
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

OBJETIVO  Grupo de Acompanhamento do e-Gestão (PROAD 5.696/2014) 
DATA 28/09/2016 

HORÁRIO Das 17:00 às 18:30 horas 
LOCAL Sala de Reuniões do SECAD 

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (Diretor do SEESTP) 
 

PARTICIPANTES: 
NOME ÁREA CONTATO 

Daniel Ferreira de Souza SEESTP daniel.souza@trt12.jus.br 
Dilcionir José Furlan  SECOR dilcionir.furlan@trt12.jus.br  
Fernanda Gomes Ferreira SEGEST fernanda.ferreira@trt12.jus.br 
Leticia Scalcon Matos USO leticia.matos@trt12.jus.br 
Liane Sbruzzi SEESTP liane.sbruzzi@trt12.jus.br 
Marco Antonio Bazeggio SEESTP marco.bazeggio@trt12.jus.br 
Ricardo Kock Nunes Juiz Gestor de Metas ricardo.nunes@trt12.jus.br 
Roberto Carlos de Almeida SETRI roberto.almeida@trt12.jus.br 
Valdir Luiz da Cunha SETIC valdir.cunha@trt12.jus.br 

REGISTRARAM-SE AS SEGUINTES AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  
Ageu Raupp CONAP ageu.raupp@trt12.jus.br 
Dirlei Preve 2ªVT Fpolis dirlei.preve@trt12.jus.br 
Hamilton Maestri GD-MLL hamilton.maestri@trt12.jus.br 
Katize S. do Amaral e Silva Beber SEAP katize.beber@trt12.jus.br 
Vanessa Miranda SGP vanessa.miranda@trt12.jus.br 

ASSUNTO: 
1. Validação mensal do e-Gestão 

Não está sendo possível validar as remessas mensais (sistema legado) de 2016 do sistema e-
Gestão em virtude da necessidade de implantação dos novos itens do sistema, demanda 
registrada no Proad nº 1.626/2016. 
Esta validação é obrigatória e poderá haver questionamento por parte da Corregedoria-Geral 
da Justiça do Trabalho. 
Em relação aos novos itens, a SETIC informou que está em fase de análise e que tem 
expectativa de solução neste ano. Uma vez implementados, será necessário reenviar todas as 
remessas de 2016. 
 

Deliberação: 1.1 A SETIC e o SEESTP deverão priorizar esta demanda. 
  1.2 Oficiar a Corregedoria-Geral da JT e o Comitê Gestor Nacional que este 
Regional está imprimindo esforços no atendimento dos novos itens do e-Gestão, com 
expectativa de solução até o final deste ano.  

 
2. Respostas do Comitê Gestor Nacional do sistema e-Gestão 

 
Proad Jira Solicitação Resposta 
5.541/2016 
(arquivado) 

EG-77 “orientações sobre o tratamento 
estatístico a ser dado em virtude 
da aplicação do art. 356 do CPC” 

... a referida funcionalidade é um projeto da versão 
1.14 do PJe com previsão de lançamento em 
Dezembro de 2016 

3.759/2016 EG-128 “comunicamos da impossibilidade 
de lançamento das decisões 
parciais nos sistemas e-Recurso e 
PJe, bem como acompanhamento 
estatístico no sistema e-Gestão, 
sugerindo melhorias nos três 
sistemas com vistas ao 
atendimento à IN 40 do TST” 

... a referida funcionalidade é um projeto da versão 
1.14 do PJe com previsão de lançamento em 
Dezembro de 2016.  
Ademais, quanto ao e-Recurso, esclarecemos que 
esse sistema está sob a tutela do CSJT, razão pela 
qual o Regional deverá encaminhar sua solicitação 
para aquele Conselho.  
Por fim, cumpre registrar que aguardamos a liberação 
do PJe para criação do item no e-Gestão. 

 
Deliberação: 2.1 Registrar as respostas por pedido complementar, sugerindo que seja dada 
ciência as unidades judiciárias no caso do Proad nº 5.541/2016. 
 2.2 Em relação ao Proad nº 3.759/2016 oficiar o CSJT para adequação do 
sistema e-Recurso com vistas ao atendimento à IN 40 do TST. 
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3. Proad nº 5.207/2013 - Pendências técnicas  

Em relação às pendências técnicas identificadas ao final da implantação do sistema e-Gestão 
(PROAD 5.207/2013), verifica-se que parcela destas (itens de Requisição de Pequeno Valor – 
Manual 2º Grau) está sendo atendida pela SETIC em Proad próprio.  
Salientamos que, conforme pedido complementar do SEESTP registrado no PROAD 
5207/2013, parcelas destas pendências tem sido requeridas por parte do TST ou são 
necessárias para atendimento de demandas específicas, como por exemplo: Requisição de 
Documentos e Informações RDI CCAUD/CSJT n.º 52/2016 (doc. 1 do PROAD 4068/2016) e 
atendimento ao Módulo de Produtividade Mensal do CNJ (DOD PROAD 1941/2016) 
 
Deliberação: Reiterar as demandas do Proad nº 5.207/2013, nos termos da Informação 
SEESTP 54/2014 – doc. 20, para atendimento após a implantação dos novos itens do sistema 
e-Gestão (Proad nº 1.626/2016). 

 
4. Proad nº 12.405/2015 – Atualização do extrator 

Na realização da homologação da versão do sistema extrator 2.0 (PJe/e-Gestão), este Serviço 
verificou que a nova versão trouxe melhorias, como no caso do saneamento de mais de 1.500 
embargos de declaração pendentes de julgamento do 2º Grau (identificados por ocasião da 
última Correição) e importante melhoria na velocidade de processamento, que reduziu em mais 
de 8h o tempo de carga. Tal como já ocorreu em atualizações anteriores, na versão do sistema 
extrator 2.0 alguns problemas foram identificados: o aumento no total de pendentes de baixa na 
fase de execução e a ausência do nome do magistrado em determinados itens de prazo médio 
(informação utilizada pela Corregedoria nas Atas de Correição).  
 

Em consulta ao TST fomos informados que as correções dos problemas identificados serão 
objeto de futura versão da ferramenta.  
 
Cumpre salientar que o TST orienta pela atualização da versão do extrator em virtude das 
melhorias apresentadas e pelo fato que a versão atualmente implantada neste Regional não é 
mais atualizada. Do ponto de vista técnico, a implantação da versão 2.0 é requisito para que as 
futuras versões sejam implantadas.  

 
Deliberação:  4.1 Implantar a versão 2.0 em produção. 
 4.2 Solicitar ao Comitê Gestor Nacional que seja priorizada a solução dos 
problemas identificados ainda na versão 2.0. 

 
 

5. Proad nº 6.537/2015 – Inventário Virtual 

Em virtude dos problemas identificados no preenchimento das planilhas de dados e envio de 
informações ao TST (algumas unidades poderiam ficar sem pendências no sistema, o que 
estaria incorreto), este Regional deliberou por não aplicar o inventário virtual nas cargas do e-
Gestão.  
Para fins de correto saneamento estatístico este Regional, por meio de Ofício SEGEP/CR nº 
1518, de 14/12/2015, solicitou autorização para reenvio das informações. A solicitação foi 
reiterada em 27/04/2016 por meio do Ofício SEGEP/CR nº 446. 
Também, por orientação do TST, foi aberto o Jira EG-275 em 23-09-2016 solicitando 
autorização de reenvio dos dados. A resposta foi de que esta demanda precisa ser avaliada 
pelo Comitê Gestor Regional. 
Cumpre salientar que recebemos diversas solicitações das unidades para realização de 
correção dos dados estatísticos, que na maioria dos casos será resolvida com o inventário 
virtual. 

 
Incidente R6206 4ª VT de Joinville 

Ano passado, fizemos o inventário do PJE, para fins de serem baixados os incidentes já apreciados 
e regularização de todos os processos. Todavia, ainda restam pendentes de recebimento vários 
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Recursos e Agravos, anteriormente remetidos ao TRT, sem o recebimento por decisão, pois não 
sabíamos desta informação, e que constam na listagem encaminhada pela SECOR. Assim, solicito 
esclarecimentos quanto à forma que devemos proceder, bem como se já foi realizado o 
procedimento de baixa nos termos do inventário realizado, ou se temos que receber para fins 
estatísticos, via decisão, quando os autos retornam do TRT. Karime Hevia - Drt. Secretaria 4ª VT 
Joinville/SC 

 
Incidente R11869 4ª VT de Joinville 

Solicito seja verificado no relatório de relação dos processos pendentes de decisão em fase de 
execução com prazo excedido, junto ao e-Gestão, em nome do Dr. Nivaldo Stankiewicz, relativo aos 
autos PJe 10044-13.2012.5.12.0030, tendo em vista a inexistência de carga em aberto ao referido 
Magistrado. 

 
Incidente 13.073 3ª VT de Florianópolis 

Considerando que o sistema e-Gestão está apontando um número maior de incidentes pendentes 
do que o efetivamente existente, solicito providências no sentido de retificar o boletim neste sentido. 
Ressalto que já foi realizado inventário para retificar o ora relatado. 

Incidente 13.377 SEÇÃO ESPECIALIZADA 2 
Dar baixa em 216 mandados de segurança da Seção Especializada 2. Estes processos devem ser 
Arquivados Definitivamente, porém, no momento em que eles foram solucionados pelo Relator não 
existia ainda no fluxo do PJe a opção de Arquivar quando a decisão  fosse monocrática. Sendo 
assim, na época foram todos colocados temporariamente numa caixa chamada  Remeter para 
Órgão Competente. 

A SETIC informou que os dados estão prontos para reenvio. Com os ajustes, ao invés de 
excluir 42.770 pendências (tabela EGT_PROCESSO_BAIXA_PEND), serão excluídas apenas 
33.642 (tabela EGT_PROCESSO_BAIXA_PEND_2). Todas as pendências excluídas referem-
se ao mês de maio de 2015. 
 
Deliberação:  5.1 Solicitar ao Comitê Gestor Nacional, por meio de Jira, autorização para 
reenvio do inventário virtual contendo os mesmos processos analisados à época, 
encaminhando em anexo os Ofícios enviados pela Presidência.  
 5.2 Considerando que eventuais lançamentos para saneamento também geram 
reflexos estatísticos, comunicar às unidades para que aguardem a implementação do inventário 
virtual. 

 
6. Proad nº 8.389/2016 – Expediente Dr. Giovanni 

 
Trata-se de expediente da 4ª Vara de Chapecó onde foi constatado que: 

• O prazo médio “do ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência” está superior 
ao esperado, especialmente porque a unidade tem reduzido número de audiências 
iniciais e as audiências de instrução não são consideradas neste cálculo. 
• Diversos incidentes pendentes, constantes do Boletim de Vara do Trabalho, estão 
incorretamente computados. Foi solicitada orientação para ajuste em sistema. 

 
Em relação ao prazo médio, a análise estatística foi apresentada na Informação SEESTP 
65/2016 (doc. 12 do respectivo PROAD), conforme segue: 
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Em relação ao saneamento das pendências do Boletim de Vara, verificou-se que a maioria 
das situações será sanada pela aplicação do inventário virtual. 
 

Deliberação: 6.1 Sugerir ao Comitê Gestor Nacional a alteração no item de prazo médio 
“90263 – do ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência na fase de conhecimento” 
para considerar todos os tipos de audiências, inclusive as audiências de instrução, 
apresentando exemplo dos efeitos estatísticos. 
 6.2 Considerando que eventuais lançamentos para saneamento também geram 
reflexos estatísticos, nos termos do deliberado no item 5.2, orientar que seja aguardada a 
aplicação do inventário virtual. 

 
7. Proad nº 9.419/2016 – Tabela Loman 

 
Trata-se de demanda relativa à forma de publicação da Tabela Loman: 

Requeiro, outrossim, seja retirado o processo 11507-39.2015.5.12.0012 da relação de 
processos pendentes com prazo vencido, tendo em vista que o mencionado processo foi 
solucionado por decisão interlocutória proferida em 30-06-2016, tendo sido remetido à 
primeira instância. 

 
Destacamos os procedimentos anteriormente definidos pelo Comitê no Proad nº 1.167/2015: 

Considerando a publicidade dos dados, a restrição de alterações em banco de dados, a 
adequação dos lançamentos já efetivada no SAP2N, o Comitê sugere que seja realizado 
registro no sistema SAP2N da justificativa dos lançamentos e republicação local da tabela 
LOMAN consignando o motivo da informação equivocada. O Comitê sugere idêntico 
procedimento para casos similares, dando-se ciência aos demais Gabinetes. 

 
Deliberação: Em complemento a deliberação do Comitê Gestor Regional, doc. 10 do Proad nº 
1.167/2015, uma vez identificado o computo equivocado de processos na tabela Loman e 
certificados pelas respectivas unidades, o Serviço de Estatística e Pesquisa deverá republicar a 
tabela Loman promovendo desconto no total de processos do Relator, consignando nas 
observações a quantidade de processos subtraídos. 
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8. Incidente R11.714 – Pendentes de baixa 2º Grau 

 
O SEESTP, ao acompanhar a evolução do número de processos pendentes de baixa (92.224) 
de 2016 do 2º Grau, detectou que houve um aumento súbito de mais de 3.000 processos, entre 
janeiro e fevereiro, que não corresponde à diferença entre processos distribuídos e baixados no 
período.  
Verificou-se este comportamento decorreu após implementada versão do extrator atualmente 
utilizada, que deixou de considerar como baixado os processos remetidos para a VT com o 
movimento “Remetido os autos para Órgão Jurisdicional competente para processar 
execução”.  
Com o reenvio das remessas desde janeiro deste ano, os valores correspondentes aos 
processos baixados e pendentes de baixa sofreram uma modificação inesperada e tem reflexo 
negativo na estatística do Tribunal. Estes valores fazem parte do conjunto de informações do 
sistema Justiça em Números do CNJ, inclusive influenciam no IPCJUS – Índice de 
Produtividade Comparada da Justiça do Trabalho (Res. CNJ 184/2013).  
Observado o manual do sistema e-Gestão, o movimento acima mencionado não é considerado 
para fins de baixa. Como o Pje oferece diversas possibilidades de baixa não catalogadas pelo 
e-Gestão, as unidades foram orientadas para utilizar apenas os movimentos específicos. 
Tendo em vista os reflexos na estatística do Tribunal, para fins de adequação da situação 
passada, é recomendável que o sistema e-Gestão reconheça o movimento indicado para fins 
de baixa, para então ajustar a ferramenta de extração de dados. 

 
Deliberação: Propor ao Comitê Gestor Nacional alteração das regras de negócio do sistema 
para considerar como processo baixado no 2º Grau aqueles que tenham o movimento 
“remetidos para processar a execução”, aplicando a regra na versão 2.0 do extrator, relatando-
se os reflexos estatísticos. 

 
 

9. Apresentação da nova página do sistema e-Gestão na intranet 
 

Foi apresentada nova página do e-Gestão deste Regional, com link de acesso ao sistema 
nacional, acesso aos manuais do sistema, apresentação de orientações estatísticas para o 1º e 
2º Grau. Visando dar publicidade às ações do Comitê Gestor Regional, ficarão disponíveis os 
ofícios expedidos para a Corregedoria-Geral/TST, as atas das reuniões do Grupo de 
Acompanhamento e do Grupo Técnico. 

 
Deliberação: Aprovada. 

 
FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

28-09-2016 Marco Antonio Bazzégio  marco.bazeggio@trt12.jus.br 
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