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

ATA DE REUNIÃO

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,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.CTHZ.VHCP:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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