
TRIBUNAL   REGIONAL   DO   TRABALHO   DA   12 ª    REGIÃO  
SECRETARIA   DE   GESTÃO   ESTRATÉGICA  

   ATA   DE   REUNIÃO  
 

 
O BJETIVO   Comitê   Regional   do   Sistema   e-Gestão   (PROAD   5.696/2014)   

D ATA  25/08/2020  
H ORÁRIO  Das   14:00   às   15:00   horas  
L OCAL  Videoconferência  

C OORDENAÇÃO     DA    R EUNIÃO  Marco   Antonio   Bazéggio   (SEESTP)  
 

P ARTICIPANTES :  
NOME  ÁREA  CONTATO  

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

roberto.nakajo@trt12.jus.br  

Dilcionir   Jose   Furlan  DIGER  dilcionir.furlan@trt12.jus.br  
Ana   Paula   Volpato   Wronski  SEGJUD  ana.wronski@trt12.jus.br  
Hamilton   Maestri  SEGEP  hamilton.maestri@trt12.jus.br  
Alcino   Ecker   Junior  SECOR  alcino.junior@trt12.jus.br  
Fernanda   Gomes   Ferreira  SEGEST  fernanda.ferreira@trt12.jus.br  
Luiz   Auro   Beckhauser  SGP  luiz.beckhauser@trt12.jus.br  
Silvana   Schaarschmidt  GD-GPA  silvana.schaarschmidt@trt12.jus.br  
Claudio   Zamparetti  SETIC  claudio.zamparetti@trt12.jus.br  
Luiz   Alexandre   Constante   Bergmann  USO  luiz.bergmann@trt12.jus.br  
Eder   Bráulio   Leone  USO  eder.leone@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  
A SSUNTO /D ELIBERAÇÃO :  

 
1.    Demanda   do   TST   de   atualização   de   configuração   de   unidades  

A  Coordenadoria  de  Estatística  e  Pesquisa  do  TST  apresentou,  por  e-mail,  os  seguintes              
questionamentos:  

Analisei  o  conteúdo  das  Tabelas  e  ainda  verifiquei  as  seguintes  situações:  IND_EXCLUSÃO  =  "N"  na                
EGT_VARA  e  não  há  cadastro  na  EGT_VARA_HIST_JURISDICAO  e  nem  na           
EGT_VARA_HIST_SITUACAO  para  NUM_INTERNO_VARA  IN  (108,  118,  123).  IND_EXCLUSÃO  =          
"S"  na  EGT_VARA  e  não  há  cadastro  na  EGT_VARA_HIST_SITUACAO  para  NUM_INTERNO_VARA            
=  109  (Confirmar  se,  de  fato,  jamais  produziu  dados  para  o  e-Gestão).  IND_EXCLUSÃO  =  "S"  na                 
EGT_VARA  e  não  há  informação  quanto  ao  período  de  atividade,  visto  que  COD_SITUACAO  =  3                
(Inativa)  na  EGT_VARA_HIST_SITUACAO  para  NUM_INTERNO_VARA  IN  (98,  99,  746).  Os  Tribunais            
não  seguem  um  padrão  de  cadastro  do  período  de  atividade.  Alguns  cadastram  o  período  de                
atividade.  Outros  o  de  inatividade.  Estou  sugerindo  que  todos  registrem  o  de  atividade.  Para  fazer                
isso,  é  preciso  que  o  órgão  possua  registro  com  COD_SITUACAO  =  1  (Ativa)  na               
EGT_VARA_HIST_SITUACAO  

 

De  forma  resumida,  solicita  informar  o  Início  da  vigência,  fim  da  vigência  e  jurisdição  das  seguintes                 
unidades   no   Pje:  
 

Cod.   UNIDADE  Início   vigência  Fim   vigência  Jurisdição  

108   Plantão   Judiciário  23/07/2016  
Todos   os   municípios   do  
estado  

118   SEXEC  26/11/2018  
Todos   os   municípios   do  
estado  

Posto   Avançado  
Canoinhas/Caçador  19/06/2019  

Canoinhas  
Caçador  

109  
Centro   de   conciliação   de  
Florianópolis  15/04/2016  12/04/2018  Florianópolis  
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Em  relação  ao  Centro  de  Conciliação  de  Florianópolis,  código  109,  este  atuou  de  forma  análoga                
aos   CEJUSCs   atuais.  

Deliberação:  considerar  como  início  da  vigência  das  unidades  a  data  de  cadastro  no  sistema  Pje.                
No  caso  do  término  da  vigência  do  Centro  de  Conciliação  de  Florianópolis,  considerar  a  data                
anterior  à  entrada  de  vigência  do  CEJUSC  Florianópolis.  As  jurisdições  ficam  definidas  conforme              
quadro   acima.  

 

2   .   Integração   dos   sistemas   SIGEP   e   e-Gestão   (PROAD   10932/2018)  

A  ferramenta  de  transformação  de  dados  desenvolvida  pela  SETIC,  que  complementa  a  solução              
nacional   de   extração,   foi   concluída   e   homologada.  
Em  relação  aos  itens  estatísticos,  a  maior  parcela  teve  seus  dados  homologados.  O  procedimento               
permanece   em   andamento   visando   sua   conclusão.  

O  grupo,  conforme  deliberado  no  doc.  28  do  PROAD  10932/2018,  após  verificar  que  as  regras  de                 
extração  do  sistema  TRT2  não  contemplam  o  servidores  com  lotação  provisória  nos  itens  de               
pessoal  e  não  prescrição  explícita  no  manual  do  sistema  e-Gestão,  encaminha  consulta  negocial  a               
este  Comitê  para  esclarecimentos  de  quais  itens  devem  computar  os  servidores  em  lotação              
provisória.   Art.   84   da   Lei   8.112/90.   

Deliberação:  considerando  impactos  no  cálculos  relativos  a  Resolução  CNJ  219,  consultar  o             
Comitê  Gestor  Nacional  quanto  ao  cômputo  dos  servidores  com  lotação  provisória  e  comunicar  ao               
Comitê   Gestor   Nacional   do   SIGEP   da   situação   identificada.  

 
3.   Movimento   de   encerramento   da   conclusão   nos   processos   originários   de   1º   e   2º   graus   

Como  mencionado  na  reunião  anterior,  estendendo  para  o  1º  Grau,  conforme  demanda  da  SECOR               
e  do  Grupo  Técnico  do  e-Gestão  (doc.  400  do  PROAD  5696/2014),  a  opção  de  encerramento  da                 
conclusão  disponível  no  sistema  do  Pje,  pela  leitura  do  manual  do  sistema  e-Gestão,  não               
interrompe   a   contagem   de   prazo   processual   do   magistrado.  

Assim,  nos  casos  em  que  há  necessidade  de  retomar  a  instrução  processual,  quer  seja  por                
questões  processuais  ou  falha  de  lançamento,  o  e-Gestão  mantém  a  contagem  de  prazo  para  o                
magistrado.   

O  chamado  ao  Comitê  Gestor  Nacional  para  uma  solução  contingencial  para  os  processo  de  2º                
Grau,   deliberado   em   última   reunião,   permanece   sem   conclusão.  

A  Corregedoria  encaminhou  orientações  aos  magistrados  para  evitar  o  uso  do  encerramento  da              
conclusão   em   virtude   dos   impactos   estatísticos.  

Deliberação:  sugerir  ao  comitê  Gestor  Nacional  que  seja  considerado  o  movimento  de             
encerramento  da  conclusão  como  hipótese  de  interrupção  do  prazo  processual  dos  magistrados             
nos   processos   originários   de   1º   e   2º   Graus.  
 
4.   Reflexos   da   suspensão   processual   na   contagem   de   prazo   dos   magistrados  

Durante  os  estudos  para  formulação  de  pílula  de  orientação  aos  Desembargadores,  desenvolvida             
pela  USO  e  SEESTP,  verificou-se  que  os  Regionais  apresentam  interpretação  diversificada  dos             
reflexos   da   suspensão   processual   do   prazo   do   magistrado.  
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Revisadas  as  regras  do  sistema  e-Gestão,  não  foi  verificada  clareza  na  formulação  da  regra               
negocial  a  ponto  esclarecer  essa  demanda.  Consultada  a  Coordenadoria  de  Estatística  e  Pesquisa              
do   TST,   esta   indicou   realizar   consulta   via   Comitê   Gestor   Nacional.  

Deliberação:  consultar  o  Comitê  Gestor  Nacional  se  a  suspensão  processual  suspende  ou             
interrompe  o  prazo  processual  do  magistrado  e  qual  movimento  inicia  a  contagem  de  prazo  após                
encerrado   o   sobrestamento.   A   SETIC   deverá   avaliar   o   comportamento   atual   do   sistema   extrator.  
 
5.   PROAD   7107/2020   -   Solicitação   de   adequação   de   publicação   

A  Exma.  M.  Juíza,  Adriana  Custódio  Xavier  de  Camargo,  solicitou  retificação  do  relatório  de  maio  de                 
2020,  excluindo  o  processo  0000473-07.2019.5.12.0019  como  aguardando  prolação  de  sentença           
com   prazo   vencido   por   lançamento   equivocado   do   encerramento   da   conclusão.  

A   questão   foi   analisada   pela   Corregedoria,   tendo   a   seguinte   deliberação:  

Entendo  que  o  cancelamento  da  conclusão  efetuado  em  1º-4-2020,  conforme  descreve  a  Ex.ma              
Magistrada  no  documento  de  marcador  1  deste  PROAD  deveria  retirá-lo  da  pendência  do  item               
"aguardando   prolação   de   sentença   com   prazo   vencido"   no   e-Gestão.   

Considerando  informação  SEESTP  n.  55/2020  (marcado  2),  de  que  o  tema  já  foi  tratado  e  aguarda                 
reunião  do  Grupo  Gestor  Regional  do  e-Gestão,  manifesto-me  pelo  deferimento  do  pedido  da  Ex.ma               
Juíza  e,  caso  seja  tecnicamente  possível,  seja  excluído  o  referido  processo  do  item  "aguardando               
prolação   de   sentença   com   prazo   vencido".   

De  qualquer  forma,  mesmo  que  não  seja  tecnicamente  possível  a  sua  exclusão  do  referido  item,  o                 
processo  não  deve  ser  considerado  em  situação  de  atraso  nos  meses  de  abril  a  junho  de  2020,  em                   
relatórios  de  promoção  que  porventura  sejam  elaborados.  Remeta-se  ao  Comitê  Gestor  Regional  do              
sistema   e-Gestão   para   análise.   

Conforme  determinado  pelo  Desembargador-Corregedor,  o  SEESTP  não  irá  considerar  como           
vencido   o   processo   para   efeitos   da   elaboração   dos   quadros   de   promoção   dos   magistrados.  

Em  relação  ao  cômputo  do  prazo  vencido  no  mês  de  maio,  não  há  recurso  técnico  para  suprimir  a                   
informação   retroativa   no   sistema   e-Gestão.   

Deliberação:  tendo  em  vista  a  deliberação  da  Corregedoria  e  da  ausência  de  solução  técnica  para                
retirada  do  processo  como  vencido  diretamente  do  sistema  e-gestão,  republicar  a  estatística  de  maio               
de   2020   com   os   adendos   de   forma   análoga   ao   procedimento   autorizado   para   a   tabela   LOMAN.  

6.   ATO   CONJUNTO   TST.CSJT.CGJT   Nº   3/2020   -   Sentença   parcial   de   mérito  

O  SEESTP  verificou  que  o  ato  define  instrumentos  para  efetivar  o  recurso  de  sentenças  parciais  de                 
mérito,  todavia  não  esclarece  como  devem  ser  registrados  e  contabilizados  esses  julgamentos  no              
sistema   Pje.  

De  acordo  com  a  USO,  a  versão  2.5.8  do  Pje  entrará  em  produção  com  adequações  para  atender  ao                   
referido   ato.  

Deliberação:  USO  e  SEESTP  deverão  avaliar,  no  PJE,  o  fluxo  de  resolução  dos  processos  com                
sentença   parcial   no   primeiro   grau   e   as   implicações   estatísticas.  

F ECHAMENTO     DA    A TA  
DATA  REDATOR  CONTATO  

25/08/2020  Marco   Antonio   Bazéggio  marco.bazeggio@trt12.jus.br  
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