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OBJETIVO  Comitê Regional do Sistema e-Gestão (PROAD 5.696/2014)  
DATA 16/03/2021 

HORÁRIO Das 16:00 às 16:30 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 SESUS claudio.zamparetti@trt12.jus.br 
Sandro de Paula SESUS sandro.paula@trt12.jus.br 
Anderson Bastos SEINFRA anderson.bastos@trt12.jus.br 
Alexandre Goulart COPE alexandre.goulart@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- Item 92.221 (Processos remetidos para o arquivo definitivo) com inconsistência 

O SEESTP verificou que, a partir de março de 2020, o item 92.221 (Processos remetidos para 
o arquivo definitivo), que representa o item de baixa para processos originários no 2º Grau, passou 
a estar zerado. 

De forma a identificar a razão da inconsistência, o SEESTP avaliou que, no fluxo de movimentação 
do PJe, o arquivamento de processos originários transitados em julgado não mais geram o 
movimento “246-Arquivados os autos definitivamente”, exigido pela regra do item. Com isso, o 
item parou de contabilizar processos. 

Tomando por referência o movimento de trânsito em julgado, o SEESTP identificou a existência 
de 1375 processos originários em 2020 que deveriam ter sido contabilizados no item 92.221, mas 
que não o foram. 

Ressalta-se também que a contabilização do item 92.221 tem impactos em índices de 
produtividade do Tribunal, em especial na taxa de congestionamento, sendo necessário o seu 
saneamento. 

Deliberação:  

1) Será verificado com o SESUS se há incidente nacional (JIRA) já registrado com a 
demanda. Caso não haja, será registrado.  

2) O SESUS verificará a possibilidade de saneamento dos dados.  

 

 
2- Inconsistência no Item 92457 (Prazo médio da chegada do processo no órgão 

competente até a prolação da decisão da admissibilidade do Recurso de Revista para o TST) 
 
Foi identificado que o item de prazo 92.457 (Prazo médio da chegada do processo no órgão 
competente até a prolação da decisão da admissibilidade do Recurso de Revista para o TST) 
não está captando vários recursos de revista que tiveram sua admissibilidade decidida no 
mês.  
 
Verificamos que o problema está em sua maioria relacionado aos recursos de revista que 
apresentaram interposição de AIRR posterior à decisão. Quando há essa interposição, o item 
92457 não mais contabiliza o recurso de revista. 
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Com isso, foi aberto o incidente JIRA EG-3970, em resposta ao qual a área técnica do TST 
solicitou acesso à staging deste Regional para averiguar o problema. 
 
De forma a conceder acesso ao nacional, o SEESTP abriu junto à SETIC o incidente 50824, 
que se encontra em análise. 
 

Deliberação:  A solução ao incidente 50824, concedendo acesso ao staging ao Nacional, 
está sendo priorizada pela SETIC. 

 

 

 
FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 
16/03/2021 Daniel Ferreira de Souza daniel.souza@trt12.jus.br 
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