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

 ATA DE REUNIÃO 
 

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

DATA 11/09/2020 
HORÁRIO Das 16:00 às 17:00 horas 
LOCAL videoconferência 

COORDENAÇÃO DA R EUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (SEESTP) 
 

PARTICIPANTES: 
NOME ÁREA CONTATO 

Marco Antonio Bazéggio SEESTP Marco.bazeggio@trt12.jus.br 
Daniel Ferreira de Souza SEESTP daniel.souza@trt12.jus.br 
Luiz Alexandre Constante Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br 
Sandro de Paula SETIC Sandro.paula@trt12.jus.br 
ASSUNTO/DELIBERAÇÃO: 

 
1- Alteração de classes de processos do 2º Grau não reconhecida no e-Gestão (Incidentes 

47733, R46771, 47918 e 48061) 

Foi verificado que os processos que sofreram alteração de classe deixaram de ser             
contabilizados pelo e-Gestão desde março de 2020. Após atualização do extrator, em julho             
de 2020, os processos passaram a ser contabilizados a partir de então, mas sem              
reconhecer a alteração de classe.  

Verificamos também que o item 92121(Processos recebidos com conversão de classe)           
encontra-se zerado de março a junho de 2020, o que pode indicar falha de extração quanto                
aos processos que tiveram suas classes alteradas. 

A partir de agosto de 2020, o problema foi normalizado. Resta o saneamento dos meses               
anteriores. 

Deliberação: Para fins de confirmar se a solução alcança os meses anteriores, de             
março a junho, o SESUS irá elaborar uma carga teste (“em elaboração” no mês de               
junho de 2020. A aplicação retroativa das remessas em produção, após avaliação do             
SEESTP, dependerá de autorização do Comitê Gestor Regional. 

 
2- Itens de publicação de acórdãos e decisões monocráticas zerados no e-Gestão 

(Incidente 47865) 

Foi verificado que os itens 92213 (acórdãos publicados) e 92214 (decisões monocráticas            
publicadas) apresentam valores zerados desde março de 2020. 

O SEESTP entrou em contato com a área responsável pela publicação de acórdãos e              
decisões monocráticas (SEGERAC - Serviço de Gestão de Recursos e Acórdãos, contato            
realizado com o Diretor do Serviço, Gustavo Kist), e foi informado que a partir do final de                 
maio já foram retomadas as publicações. Os itens, com isso, deveriam estar apresentando             
valores nos meses de maio e junho, apesar de que a área não soube precisar a quantidade                 
ou números de processos em que houve publicação. 

As cargas de junho e julho permanecem com os itens zerados. 

A partir de agosto de 2020, o problema foi normalizado. Resta o saneamento dos meses               
anteriores. 

 

Deliberação: A SETIC irá priorizar o incidente 47865. Para fins de confirmar se a              
solução alcança os meses anteriores, de março a julho, o SESUS irá elaborar uma              
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carga teste (“em elaboração” no mês de junho de 2020. A aplicação retroativa das              
remessas em produção, após avaliação do SEESTP, dependerá de autorização do           
Comitê Gestor Regional. 

 

3- Processo 000533-71.2016.5.12.0055 (4ª VT de Criciúma) com problemas de captação 
 

 O SEESTP identificou processo convertido por CLE com comportamento atípico, não sendo possível 
aferir se o problema alcança outros processo.  

No e-Gestão, exclusivamente nos itens: 

90.346 Processos pendentes de finalização - fase de liquidação 

90.394 Processos com liquidação de sentença pendente 

No Pje: Remetidos os autos para Órgão jurisdicional competente para processar recurso 

 

Deliberação: SESUS fará investigação do problema. SEESTP abrirá incidente. 

 

4- Atualização do sistema extrator (PROAD 8354/2020) 

Foi analisado o Ofício Circular SECG/CGJT Nº 063/2020, de 26 de agosto de 2020, que               
trata da recomendação da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho – CGJT, acerca             
da instalação das versões mais modernas do Pje e do “extrator” do e-Gestão, e dispõe o                
prazo de 14 dias corridos, improrrogáveis, para a implantação das últimas versões desses             
sistemas, conforme reproduzido abaixo: 

De acordo com os arts. 10, §2º, e 33, do ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP Nº 6/2020, o prazo para a                   
implantação das correções (hotfix) do PJE é de 14 dias corridos, improrrogáveis. Dessa forma,              
recomendo a V. Ex.ª a estrita observância dos prazos para instalação das correções (hotfix) do PJE, e                 
que esse prazo seja observado também com relação a instalação das versões do “extrator” do               
e-Gestão, lembrando que não é possível a instalação da última versão sem que as anteriores tenham                
sido instaladas. 

A SETIC está atuando para atender os prazos de implantação. 

A nova versão do extrator (2.5.5) traz inúmeras correções de erros e que devem propiciar               
melhorias na qualidade dos dados. 

Deliberação:  

5.1 Aguardar a implementação pelo SESUS ambiente em homologação, prevista          
para a próxima semana.  

5.2 SESUS fará consulta técnica ao TST sobre a possibilidade de           
reprocessamento dos meses anteriores (ano 2020) com esta nova versão. 

 

FECHAMENTO DA A TA 
DATA REDATOR CONTATO 

11/09/2020 Daniel Ferreira de Souza daniel.souza@trt12.jus.br 
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