1ª São José irá converter processos pendentes do sistema
legado (processo: 0004642-16.2010.5.12.0031), preenchendo os campos
adequados e que indiquem que houve o julgamento

● SEESTP avalia se a pendência de julgamento não ficou registrada
● Após, sinalisar a SECOR para complementações das orientações (movimento de

remessa à instância superior).PROAD 5696/2014. DOC 591. Para verificar a autenticidade desta cópia,
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1.2 Para os já convertidos sem o preenchimento do campo “data de sentença", a
SETIC irá avaliar avaliar se há possibilidade de registro dessa informação no Pje (via
script) e se surte os efeitos estatísticos desejados).

1.3 SEESTP encaminhará para a SETIC a lista de processos que permanecem como
pendentes de julgamento após conversão para o PJE.

2- Conversão em diligência e prazo processual  - 1º Grau -

Foi editado o ATO CGJT Nº 14, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021:

Em contato com o CESTP/TST, foi esclarecido que atualmente o sistema e-gestão está
realizando a interrupção do prazo quando da realização de diligências. Assim, para atender
a Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral, foi solicitada alteração nas regras
negociais mediante o chamado EG-4704. A solução, conforme informado, deverá entrar na
próxima versão do extrator.

Deliberação: encaminhar para análise do Comitê Gestor Regional.
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3- Cumprimento provisório de sentença

Foi editado o Provimento n. 2/CGJT, de 28 de julho de 2021:

Em análise das classes processuais acima apresentadas, constatou-se que a classe “157 -
Cumprimento Provisório de Sentença” ainda não está prevista no manual do sistema
e-Gestão. A classe está em utilização no sistema PJe (239 processos distribuídos até
24/10/2021). Em contato com o CESTP/TST, foi esclarecido que há previsão de que a nova
versão do extrator passe a apurar a informação.

Deliberação: encaminhar para análise do Comitê Gestor Regional

PROAD 5696/2014. DOC 591. Para verificar a autenticidade desta cópia,
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4- E-mail de Fraiburgo - Prazo médio do ajuizamento à realização da 1ª audiência

Na nossa Ata de Correição deste ano (anexa), juntada no PJeCor - CorOrd
0000113-62.2021.2.00.0512, item 4, constou como prazo médio, desde o ajuizamento até a
realização da primeira audiência na Vara do Trabalho de Fraiburgo, o prazo de 28 dias para o
ano de 2020, e o prazo de 85 dias para o ano de 2021. Este último prazo não reflete a
realidade processual nesta Unidade Judiciária.

Em relatório gerado por meio do E-Gestão (anexo), verificamos que um processo se destacou
quanto a referido prazo no mês de Agosto/2021, qual seja: 0001169-94.2012.5.12.0049,
tendo considerado o prazo desde seu ajuizamento (10/12/12) até o dia da audiência de
conciliação realizada nos autos, qual seja, 24/08/2021.

Ocorre que, evidentemente, tal audiência não foi a primeira realizada neste processo, tendo
em vista que se trata de processo ajuizado em 2012, ainda na modalidade física, cujos atos
foram registrados junto ao SAP1. Houve envio dos autos à instância superior e, quando do
retorno dos autos do Tribunal, em 02/08/2021, foram convertidos para o PJE (CLE), fase de
conhecimento, e foi designada audiência para tentativa de conciliação, que restou positiva.

Acreditamos que não existe comunicação entre os registros lançados no SAP1 e o PJE, o
que certamente gerou a informação equivocada de que referida audiência teria sido a
primeira realizada nestes autos.

Assim, tendo em vista que referida informação evidentemente não retrata a realidade dos
autos, e influenciou negativamente a estatística da vara quanto ao prazo médio para
realização da primeira audiência na Unidade, requer-se a análise da situação e retificação do
dado estatístico.

Análise SEESTP:

Em análise aos prazos do “ajuizamento da ação até a realização da primeira audiência -
fase de conhecimento” da Vara do Trabalho de Fraiburgo, observamos os seguintes
resultados:

Período Processos Prazo médio

2020 195 27,97

2021 (jan-set) 7 527,29

No ano de 2021, verificamos que o número de processos contabilizados nesse item foi muito
inferior ao do ano de 2020. O motivo dessa redução foi a falta de contabilização dos
processos que tiveram audiências do tipo “por videoconferência”, situação identificada e
tratada em diversos incidentes JIRA (EG-4332, EG-4540, EG-4442, EG-4726, etc).

Em relação aos processos cletizados, verificamos apenas um processo contabilizado neste
item no mês de agosto de 2021 com prazo de 3.179 dias e elevou o prazo médio de 2021
para 527,9 dias.

Deliberação: não foi identificada alternativa técnica que permita ajustar os prazos
junto ao sistema e-Gestão. Encaminhar para análise do Comitê Gestor Regional.

PROAD 5696/2014. DOC 591. Para verificar a autenticidade desta cópia,
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5- Análise do fluxo de recebimento de processos do TST

Processos recebidos para novo julgamento do TST, que se destinam ao 1º Grau, são
recebidos no 2º Grau incidindo em item de casos novos, mas são baixados sem julgamento
ao 1º Grau, causando disparidade em índices de produtividade do Tribunal.

Deliberação: O fluxo dos processos recebidos do TST para novo julgamento será
avaliado em conjunto pelo SEESTP, USO e SEGJUD, de forma a analisar possíveis
alternativas de melhoria.

FECHAMENTO DA ATA

DATA REDATOR CONTATO
21/10/2021 Daniel Ferreira de Souza daniel.souza@trt12.jus.br
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OBJETIVO Comitê Regional do Sistema e-Gestão (PROAD 5.696/2014)
DATA 26/10/2021

HORÁRIO Das 14:30 às 15:30 horas
LOCAL videoconferência

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (SEESTP)

PARTICIPANTES:
NOME ÁREA CONTATO

Eder Braulio Leone USO eder.leone@trt12.jus.br
Luiz Alexandre Constante Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br
Claudio Zamparetti SETIC claudio.zamparetti@trt12.jus.br
Marco Antonio Bazéggio SEESTP marco.bazeggio@trt12.jus.br
Sandro de Paula SETIC sandro.paula@trt12.jus.br
Daniel Ferreira de Souza SEESTP daniel.souza@trt12.jus.br
Jorilton Souza SEAP jorilton.souza@trt12.jus.br

ASSUNTO/DELIBERAÇÃO:

1- Itens de precatórios - setembro/2021

A partir de setembro de 2021, passou a haver impedimento técnico para a coleta dos dados
de precatórios do sistema legado, uma vez que houve perda de vinculação do e-Gestão com
o sistema SAP2 após implantação do sistema GPREC.

A SETIC está estudando a situação para verificar soluções disponíveis para a coleta dos
dados por meio do novo extrator do sistema GPREC. Há, contudo, questões de
incompatibilidade dos formatos dos dados entre os dois sistemas que precisam ser
verificadas, de forma que a extração não cause impactos.

O SEAP esclarece que o valor constante no sistema GPREC é o valor original do precatório,
não sendo atualizado automaticamente pelo sistema, enquanto que no sistema antigo há a
atualização do valor. Com isso, a substituição pelo sistema GPREC pode ocasionar uma
redução nos valores registrados. Esclarece-se, também, que o GPREC permite a inserção do
valor atualizado para fins da quitação do precatório, mas de forma manual.

Conclui-se em reunião, ainda, que não há atualmente alternativas além do uso do GPREC
para captação dos dados de precatórios. Tendo isso em vista, por não mais trazer os dados
pertinentes, sugere-se que a carga do sistema legado seja desativada, permanecendo as
informações sobre precatórios indisponíveis até que a nova solução baseada no extrator do
sistema GPREC seja implantada pela SETIC e homologada pelas áreas envolvidas.

Deliberação:

1. Comunicar ao Comitê Regional sobre a indisponibilidade da informação sobre
precatórios a partir de setembro de 2021;

2. Sugerir ao Comitê Regional o cancelamento da carga pelo sistema legado;
3. A SETIC irá continuar os trabalhos para implantação do extrator do sistema GPREC,

com adaptações provisórias, para permitir a geração dos dados para homologação
contingencial da solução.

PROAD 5696/2014. DOC 592. Para verificar a autenticidade desta cópia,
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FECHAMENTO DA ATA

DATA REDATOR CONTATO
26/10/2021 Daniel Ferreira de Souza daniel.souza@trt12.jus.br
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