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OBJETIVO Comitê Regional do Sistema e-Gestão (PROAD 5.696/2014)
DATA 29/06/2022

HORÁRIO Das 14:00 às 14:30 horas
LOCAL Videoconferência

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO SEESTP

PARTICIPANTES:
NOME ÁREA

Dr. Roberto Masami Nakajo (ausência justificada) Juiz Gestor da Execução e
Coordenador do NPP

Carlos Eduardo Tiusso (ausência justificada) SEGEP
Roberto Carlos de Almeida SEGJUD
Ana Paula Volpato Wronski DIGER
Jamile Cury Cecato de Carvalho SECOR
Gustavo Bestetti Ibarra (ausência justificada) SEGEST
Valdir Luiz da Cunha SETIC
Elise Abreu SECOR
Claudio Zamparetti SETIC/DSUS
Luiz Alexandre Constante Bergmann USO
Marco Antonio Bazéggio SEESTP
Ricardo Hideki Nonaka SEESTP
Daniel Ferreira de Souza SEESTP
ASSUNTO/DELIBERAÇÃO:

A presente reunião do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão analisou e deliberou sobre o
seguinte ponto de pauta:
1. Implantação do extrator versão 2.8.3

Em atenção ao deliberado na reunião de 28/4/2022, aguardou-se a liberação de ajustes na versão
2.8.2 do extrator (confirmar ajustes e regras negociais envolvidas) para dar prosseguimento às
questões de orientações aos usuários e implantação.
Neste mês, tendo em vista a liberação da versão 2.8.3, a SETIC implantou a solução e o SEESTP
atuou na homologação da solução.
Foi verificado que as questões de inconsistências anteriormente observadas foram sanadas, estando
apto para implantação, destacando que as alterações na forma de contagem de prazo dos
desembargadores permanece (início por despacho) e que há necessidade de um acompanhamento
sistemático pós-implantação para, em conjunto com os Gabinetes, sanar os processos que passarão
a constar como vencidos em função da mudança de regra.
Especificamente em relação às dúvidas relativas à contagem de prazos dos processos originários de
2º Grau, aguarda-se manifestação do Comitê Gestor Nacional conforme Jira EG-5271.

Quanto ao 1º Grau, os prazos dos magistrados passarão a ter suspensão de prazo quando da
conversão em diligência, cuja orientação já está sendo fornecida pela SECOR.

Deliberação:

1. Implantação do extrator a partir das cargas diárias do mês de julho de 2022, mantendo o
extrator atual para o mês de junho, sendo realizado um acompanhamento sistemático dos
prazos dos Desembargadores. A expectativa é que a implantação da nova versão seja
concluída até o dia 8 de julho.

2. Promover reunião com os assessores dos Desembargadores a fim de esclarecer as
alterações de regras e informar relatório de acompanhamento de prazos no e-Gestão, de
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forma que seja possível regularizar os processos que possam surgir vencidos devido às
novas regras.

FECHAMENTO DA ATA

DATA REDATOR CONTATO
29/06/2022 Marco Antonio Bazéggio marco.bazeggio@trt12.jus.br
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