
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 31/3/2022
HORÁRIO Das 17:00 às 18:00 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
Gustavo Ramos Kist SEGERAC gustavo.kist@trt12.jus.br
Claudio Zamparetti SETIC claudio.zamparetti@trt12.jus.br
Sandro Vieira de Paula SETIC sandro.paula@trt12.jus.br
Marco Antonio Bazéggio SEESTP Marco.bazeggio@trt12.jus.br
Daniel Ferreira de Souza SEESTP danie.souza@trt12.jus.br

ASSUNTO/DELIBERAÇÃO:

1- Inconsistência na contabilização dos itens “92213 - Acórdão publicados” e “92214 -
Decisões monocráticas publicadas”

O SEESTP, no período de compilação dos dados do sistema Justiça em Números - Ano 2021,
verificou redução significativa no número de decisões e acórdãos publicados, não explicada pela
variação no número de processos solucionados. Ao investigar amostralmente os processos
solucionados mas sem publicação de acórdão contabilizada, foi verificado que, na movimentação
desses processos, consta o movimento “Publicado(a) intimação”, ao invés de “Publicado o acórdão”,
sendo apenas este último reconhecido pelo e-Gestão.

Em termos de impacto, foi verificado que, em 2021, mais da metade dos processos incidentes nos
itens de decisão e acórdão não incidiram nos itens de decisões/acórdãos publicados

O assunto foi tratado inicialmente junto ao Grupo Técnico, após submetido a análise de Comitê
Gestor Regional em 24/03/2022, que assim deliberou:

encaminhar a demanda ao Grupo Técnico para que, em conjunto do SEGERAC, se
verifiquem alternativas para resolução do problema apontado, bem como orientar as
unidades para realizar os lançamentos que atendam a especificação prevista no manual do
sistema e-Gestão .

A análise preliminar indicava que o problema decorria da forma de lançamento dos usuários,
quando da escolha do tipo de matéria da publicação. No entanto, conforme manifestado pelo
Diretor do SEGERAC, os servidores que atuam nessa atividade não alteram o valor padrão
apresentado pelo Pje (Notificação) e o PJe tem gerados movimentos variados: “publicada a
intimação” e “publicado o acórdão”, o que pode indicar um comportamento inesperado do sistema
processual.

Tal questão também foi observada para as decisões monocráticas publicadas, quer seja por
Gabinete ou Seções Especializadas. Os acórdãos são publicados exclusivamente pelo SEGERAC.

Assim, até que seja realizado um diagnóstico dessa funcionalidade no sistema Pje, entende-se que
a solução imediata é que as unidades passem a consignar o tipo de matéria ao publicar, alterando o
valor padrão oferecido pelo sistema PJe.

Deliberações:

1) O SEGERAC irá orientar seus servidores a, quando da publicação do acórdão, selecionarem o
valor “acórdão” no campo “endereço/matéria DEJT” a partir do dia 01/04/2022;
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2) O USO realizará orientação aos Gabinetes e Seções Especializadas quanto a, no caso de

publicação de decisões monocráticas, ser selecionado o valor “decisão monocrática” no campo
“endereço/matéria DEJT”;

3) O USO, com auxílio da SETIC, realizará testes em ambiente de homologação para tentar
reproduzir o problema identificado, ou seja, realizar diversas publicações de acórdãos sem que o
valor padrão de matéria (notificação) seja alterado e avaliar se os movimentos gerados pelo Pje
constarão de forma diversificada: “publicação de acórdão” e “publicação a intimação”;

4) O USO irá estudar a possibilidade de automatização do lançamento das publicações por meio de
plugin do PJe.

5) O SEESTP irá realizar o acompanhamento estatístico dos itens 92213 e 92214 no mês de abril de
forma a verificar a correta contabilização dos itens.

FECHAMENTO DA ATA

DATA REDATOR CONTATO
31/3/2022 Daniel Ferreira de Souza daniel.souza@trt12.jus.br
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