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Luiz Alexandre Constante Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br
ASSUNTO/DELIBERAÇÃO:

A presente reunião do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão analisou e deliberou sobre os
seguintes pontos de pauta:

1. Saneamento dos processos convertidos por CCLEC (PROAD 9312/2021)
2. Divulgar a página de acesso ao nosso Regional (item 2.4 doc. 570 do PROAD 5696/2014)

1. Saneamento dos processos convertidos por CCLEC (PROAD 9312/2021)

No período de Correição Ordinária foram identificados processos convertidos para o meio
eletrônico, na fase de conhecimento, e indevidamente pendentes de julgamento a mais de dois anos.

Após análise, o Comitê assim deliberou (item 2.2 doc. 570 do PROAD 5696/2014):

2.2 Para fins de saneamento dos processos indevidamente pendentes de julgamento após conversão
para o processo eletrônico (itens 2.9.5 e 4,1,1):

a. A SEGEST deverá encaminhar para a Corregedoria a lista dos 248 processos que
se enquadram na inconsistência e os procedimentos para efetivo saneamento.
b. A SECOR encaminhará a lista de processos às unidades com vistas ao saneamento.

Para fins de atendimento a presente determinação, foram realizados estudos entre as áreas
SECOR, SEESTP, SESUS e USO, em especial pelo menor impacto estatísticos possível, concluindo
pela possibilidade de saneamento via script por meio da inclusão da informação de data de
julgamento, conforme solicitado na tela de conversão por CCLEC. A tabela de dados a ser atualizada
é de apoio a implantação da CCLEC, não implicando em alterações na base do sistema Pje ou tendo
reflexos estatísticos além da remoção da indevida pendência.

Os testes realizados apontam a efetividade da solução, todavia a necessidade de identificar a
data de julgamento via sistema SAP1.

Deliberação: De acordo com a inclusão da data de julgamento solicitada pela ferramenta de
conversão CCCLE, devendo o SEESTP encaminhar a SETIC a lista de processos identificados
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nessa condição e a SETIC avaliar a possibilidade de identificação das datas de julgamento
diretamente no sistema SAP1. Encaminhe-se ao CERPJe para autorização.

2. Divulgar a página de acesso desenvolvida em  nosso Regional (PROAD 9314/2021)

Conforme item 2.4 doc. 570 do PROAD 5696/2014, o Comitê Gestor Regional deliberou por
divulgar a forma de acesso e elaborar tutorial de utilização da forma de acesso ao sistema e-Gestão
desenvolvida localmente.

Posteriormente foi verificado o lançamento do novo ambiente do sistema e-Gestão
(https://portalegestao.tst.jus.br), acesso já divulgado via SECOM.

Ocorre que a infraestrutura do sistema anterior, a qual hospeda a forma de acesso
desenvolvida por nosso regional, será descontinuada a partir de 04/12/2021 conforme informado pelo
TST (marcador nº4).

Deliberação: tendo em vista o informado, não prosseguir com a presente demanda e
arquivar o respectivo expediente.

FECHAMENTO DA ATA

DATA REDATOR CONTATO
25/11/2021 Marco Antonio Bazéggio marco.bazeggio@trt12.jus.br
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