
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

OBJETIVO  Grupo de Acompanhamento do e-Gestão (PROAD 5.696/2014) 
DATA 20/07/2017 

HORÁRIO Das 14:00 às 15:00 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 
Dirlei Pereira Preve 2ªVT Fpolis dirlei.preve@trt12.jus.br 
Eder Bráulio Leone USO eder.leone@trt12.jus.br 
Luiz Alexandre Constante Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br 
Marco Antonio Bazeggio SEGEST/SEESTP marco.bazeggio@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 
Katize S. do Amaral e Silva Beber SEAP katize.beber@trt12.jus.br 
Vanessa Miranda SGP vanessa.miranda@trt12.jus.br 
Ricardo Kock Nunes Juiz Gestor de Metas ricardo.nunes@trt12.jus.br 
Hamilton Maestri GD-MLL hamilton.maestri@trt12.jus.br 
Elise Haas de Abreu SECOR elise.abreu@trt12.jus.br  
Roberto Carlos de Almeida SETRI roberto.almeida@trt12.jus.br 

ASSUNTO: 

1. Informes gerais 

• Extrator 2.2.1 implantado no mês de julho.  
• O SEESTP, ao elaborar a tabela LOMAN do mês de maio, verificou problemas na 

identificação no nome do relator e questões de cômputo de prazo. A demanda está 
sendo tratada pelo Grupo Técnico, conforme itens 1.1, 1.2 e 1.3 da ata de reunião do 
Grupo ocorrida no dia 06/07/2017 (marcador nº 150 do PROAD 5696/2014).  

 

 
2. Demandas pendentes do Comitê Gestor Nacional do sistema e-Gestão 

 
Proad Jira Solicitação Resposta 

PROAD 
11.272/2016 EG-1172 

Itens 90375/90377 (processos baixados – fase de 
conhecimento / processos pendentes de baixa – fase 
de conhecimento): a baixa do processo no 
conhecimento passa a ocorrer com a homologação do 
acordo, o que retira o processo da pendência. Há 
diferença de critérios no e-Gestão e Justiça em Números, 
podendo haver diferença de cálculo entre os Regionais. 

 

Pendente 

PROAD 
11.272/2016 

EG-1172 

Item 90062 (processos com instrução processual 
encerrada aguardando prolação de sentença – para 
instauração de PAD): A regra do Manual deixou de 
prever o movimento “11022 - Convertido o julgamento em 
diligência” como saída da pendência. 

 

Pendente 

PROAD 
11.272/2016 EG-1172 

Item 90081 (processos aguardando cumprimento de 
acordo): diferença de critérios no e-Gestão e Justiça em 
Números. 

 

Pendente 

PROAD 
11.272/2016 EG-1172 

Item 90383 (processos pendentes de baixa – fase de 
execução): neste item os Ofícios precatórios retiram a 
pendência de baixa. Todavia no item “90381 – Processos 
baixados – fase de execução” os precatórios não são 
considerados. Ex: processo não baixa mas sai da 
pendência. Está apenas compatível com o item “90390 – 
Processos baixados – Meta 5 – CNJ”. Consultar o sobre 

Pendente 
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divergência identificada 

 

PROAD 
11.272/2016 EG-1172 

Item 90104 (processos aguardando cumprimento de 
acordo): diferença de critérios com item análogo na fase 
de conhecimento, que retira a pendência de baixa quando 
há acordo. 

 

Pendente 

PROAD 
11.272/2016 EG-1172 

Item 90371 (do início até o encerramento da 
liquidação – exceto rito sumaríssimo): sugestão de 
melhoria, a inclusão do movimento “Homologado Acordo 
em execução ou em cumprimento de sentença" para 
compatibilizar como o item “90319 – Liquidações 
encerradas”. 

 

Pendente 

PROAD 
11.272/2016 

EG-1172 

Itens 90275/90277 (do início da execução até a sua 
extinção): deve-se extinguir a execução quando quitar a 
parte do ente privado mesmo que restem valores a serem 
pagos aos entes públicos? 

 

Pendente 

PROAD 
3262/2017 EG-1171 

Sistema Corregedoria CNJ (extração e-Gestão) 
 
Verifica-se que com a implantação do sistema de 
corregedoria do CNJ não será mais possível alimentar o 
sistema e-Gestão com os respectivos indicadores.  
 
Deliberação: informar ao Comitê Gestor Nacional, 
sugerindo providências para extração das informações 
junto ao CNJ. 

Pendente 

 EG-1177 

Nas situações abaixo, a retomada da contagem de prazo 
para o relator ocorrerá após nova conclusão ou 
imediatamente após a ocorrência do evento? 

• Quando sair de pauta e retornar ao Gabinete; 

• Quando retorno do MPT e diligência; 

• Quando encerrar o sobrestamento; 

Deliberação: Devido a reiteradas indagações por parte 
dos gabinetes, sugerir que seja considerada, por 
prudência a data do retorno do processo ao Gabinete, até 
que seja recebida resposta do chamado. 

Pendente 

 EG-1178 

Nos casos da substituição do Relator, o prazo passa a 
contar a partir da respectiva conclusão ou mantém o 
critério de contagem a partir da distribuição? 

9.5.1 O item 1.5 também é válido quando o processo é 
distribuído e não é realizada a conclusão para o 
Desembargador titular. 
 

Deliberação: Encaminhar ao Comitê Técnico para que 
seja avaliada a forma de extração atual e identificada as 
situações em que esta situação processual poderá 
ocorrer. 

Pendente 

 
 

ITEM 1. QUESTÕES APONTADAS DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS GABINETES DE 
DESEMBARGADORES 
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Como foi visto na ata anterior, não era possível realizar no PJE diligência para unidade que não seja de 
origem (intimações, por exemplo), mantendo-se a contagem de prazo para o relator. Além disso, nos 
casos de ações originárias não há opção de remessa para órgão competente. (Demanda equivalente 
ao chamado R17488) 

 

• Solicitar alteração no PJE junto ao respectivo Comitê. 
• Como solução provisória, anotar na LOMAN. 
 

Foi deliberado por comunicar as questões identificadas para análise do Comitê do PJE sobre a 
implementação da função, realizado por meio de pedido de providências (PROAD 6166/2017). Em 
relação à LOMAN, a SEESTP está procedendo à identificação manual e consignação em observações 
na LOMAN quando identificada a ocorrência. 
 
Na reunião do Grupo Técnico do e-Gestão, realizada em 06/07/2017, constatou-se que o PJE passou a 
contar com o movimento de “remessa dos autos para a Secretaria para diligências”, o que atenderia à 
demanda encaminhada ao Comitê do PJE, tendo as seguintes deliberações: 

a. Comunicar ao Comitê Regional do e-Gestão quanto às limitações identificadas pela USO impostas 
pelos termos do convênio firmado na realização de intimações ao MPT, lançadas apenas às terças-
feiras, bem como seus reflexos nas estatísticas do Tribunal. 

b. Sugerir ao Comitê Regional do e-Gestão encaminhamento ao Comitê Nacional de proposta de 
alteração nas regras do Manual do Sistema e-Gestão do 2º Grau de forma a incluir a previsão 
expressa no item 92.154 (processos restituídos pelo relator para cumprimento de diligências) do 
movimento “remetidos os autos para Secretaria para diligência” como hipótese de restituição com 
interrupção do prazo. 

c. Propor ao Comitê Regional do e-Gestão a padronização dos procedimentos nos Gabinetes para a 
realização de diligências em Secretaria, considerando os movimentos implementados pela nova 
versão do Pje (Utilizar a conversão de julgamento em diligência e o movimento “remetidos os autos 
para Secretaria para diligência”). 

 
Deliberação (a) – Aguardar resultado das negociações atualmente em curso com o MPT para ajustes 
nos termos do convênio. 
 
Deliberação (b) – Considerando que foi implementada no PJE a função de remessa dos autos para 
diligência em Secretaria, sem atualização do manual quanto à previsão da referida remessa como 
hipótese de restituição, propor ao Comitê Nacional do e-Gestão adequação nos termos sugeridos. Até 
implementação da melhoria, o SEESTP promoverá as devidas compensações manualmente na tabela 
LOMAN. 
 
Deliberação (c) – Adotar o procedimento conforme sugerido, dando divulgação às unidades judiciárias 
por meio de orientações da USO. 

 

ITEM 2 – SANEAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS  

2.1 PROCESSOS ORIGINÁRIOS SEM MOVIMENTAÇÃO (Chamado R18519) - Devido a implantação 
da certidão de processos unificada (PJe, SAP1 e SAP2N), o SESUS se deparou com a dificuldade em 
determinar o arquivamento de processos originários no SAP2N. Em função disso, optou-se por lançar 
em aproximadamente uns 1000 processos originários o andamento "Processo Arquivado". Muitos deles 
processos sem andamentos deste antes de 2014. O SECAP está fazendo esse levantamento dos 
processos que ganharão esse andamento. O SESUS questiona qual a melhor data a serem lançados 
esses andamentos sem prejudicar o e-gestão. Seria utilizado o movimento já existente “Processo 
baixado” com data retroativa. 
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A SEESTP, em análise inicial aos processos levantados, verificou que estão sem registro de 
movimentação ou de pendências estatísticas no 2º grau nos últimos anos. 

O Grupo Técnico, na reunião do dia 06/07/2017, deliberou, tendo em vista que o lançamento retroativo 
terá como reflexo estatístico a retirada da pendência de baixa do processo, sem outros efeitos, sugerir 
ao Comitê Gestor Regional a adoção de sugestão apresentada pela SETIC de aplicar o movimento já 
existente “Processo baixado”, com observação “Baixa para fins estatísticos” e data de 19/12/2016, 
considerando o processamento em lote de alto volume de informações e evitando reflexos estatísticos 
não esperados. Ressaltamos que será necessária a atualização de regras do extrator do sistema 
legado. 

 
Deliberação 2.1: Acatar sugestão do Grupo Técnico para que nos casos apresentados sejam 
lançados o evento “Processo baixado”, com observação “Baixa para fins estatísticos”, 
utilizando a data de 19/12/2016. Em relação à atualização das regras do extrator legado,  
encaminhar à SETIC para que, em conjunto com o SEESTP, promova as adequações 
necessárias. 

 
 

2.2 PROCESSOS RECURSAIS SEM MOVIMENTAÇÃO (PROAD 4967/2017) – SETUR3 solicitou 
apoio do SEESTP no saneamento de dados de processos das estatísticas da unidade junto ao sistema 
e-Gestão. Esta ação está em andamento e já foram verificados diversos processos que não deveriam 
constar como pendentes de baixa. Para este saneamento, recomenda-se a criação de novo evento no 
SAP2: “Baixa para fins estatísticos”, a ser lançado pelas unidades.  

O Grupo Técnico, na reunião do dia 06/07/2017, deliberou, nos casos dos recursais, visando a 
fidedignidade dos dados estatísticos, ampliar a pesquisa do SEESTP para as demais unidades, e 
sugerir a criação de evento “Processos baixado para fins estatísticos” a ser lançado pelas unidades por 
determinado período (por exemplo, de agosto a dezembro de 2017), findo este prazo o evento será 
desabilitado. 

 
Deliberação 2.2: Para fins de saneamento dos processos incorretamente baixados, autorizar 
a criação do evento “Processos baixados para fins estatísticos” a serem lançados pelas 
unidades por determinado período, a ser definido.  

 
 

2.3 PROCESSOS EQUIVOCADAMENTE PENDENTES DE BAIXA (PROAD 3.759/2016 / Incidente 
R11.714) - 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 de 2016, 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”, movimento não 
mais reconhecido como baixa pela nova versão do extrator. 
 
A questão foi apresentada ao Comitê Regional em reunião realizada no dia 28/09/2017 (item 8 da ata 
autuada no marcador nº 123 do PROAD 5696/2014). Na ocasião, deliberou-se por propor ao Comitê 
Nacional considerar como baixados também os processos remetidos às Varas de trabalho com o 
movimento “Remetidos os autos para processar a execução”. 

 
Em resposta ao chamado EG-351, o Comitê Nacional se manifestou conforme segue: 

 
“Agradecemos a sugestão e informamos que o Manual de Orientações do e-
Gestão 2º Grau já contempla todos os movimentos necessários para baixa do 
processo. Para a solução do problema apresentado, será necessária a utilização 
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do movimento (48->123-Remetidos os autos para “7-destino” “18-motivo da 
remessa”='40-para prosseguir'). 
 
Sugerimos encaminhamento do problema à equipe do PJe para orientações a 
respeito da alteração do movimento “Remetidos os autos para Órgão Jurisdicional 
competente para processar a execução” para o (48->123-Remetidos os autos 
para “7-destino” “18-motivo da remessa”='40-para prosseguir').” 

 
Com base nessa informação e tendo em vista que nova versão do extrator estava em processo de 
implantação, este Comitê deliberou por aguardar. Contudo, implantada a nova versão, verificou-se a 
permanência do problema. 
 
O SEESTP destaca o importante reflexo da situação na produtividade do Tribunal, em especial nos 
indicadores do CNJ como IPC-JUS, que são utilizados como requisito na criação de cargos. 
 
Deliberação: encaminhar à SETIC para verificação do montante dos processos que se enquadram 
nesta situação e posterior encaminhamento à USO para inclusão em pauta do Comitê do PJE. 

 
 
 
 

FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

20-07-2017 Marco Antonio Bazzégio  marco.bazeggio@trt12.jus.br 
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