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OBJETIVO  Comitê Regional do Sistema e-Gestão (PROAD 5.696/2014)  
DATA 26/05/2020 

HORÁRIO Das 17:00 às 18:00 horas 
LOCAL videoconferência 

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (SEESTP) 
 

PARTICIPANTES: 
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 
Paloma Furquim DIGER Paloma.furquim@trt12.jus.br 
Geison Arisi SECOR geison.arisi@trt12.jus.br 
Hamilton Maestri SGP hamilton.maestri@trt12.jus.br 
Ana Paula Volpato Wronski SEGJUD Ana.wronski@trt12.jus.br 
Dirlei Pereira Preve 2ª VT de Florianópolis Dirlei.preve@trt12.jus.br 
Fernanda Gomes Ferreira SEGEST Fernanda.ferreira@trt12.jus.br 
Luiz Auro Beckhauser SGP Luiz.beckhauser@trt12.jus.br 
Alexandre Dias SETIC alexandre.dias@trt12.jus.br 
Marco Antonio Bazéggio SEESTP Marco.bazeggio@trt12.jus.br 
Daniel Ferreira de Souza SEESTP daniel.souza@trt12.jus.br 
Ricardo Hideki Nonaka SEESTP Ricardo.nonaka@trt12.jus.br 

ASSUNTO/DELIBERAÇÃO: 
 

1- Demanda do TST de atualização da configuração dos CEJUSCs 

A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST apresentou, por e-mail, questionamentos e 
orientações relativas às configurações CEJUSCs, postos avançados e núcleos de execução 
junto ao sistema sistema e-Gestão: 

Em razão da necessidade da consulta de dados estatísticos dos órgãos de apoio dos Regionais, 
verificamos que CEJUSCs de 1º Grau, Núcleos de Pesquisa Patrimonial e Núcleos de Execução 
não estão cadastrados na Tabela EGT_VARA do Sistema e-Gestão. Solicitamos informar o 
motivo. 

Verificamos, ainda, que nos meses de Janeiro/2020 e de Março/2020 o órgão 118 não possui 
registro no campo NUM_POSTO_AVANCADO na EGT_INFO_AUDIENCIA. Além disso, o órgão 
123 também não possui registro no campo NUM_POSTO_AVANCADO na 
EGT_INFO_PROCESSO nos meses de Janeiro/2020 e de Março/2020. Solicitamos verificar o 
motivo. 

Por fim, solicitamos que os órgãos de apoio 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 123, 124 e 125 também sejam cadastrados na Tabela EGT_VARA_HIST_JURISDICAO, 
observando que o campo IND_SEDE_VARA na Tabela EGT_VARA_HIST_JURISDICAO deve 
receber o valor 'S' na linha do município-sede de todos os órgãos visto que essa padronização 
facilita a consulta dos dados nacionais. 

 

A solução das demandas apresentadas pela CESTP/TST envolve, de modo geral, a 
categorização das unidades conforme seguinte tabela: 

 

Código Classificação 

V Vara Regular 

I Vara Itinerante 
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F Foro 

P Posto Avançado 

C CEJUSC 

B Núcleo de Pesquisa Patrimonial 

E Núcleo de Execução Trabalhista 

 

Em relação aos CEJUSCs, a SETIC já promoveu as mudanças no banco de dados para que 
as unidades (108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 124 e 125) sejam consideradas 
com o tipo “C”. 

Configurados com o tipo “P”, também estão os órgãos 118 (Secretaria de Execução) e 123 
(unidade Canoinhas/Caçador). Em análise, o Grupo Técnico sugeriu o encaminhamento do 
Comitê Gestor quando a possibilidade de adequação dos cadastros.   

Em relação as demais demandas do TST, o Serviço de Estatística e Pesquisa fará revisão 
manual das informações das VTS como endereço, telefone, classificações, jurisdição, etc e 
constantes das tabelas EGT_VARA, EGT_VARA_HISTORICO_JURISDICAO E 
EGT_EGT_HIST_SITUACAO, visando compatibilizar com as informações divulgadas na 
página do nosso regional e aquelas fornecidas ao Módulo Produtividade Mensal. 

Deliberação: Alterar a classificação do órgão 118 para o tipo “B” e manter a classificação 
órgão “123”, devendo a USO estudar, em conjuntos com os magistrados, a possibilidade 
de nova organização das atividades na região com vistas a inativação do órgão de 
julgamento no sistema Pje criado exclusivamente para esta atividade. Em relação a 
atualização das tabelas indicadas, o SEESTP deverá manter atualizados os dados das 
unidades e encaminhar à SETIC, quando houver necessidade, pedido de retificação das 
informações. 

 

2- Integração SIGEP/EGESTAO (PROAD 10932/2018) 

A homologação dos dados do sistema SIGEP está agendada para o mês de junho. 

A SETIC desenvolveu solução de integração de dados entre SIGEP e sistema e-Gestão, tendo 
como base as consultas oficiais disponibilizadas pelo TRT02. 

 

Deliberação: dar seguimento ao projeto e manter o Comitê Gestor Regional informado.   

 
 

3- Prazo médio e descontos previstos 

A Diretora da Vara do Trabalho de São José solicitou que o período em que o processo, 
0000851-63.2015.5.12.0031, ficou aguardando o cumprimento de uma carta rogatória, entre 
05/11/2015 e 11/03/2020, fosse descontado do prazo médio para prolação de sentença. 

Em consulta ao Manual do Sistema e-Gestão, verificamos que há previsão de desconto no Item 
90.262 : 
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Contudo, não define os movimentos e critérios para este desconto. 

Em análise ao processo questionado, junto ao sistema e-Gestão, verificamos que não houve 
desconto de prazo no julgamento: 

 
Deliberação: A SETIC deverá avaliar quais as previsões de desconto de prazo estão 
configuradas nas consultas (querys) de extração. Submeter a demanda ao Comitê Gestor 
Nacional consultando sobre a aplicação dos descontos e regras de negócios para seu 
cômputo.  

 

4- Tratamento dos prazos processuais quando há equívoco na conclusão dos processos 
originários do 2º Grau 

Foram identificados processos originários cuja contagem de prazo para o relator já foi iniciada 
mesmo não estando o processo apto para julgamento. Foi verificada que essa situação foi 
causada por erro operacional no lançamento de conclusão ao magistrado, tendo sido 
incorretamente utilizado o movimento “conclusão para relatar” durante a fase de tramitação. 
Esclarecemos que, segundo o manual do sistema e-Gestão, o registro desse movimento causa 
o início da contagem de prazos para relatar em caso de processos originários. 

Visando impedir a recorrência da situação, os Gabinetes já foram orientados a não utilizar este 
movimento até que o processo esteja de fato apto para relatoria. Contudo, pela impossibilidade 
de lançamento retroativo no sistema, não é possível saneamento retroativo dos processos que 
já foram erroneamente conclusos para relatar, que, conforme as regras atuais do sistema, 
continuarão contando prazo para o relator. 

 

Deliberação: sugerir ao Comitê Nacional a adoção de mecanismos para correção dos 
lançamentos de conclusão para julgamento equivocados (processos originários) antes 
do encerramento da instrução. A USO deverá reiterar as orientações que evitem os 
problemas relatados. 
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FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 
26/05/2020 Marco Antonio Bazéggio Marco.bazeggio@trt12.jus.br 
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