
TRT 12ª REGIÃO 
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 ATA DE REUNIÃO 

OBJETIVO  Comitê Gestor Regional do e-Gestão – Grupo Técnico (PROAD 
5696/2014)  

DATA 22-11-2019 

HORÁRIO Das 13:00 às 15:30 horas. 

LOCAL Sala de Reuniões da SEGEST 

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (SEESTP) 

PARTICIPANTES: 

NOME ÁREA CONTATO 

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

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

Liane Sbruzzi SEESTP liane.sbruzzi@trt12.jus.br 
Luiz Bergmann USO Luiz.bergmann@trt12.jus.br 

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

Ricardo Hideki Noanak SEESTP Ricardo.nonaka@trt12.jus.br 

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

1. Novos manuais do sistema e-Gestão 

O novo extrator do Pje, que implementa os novos manuais do sistema e-Gestão, entrou  em produção no 

mês de novembro de 2019 (cargas diárias e mensal). O reprocessamento dos meses anteriores aguarda 

deliberação conforme determina o doc. 15 do PROAD 10523/2019. 

Os estudos de atualização das orientações aos usuários estão sendo realizados para o 1º e 2º Graus, 

todavia há grande dificuldade na percepção das mudanças devido ao modelo de apresentação da nova 

versão do manual, que exige comparação visual entre as regras dos manuais e o acompanhamento das 

alterações dinâmicas que ocorrem no ambiente wiki do manual, sem nenhum alerta. Isso pode ocasionar 

demora na conclusão dos trabalhos e o risco de não percepção das mudanças. 

Sugere-se, por segurança, que as alterações sejam apresentadas com maior clareza de forma a facilitar 

a revisão das orientações aos usuários. 

Em relação ao extrator 2.5, que suporta a nova versão do manual, verifica-se que ele tem recebido 

diversas versões corretivas (hotfix) que impactam na qualidade dos dados. Até que seja disponibilizado o 

hotfix. 2.5.3 (previsto para o final de novembro/19), os processos migrados por CCLE na fase de 

conhecimento não serão computados no sistema e-Gestão. 

Deliberação: prosseguir com os trabalhos visando à atualização das orientações aos usuários e 

encaminhar sugestão de que as alterações dos manuais sejam previamente comunicadas. 

 

2. Inconsistências nos incidentes processuais pendentes 

Os testes de alteração do tipo de documento junto à 3ª VT de Florianópolis mostraram-se eficazes para 

retirar as pendências, exceto nos casos em que a tutela antecipada foi sinalizada na petição inicial ou 

quando as petições foram inseridas antes de fevereiro de 2014. Em relação às petições inseridas antes 

de fevereiro de 2014, foi autuado Solicitação de Providências ao USO para abertura de chamado técnico. 

Deliberação: USO, SETIC e SEESTP realizarão teste em ambiente de desenvolvimento para verificar se 

a retirada da marcação de pedido de tutela antecipada no PJe retirará a pendência estatística. 
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3. PROAD 10999/2019 - CCLE 

Foram analisadas as questões apresentadas pela Corregedoria no doc. 4 do PROAD 10999/2019, 

conforme segue: 

No entanto, se a Unidade Judiciária já cumpriu com a migração de todos os processos 
pendentes de baixa, inclusive os processos do arquivo provisório, e deseja migrar estes 
também, para unificar os procedimentos em um único sistema, no caso o PJe, sugiro que se 
façam os testes estatísticos com a nova ferramenta de extração do PJe, mencionado no doc. 2 
deste PROAD, no tempo mais breve possível, de preferência utilizando a carga diária do e-
Gestão, para verificar se a informação estatística que será gerada no e-Gestão reproduz a mesma 
situação do processo no sistema legado. Os testes podem ser efetivados com a própria 5ª Vara 
do Trabalho de Florianópolis. 
 
No caso de os testes revelarem que o processo que não estava pendente de baixa, ao ser 
convertido, passe a ser considerado pendente de baixa, sugiro que o Serviço de Estatística e 
Pesquisa deste Regional informe quais os reais impactos estatísticos que esta mudança 
ocasionará, como por exemplo na lotação paradigma, IPC-JUS, selos, dentre outros, para 
subsidiar possível decisão da Presidência sobre a migração ou não de processos nesta situação. 
 

Atualmente o sistema extrator não computa os processos migrados na fase de conhecimento, o que 

inviabiliza a realização de testes. Há expectativa, conforme anunciado pelo TST, que será disponibilizado 

o hotfix 2.5.3 com vistas à corrigir essa falha, ainda não disponível.  

 
Agora, se o processo que está em grau de recurso, mas com os movimentos registrados de 
maneira incorreta no SAP1, constando no e-Gestão como pendente de baixa, não vejo óbice na 
conversão do processo, tendo em vista que, para os sistemas, o processo está tramitando na 
Unidade e, ao ser convertido, continuará na mesma situação. 

A situação indicada trata de inconsistência estatística e há a possibilidade de correção junto ao extrator 

local, retirando-se a pendência. Com vistas à correção destas informações no sistema e-Gestão, a 

SECOR irá solicitar que as VTs indiquem os processos para saneamento. A lista de processos nessa 

situação será encaminhada pela SECOR ao SEESTP para as devidas providências.  

Especificamente em relação à falha de extração dos processos migrados na fase de conhecimento, caso 

não disponibilizado o hotfix, o SEESTP e a SETIC atuarão na identificação dos processos para retirar a 

situação de pendências de baixa no sistema SIAD no mês de novembro de 2019. A SECOR aguardará 

esse saneamento para enviar os relatórios dos processos pendentes de conversão às unidades. 

 

4. Ato n. 12/GCGJT, de 16 de outubro de 2019 

O referido ato revoga o Ato GCJT n. 4/2014, que permitia a correção dos dados estatísticos do ano 

anterior até o mês de outubro de cada ano. 

Com a modificação, conforme prevê a Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça 

do Trabalho, o prazo limite para revisão dos dados estatísticos do sistema e-Gestão do ano anterior será 

o dia 1º de março do ano subsequente.  

Tal situação implica em cautela adicional no acompanhamento dos dados estatísticos. 

Deliberação: encaminhar ao Comite Gestor Regional para análise. 

FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

22-11-2019 Marco Antonio Bazéggio 4252 
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