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P O D E R  J U D I C I Á R I O  
JUSTIÇA DO TRABALHO  

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
Secretaria de Planejamento Estratégico, Gestão e Estatística-SEPEGE 

 

ATA DE REUNIÃO 
 

Assunto: Reunião Ordinária do Comitê Gestor Regional do e-Gestão 

Data: 09/07/2015 Horário: 14h00 Número: Ata Comitê 
Gestor Regional do e-
Gestão  4/2015 

Convidados: Representante da Desembargadora Coordenadora: Edson Mitsuo Ito 
Secretária: Luciane Alves Sávio 
Analista de 2º Grau: Geraldo Eustáquio Caixeta 
Analista de 2º Grau: Guilherme Ghun Hohmann (ausente) 
Analista de 2º Grau: Sarita Giovanini 
Analista de 1ºGrau: Ana Márcia Nogueira  
Analista de 1ºGrau: Márcio Grisolia do Carmo (ausente) 
Analista de 1ºGrau: Nadir Gris 
Analista Administrativo: Péricles de Souza Bernardi (ausente) 
Analista de TI: Anderson Corrêa da Silva (ausente) 
Analista de TI: Igor Reis de Godoi (ausente) 
Analista de TI: João Soares Miranda (ausente) 
Analista de TI: Nilson de Souza Lemes  
Representante Estatística: Luiz Francisco de Souza  
Diretor da SDSTI: Luciano Kuehne 
 

Local: SEPEGE 

 

1. Assuntos pendentes 

Pendência da reunião de 15/04/2015: 

1.1 Tarefa 04651444 - Assunto  ACCS - Ação de Cobrança de Contribuição Sindical 
 

2. Assuntos da pauta - Resumido: 

2.1. Tarefa nº 476860 - Recomendação consignada na Ata de Correição, realizada entre 4  e 
8/05/2015 

2.2. Prazo médio 

2.3. Precatórios - Estudo de Processos baixados na execução 

2.4.  Lançamentos de Eventos 

2.5. Tarefa 3957650 - Alteração do sistema em razão do Provimento CGJT 2/2015 - 
Processos dos Postos de Atendimento serão contabilizados para as Varas do Trabalho 

2.6. Tarefa 4812238 : Dados inconsistentes na estatística da Magistrada Dra. Mariele Moya 
Munhoz - audiências designadas 

 

  



 
 

2 / 6 

P O D E R  J U D I C I Á R I O  
JUSTIÇA DO TRABALHO  

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
Secretaria de Planejamento Estratégico, Gestão e Estatística-SEPEGE 

 

DELIBERAÇÕES: 
 

1. Assuntos pendentes da reunião de 15/04/2015 
 

 

1.1 Tarefa 04651444 - Assunto ACCS - Ação de Cobrança de Contribuição Sindical 
 

Resumo da Tarefa: "O Sistema de estatística da Justiça do Trabalho (e-Gestão) não 
contempla a classe ACCS, por essa razão deixou de ser utilizada e as novas Ações de 
Cobrança de Contribuição Sindical que ingressaram nesse Regional a partir de 2008 
passaram a ser cadastradas com a classe RTord. 
Por não constarem do e-Gestão, as ACCS que estão pendentes e deveriam estar finalizadas, 
não prejudicam estatisticamente o Tribunal, pelo que se sugere sejam arquivadas 
definitivamente no SUAP. 
Para as ACCS que ainda estão tramitando sugere-se que sejam convertidas para a classe 
RTord, para que passem a constar no e-Gestão. 
Além das ACCS, existem outros processos tramitando nesse Regional pelo sistema SUAP 
com classes que não são consideradas pelo e-Gestão. Estas classes devem ser analisadas e 
reautuadas para correta". 
 
Sugestão ao Comitê Gestor Regional: submeter ao comitê a validação da proposta de 
mudança de classe para que seja adequada à tabela de classes do CNJ, nos seguintes 
termos: 
 

CLASSE CLASSE SUGERIDA 

   ACCS RTOrd  

   ACHP RTOrd 

   ACOB RTOrd 

   AD RTOrd 

   AEX CumSen 

   
AI* AI  

*não há essa classe no 1º 
Grau 

AIND RTOrd 

   
APO 

1707 - 
Reintegração/Manutenção 
 de posse 

   ARSI RTOrd 

   ATE ExFis 

   EP ExFis 

   Inq 986 - IAFG 

   OUTR RTOrd 

    
Sugestão da equipe técnica em reunião de 07/07/2015: a SDSTI encaminhará à SEPEGE 
um relatório dos processos. Com esses dados, as Varas do Trabalho fazem a devida 
reatuação, quando cabível. Quanto à classificação do "OUTR" - cada unidade jurisdicional 
faria o enquadramento correto caso a caso. 
 

 
Solução: foi acatada a sugestão da equipe técnica de que "A SDSTI encaminhará à SEPEGE 
um relatório dos processos. Com esses dados, as Varas do Trabalho fazem a devida 
reatuação, quando cabível. Quanto à classificação do "OUTR" - cada unidade jurisdicional 
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faria o enquadramento correto caso a caso" 
Em relação à classe "AI" foi acordado que será aberta tarefa para bloqueio do seu uso no 1º 
Grau, cabendo à Corregedoria orientar as Varas do Trabalho acerca da inclusão na classe 
correta. 
 
Quanto à classe "EP" foi verificado, durante a reunião, a existência de 54 processos no 
arquivo provisório (relativos aos anos de 2002-2003), tendo sido definida a necessidade de 
submeter, via Comitê Gestor Regional, sugestão ao Coordenador Titular da Coordenadoria de 
Apoio à Efetividade de Execução, Exmo. Juiz Lourival Barão Marques Filho, para que seja 
declarada a prescrição intercorrente para tais processos. 
  

 

 
2. Assuntos da pauta 

 

 
2.1. Tarefa nº 476860 - Recomendação consignada na Ata de Correição, realizada entre 
4  e 8/05/2015 
 
"4.2.11. Determinar ao Comitê Gestor Regional do sistema e-Gestão que: 
a) Promova reuniões mensais para que, entre outros assuntos de sua competência, examine, 
até o dia 15 de cada mês, as eventuais inconsistências retratadas nos "Relatórios de Erros de 
Validação" do sistema e-Gestão; 
b) Encaminhe mensalmente ao Comitê Gestor Nacional do Sistema a respectiva ata de reunião, 
contendo as deliberações e as ações implementadas para a imediata supressão de eventuais 
inconsistências detectadas, nos termos do art. 117, § 2o, da Consolidação dos Provimentos da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho." 
 
Sugestão ao Comitê Gestor Regional: Aprovar o calendário: 
 

PROPOSTA DE CALENDÁRIO - ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO CONSIGNADA 
NA ATA DE CORREIÇÃO 
- Reuniões mensais; 
- Examinar, até 15 dias de cada mês, inconsistências retratadas nos "relatórios de Erros 
de Validação" do sistema e-Gestão; 
- Encaminhar mensalmente ao Comitê Gestor Nacional a Ata de Reunião. 

12 de agosto /2015 
10 de setembro/2015 
13 de outubro/2015 

10 de novembro/2015 
10 de dezembro/2015 ou 1º/12/2015  

 

 
Solução: o grupo aprovou as datas sugeridas, à exceção da referente ao mês de dezembro, 
que será antecipada para o dia 1º. Deliberou-se que todas as reuniões terão início às 14h00. 
 

 

 
2.2.  Prazo médio 
 
A sugestão é de que seja elaborado estudos voltados à apresentação de uma proposta ao 
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Comitê Gestor Nacional acerca de casos que deverão ser excluídos da contagem do prazo 
médio. Ex. Processos Suspensos/em diligência (Ex. MPT e prazo para contrarrazoar), itens 272 
(do ajuizamento até a sentença), 271 (do ajuizamento até a sentença - rito sumaríssimo), 2230 
(da distribuição até a restituição com visto relator), 2236 (da autuação até o julgamento - 
originários),  2237 (da autuação até o julgamento - recursos). 
Ex.  Situação da 6ª Turma - relator Dr. Adilson Funez (processo que esteve no Ministério 
Público contar para o prazo do processo). 
 
Sugestão da equipe técnica em reunião ocorrida em 07/07/2015: não levar proposta ao 
Comitê Gestor Nacional. É necessário investir na comunicação aos interessados acerca dos 
critérios do sistema.  
 
Sugestão ao Comitê Gestor Regional: discutir e deliberar.  
 

 
Solução: deliberou-se que seja realizada consulta ao Comitê Gestor Nacional com proposta de 
inclusão de itens que possam identificar o tempo em que os processos estejam em diligência 
ou suspensos, de forma a auxiliar na diferenciação dada pelo e-Gestão no levantamento do 
prazo do processo x prazo do Juiz.  
Foi ratificada a necessidade de se investir na comunicação aos interessados acerca dos 
critérios do sistema.  
Paralelamente, o grupo solicitou a realização de estudos pela SDSTI relacionados à 
possibilidade de se bloquear que processos no SUAP iniciem fases sem que as anteriores 
sejam fechadas sem pendência. 
 

 

 
2.3 Precatórios - Estudo de Processos baixados na execução 

 
Incluir os processos com expedição de precatórios no item "processos baixados" e não 
"pendente de baixa". 
 
Sugestão ao Comitê Regional: ação de implantação imediata, com ciência ao Comitê Gestor 
Nacional. 
 
Sugestão alternativa da equipe técnica em reunião ocorrida em 07/07/2015: Comitê 
Regional deverá submeter proposta ao Comitê Gestor Nacional. 
 

 
Solução: foi acatada a sugestão da equipe técnica de que o "Comitê Regional deverá submeter 
proposta ao Comitê Gestor Nacional". 
 

 

 
2.4.  Lançamentos de Eventos 
 
Não permitir o lançamento de eventos em ExProvAS apensados ao processo principal. 
 
Sugestão ao Comitê Gestor Regional: Discutir e deliberar. 
 

 
Solução: foi acordado que a SDSTI realizará testes para verificar se é permitido o lançamento 
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de eventos ou entradas de petições. Em caso positivo, será efetuado o bloqueio do lançamento 
no SUAP. 
Levantou-se a situação no PJe-JT de que o sistema não permite a reunião ou apensamento de 
autos. O Comitê Gestor Regional do e-Gestão sugeriu que se comunique o Comitê Gestor 
Nacional acerca de tal fato. 
 

 

 
2.5. Tarefa 3957650 - Alteração do sistema em razão do Provimento CGJT 2/2015 - 
Processos dos Postos de Atendimento serão contabilizados para as Varas do Trabalho 
 
Em razão da determinação contida no Provimento CGJT 2/2015, a equipe técnica do TST 
encaminhou arquivo com o script relacionado somente à adaptação da tabela de processos 
(9920-script_atualizacao_EGT_INFO_PROCESSO.zip). A equipe técnica questiona se é 
necessária a criação de script para adaptação da tabela de audiências 
(EGT_INFO_AUDIENCIA). 
  
Sugestão ao Comitê Gestor Regional: que o Comitê Gestor Regional questione formalmente 
o Comitê Gestor Nacional. 
 

 
Solução: foi acatada a sugestão de que o "Comitê Gestor Regional questione formalmente o 
Comitê Gestor Nacional". 
 

 

 
2.6. Tarefa 4812238 : Dados inconsistentes na estatística da Magistrada Dra. Mariele 
Moya Munhoz - audiências designadas 
 
"De ordem da Dra. Mariele Moya Munhoz, solicito que seja verificada a inconsistência de dados 
na estatística da Juíza Auxiliar desta Unidade Judiciária, Dra. Mariele Moya Munhoz, 
principalmente no item" SESSÕES DE AUDIÊNCIA DESIGNADAS". 
Comparando a estatística das duas Juízas que estão na 21a. Vara, ambas com pautas 
semelhantes, foi verificada uma diferença gigantesca e completamente irreal nos dados da Dra. 
Mariele. 
Para a Dra. Patrícia Tostes Poli consta no item de sessões de audiência designadas "1067" 
lançamentos até junho/2015...para a Dra. Mariele consta apenas "160" lançamentos até 
junho/2015." 
 
Em análise pela equipe técnica em reunião de 07/07/2015, foi acordado que a tarefa será 
remetida à SDSTI para acerto da inconsistência. Todavia, sugeriu-se que, para evitar 
ocorrências similares, seja apreciado pelo Comitê Gestor Regional a possibilidade de se retirar 
nome do juiz das audiências designadas nos processos oriundos do SUAP, como já acontece 
com os do PJe-JT. 
 
Sugestão ao Comitê Gestor Regional: discutir e deliberar. 
 

 
Solução: deliberou-se pela alteração no e-Gestão para que não conste o nome do Juiz nas 
audiências designadas nos processos oriundos do SUAP. 
 

 



 
 

6 / 6 

P O D E R  J U D I C I Á R I O  
JUSTIÇA DO TRABALHO  

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
Secretaria de Planejamento Estratégico, Gestão e Estatística-SEPEGE 

 

 
3. Outros assuntos deliberados, fora da pauta: 

 

 

3.1 Item do e-Gestão: Audiência de julgamento realizada.  
 
PJe-JT e SUAP contabilizam o item "audiência de julgamento realizada" somente quando a 
sentença é proferida no sistema AUD. Ocorre que somente quando a sentença é feita no editor 
interno do PJe-JT é que o processo segue o fluxo correto, que seria aguardando o prazo de 
ED. Interposta esta medida, segue para o fluxo "minutar sentença ED". Nesta última hipótese a 
audiência de julgamento não é contabilizada no e-Gestão e a audiência permanece como 
designada.  
 

 
Solução: o representante da Coordenadora do Comitê Regional do e-Gestão, Edson Ito, levará 
a questão ao conhecimento da Coordenadora, que é a Corregedora Regional, e fará proposta 
para que audiências de julgamento não sejam contabilizadas como critério para a produtividade 
de magistrados. O objetivo é que o processo do PJe seja mantido no fluxo correto, hipótese em 
que a audiência de julgamento não é contabilizada no item e-Gestão "audiência de julgamento 
realizada", evitando que os magistrados optem pelo sistema AUD apenas com o intuito de que 
seja feita essa contagem com interesse voltado ao processo de promoção.  
 

 

 
3.2 Tarefa 4694021 - 4ª VT de Ponta Grossa - Processos CumSen iniciando na fase de 
Conhecimento. 
 
Resumo da Tarefa: "Tendo em vista que todos os processos da classe CumSen ajuizados em 
2015 encontram-se na fase de conhecimento, uma vez que entraram antes da melhoria 
decorrente do atendimento do chamada CSJT PJEJT-11110 (agora na versão 1.5 as CumSen 
se iniciam na execução), solicito que as CumSen mais antigas sejam colocadas na tarefa 
"Iniciar Execução", uma vez que não é possível movimentá-las da fase de conhecimento sem 
sentença e trânsito." 
 
Deliberação da equipe técnica em reunião realizada em 07/07/2015: Retirar o item da pauta 
da reunião do Comitê Gestor Regional de 09/07/2015. O servidor Guilherme realizará testes 
quanto à data de início da execução dos processos. Após o cumprimento desta tarefa, a 
discussão deverá será ser reincluída na pauta da reunião do Comitê Regional, 
preferencialmente no mês de agosto. 
 

 
Solução: foi informado pela Diretora da 4ª VT de Ponta Grossa que a data de início é 
irrelevante para a correção. A tarefa deve ser executada devendo as CumSen mais antigas 
serem colocadas na tarefa "iniciar execução". 
 

 

 
Luciane Alves Sávio 

Secretária do Comitê Gestor Regional do e-Gestão 
 
 


