
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 22/01/2022

HORÁRIO Das 13:30 às 14:30 horas
LOCAL Videoconferência

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (SEESTP)

PARTICIPANTES:
NOME ÁREA CONTATO

Dr. Roberto Masami Nakajo Juiz Gestor da Execução e
Coordenador do NPP

roberto.nakajo@trt12.jus.br

Roberto Carlos de Almeida SEGJUD roberto.almeida@trt12.jus.br
Carlos Eduardo Tiusso SEGEP carlos.tiusso@trt12.jus.br
Ana Paula Volpato Wronski DIGER ana.wronski@trt12.jus.br
Silvana Schaarschmidt GPA silvana.schaarschmidt@trt12.jus.br
Geison Alfredo Arisi SECOR geison.arisi@trt12.jus.br
Fabiana Vieira de Linhares SGP fabiana.linhares@trt12.jus.br
Valdir Luiz da Cunha SETIC valdir.cunha@trt12.jus.brGusta
Gustavo Bestetti Ibarra SEGEST gustavo.ibarra@trt12.jus.br
Alexandre de Lemos Dias SETIC alexandre.dias@trt12.jus.br
Sandro Vieira de Paula SETIC sandro.paula@trt12.jus.br
Marco Antonio Bazéggio SEESTP marco.bazeggio@trt12.jus.br
Ricardo Hideki Nonaka SEESTP ricardo.nonaka@trt12.jus.br
Haroldo José Brandão de Sousa SEESTP haroldo.sousa@trt12.jus.br
Daniel Ferreira de Souza SEESTP daniel.souza@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. Andamento dos chamados junto ao Comitê Gestor Nacional
2. Extrator do e-Gestão
3. PROAD 10932/2018 - Acompanhamento da homologação do SIGEP
4. PROAD 11502/2019 - Cômputo estatístico das conciliações em execução
5. PROAD 11111/2021 - Homologação dos itens de Precatórios (2 º Grau)  e RPV (1º e 2º Grau)
6. Itens relativos a pendência de baixa no sistema legado e o retorno de processos do TST
7. Agendamento das reuniões mensais do Comitê Gestor Regional

1. Andamento dos chamados junto ao Comitê Gestor Nacional

JIRA Demanda
Data de
registro Situação

EG-3738

Consulta quanto aos descontos previstos nos prazos médios de processos
do 1º Grau previstos no item 90262.
Comitê Nacional solicitou acompanhar a resolução do JIRA EG-2950 29/06/2020 Pendente

EG-3737

Sugestão de melhoria - mecanismos para tratamento dos prazos
processuais de processos originários no 2º Grau que sofreram conclusão
para relatar antes de estarem aptos para julgamento, o que inicia seus
prazos. 29/06/2020 Pendente
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EG-3924

Esclarecimento quanto aos efeitos de sobrestamento nos prazos dos
magistrados do 2º Grau e momento de início da contagem do prazo após o
encerramento da suspensão 16/09/2020 Pendente

EG-3923

Sugestão de melhoria - considerar o movimento de encerramento de
conclusão como hipótese de interrupção de prazo para os magistrados de
1º e 2º Graus 16/09/2020 Pendente

EG-3922

Esclarecimento quanto a quais itens devem realizar o cômputo de
servidores em lotação provisória (regras de extração as quais utilizamos
para implementação do módulo de extração do SIGEP, baseadas em
consultas e Jobs disponibilizados pelo TRT2, não contemplam servidores
em lotação provisória). 16/09/2020 Pendente

EG-3970

Chamado técnico quanto ao item 92457 (prazo médio de admissibilidade
de recursos de revista) não estar captando os processos que tiveram
interposição de AIRR

Última atualização: Foi informado, por meio do JIRA, que o saneamento foi
corrigido na versão 2.8 - release 1 do extrator. 07/10/2020 Pendente

EG-4101
Desconsiderar dos itens de sessão processos que foram retirados de
pauta 15/12/2020 Pendente

EG-4145

Questionamento quanto a se os servidores em férias devem ser
considerados no item “2041 - Servidores do quadro permanente
afastados”. 20/01/2021 Pendente

EG-4345
Sugestão de melhoria quanto a forma cálculo de percentual de sentenças
líquidas em relatórios do e-Gestão 08/04/2021 Pendente

EG-4346
Discrepâncias em relatórios das variáveis do sistema Justiça em Números
do CNJ 08/04/2021 Pendente

EG-4450 Contabilização de IDPJs no sistema e-Gestão 20/05/2021 Pendente

EG-4451 Contabilização de mediações pré-processuais no sistema e-Gestão 20/05/2021 Pendente

EG-4609 Relatório de processos suspeitos do 2º Grau - Item 92456 25/8/2021 Pendente

EG-4610 Relatório de processos suspeitos do 2º Grau - Sobrestamento 25/8/2021 Pendente

EG-4612 Relatório de processos suspeitos do 2º Grau - Processos originários 25/8/2021 Pendente

EG-4725 Inconsistência no item 92.456 14/10/2021 Pendente

EG-4728 Inconsistência no item 92.275 14/10/2021 Pendente

EG-4729 Dificuldades no lançamento de custas no 2º Grau 14/10/2021 Pendente

EG-4792

Sugestão de melhoria, para fins de permitir o acompanhamento do prazo
para relatar já transcorrido em processos que não estejam no Gabinete
(remetidos para diligência, para MPT e CEJUSC), com a inclusão do
campo “NUM_DIAS_PENDENCIA” nos itens estatísticos de prazo para o
relator do 2º Grau 11/11/2021 Pendente
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2) Extrator do e-Gestão

A versão atual do extrator utilizado por nosso Regional é a 2.7. Melhorias importantes estão
previstas para a versão 2.8 Pacote 2, em fase de homologação pelo TST (inclui uma etapa
posterior de correções).

Deliberação: Assim que disponível em produção, após validação do SEESTP, a SETIC
deverá implementar em produção.

3) PROAD 10932/2018 - Acompanhamento da homologação do SIGEP

De forma a concluir o procedimento de homologação da integração dos sistemas SIGEP x
e-Gestão, restam os seguintes pontos:

Em relação aos itens estatísticos, foram homologados 88 de 92 . Os 4 itens pendentes
(5, 6, 2011 e 2027) estão em fase de homologação, com expectativa para conclusão em
fevereiro de 2022 com a participação das áreas SIGEB e SEAP.

Em relação à homologação dos afastamentos para fins desconto de prazo processual no
sistema e-Gestão, as análises estão sendo realizadas pelas áreas SEAP e SIGEB. Na análise
dos afastamentos compreendidos entre junho e agosto de 2021, foram identificados alguns
destes não captados na extração SIGEP/e-Gestão. A demanda se encontra atualmente em
análise na SETIC (PROAD 12306/2021).

Deliberação: dar continuidade aos procedimentos de homologação, mantendo o
Comitê informado de seu andamento.

4) PROAD 11502/2019 - Cômputo estatístico das conciliações em execução

Este Comitê tem atuado na melhoria da qualidade dos lançamentos das conciliações
pós-sentença, em especial pelo diagnóstico apresentado pelo Serviço de Estatística e
Pesquisa onde 38% das homologações de acordo na execução estavam com o movimento
incorreto (homologada a transação), deixando assim de ser contabilizadas em item próprio
(doc. 6).
Assim, como forma de prezar pela melhoria dos dados, a Corregedoria encaminhou o Ofício
Circular CR n. 7/2021 reiterando orientações para adequado registro de homologação das
conciliações pós-sentença no sistema PJe, sendo determinada a realização de novo estudo
para análise do Comitê (doc. 16).

Diante do relatório apresentado em reunião, observados os meses de junho a setembro de
2021, foi verificado que 15% das homologações de acordo na execução estavam com o
movimento incorreto (homologada a transação), deixando assim de ser contabilizadas em
item próprio

Deliberação: encaminhar relatório para SECOR, sugerindo envio de Ofício
individualizado para unidades que apresentaram algum erro de lançamento.
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5) PROAD 11111/2021 - Homologação dos itens de Precatórios (2 º Grau)  e RPV (1º e 2º Grau)

Tendo em vista a implantação dos sistema GPREC e conforme deliberação deste Comitê
devido a questões técnicas, os dados de RPV e Precatórios deixaram de ser captados
integralmente pelo sistema legado, até que a nova forma de extração fosse implementada.
Neste sentido, foi iniciado o procedimento de homologação dos dados extraídos do GPREC a
partir de dezembro de 2021. Na análise preliminar dos dados, foi verificada a necessidade
revisão do processo de extração (dados de RPVs não captados e precatórios pendentes -
2326, 2327, 2328 e 2329) antes de prosseguir o processo de homologação. A demanda está
em análise na SETIC (incidente 57907).

O prazo para retificação dos dados de 2021 é o dia 1º de março de 2022.

Deliberação: a demanda de revisão do processo de carga (SETIC) e homologação
(DEFAP com suporte do SEESTP) deverá ser mantida a priorização de forma que seja
atendida até o final de fevereiro do corrente ano.

6) Itens relativos a pendência de baixa no sistema legado de 1º Grau e o retorno de processos
do TST

Foi identificado que o extrator legado, diferentemente do que prevê o manual do sistema
e-Gestão e a forma de extração aplicada no sistema extrator/PJe, está recolocando
processos na situação de pendência de baixa quando do retorno da instância superior.

A questão foi superada por ajuste no processo de carga do sistema legado.

Deliberação: de acordo com as alterações efetuadas.

7) Agendamento das reuniões mensais do Comitê Gestor Regional

Tendo em vista a necessidade de realização de reuniões mensais do Comitê, conforme § 2º
do art. 174 da Consolidação dos Provimentos da CGJT e inciso II do art. 6º da Portaria SEAP
nº 95/2018, foi deliberado o pré-agendamento das reuniões para as 14h da penúltima
quinta-feira de cada mês.

Deliberação: realizar o agendamento das reuniões conforme cronograma definido.

FECHAMENTO DA ATA

DATA REDATOR CONTATO
20/01/2022 Marco Antonio Bazéggio marco.bazeggio@trt12.jus.br
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