
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

OBJETIVO  Grupo Técnico do e-Gestão 

DATA 15-12-2017 

HORÁRIO Das 14:00 às 16:00 horas. 

LOCAL Sala de Reuniões da SEGEST 

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (Diretor do SEESTP) 
PARTICIPANTES: 

NOME ÁREA CONTATO 

Marco Antonio Bazeggio SEESTP marco.bazeggio@trt12.jus.br 

Daniel Ferreira de Souza SEESTP daniel.souza@trt12.jus.br 

Alexandre de Lemos Dias SETIC alexandre.dias@trt12.jus.br 

Valdir Cunha SETIC sandro.paula@trt12.jus.br 

Geison Alfredo Arisi SECOR geison.arisi@trt12.jus.br 

Eder Leone USO eder.leone@trt12.jus.br 

REGISTRARAM-SE AS SEGUINTES AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  

Alexandre Luckner Goulart SETRI alexandre.goulart@trt12.jus.br 

Luiz Alexandre Constante Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br 

ASSUNTO: 

Item 1 – JIRAS 

1.1 JIRA 1266 – Restituição de processos pelo relator para diligência em Secretaria. 

a) Objeto:  

Conforme deliberado pelo Grupo de Acompanhamento no dia 6/6/2017, doc. 143 do 
PROAD 5696/2014, por não haver contabilização própria no sistema e-Gestão o 
SEESTP está procedendo com a identificação manual destes casos e consignando 
nas observações da tabela LOMAN. 

Após deliberado pelo Comitê Regional do e-Gestão, foi encaminhado ao Comitê 
Nacional o JIRA 1266, propondo 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. 

b) Resposta:  

O item 92.154 será adequado na próxima versão do Manual do e-Gestão do 2º Grau 
para contemplar diligências na própria instância. 

Deliberação: Não havendo pendências técnicas, encaminhar para análise do Grupo de 
Acompanhamento. 

 

1.2 JIRA 1177 – Momento de retomada da contagem de prazo nas restituições 

a) Objeto:  
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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. 

Resposta:  

Caso o processo tenha sido restituído pelo relator gerando interrupção, a nova 
contagem será iniciada a partir da nova conclusão. 

A resposta foi encaminhada à USO, através do pedido de Providência 7617/2017, para que 
sejam prestadas as devidas orientações aos usuários, as quais foram realizadas através da 
Pílula do PJE nº 31. 

Deliberação: Não havendo pendências técnicas, encaminhar para análise do Grupo de 
Acompanhamento. 

 

1.3 JIRA 1178 – Contagem de prazo em caso de mudança de relator 

Objeto:  

• Nos casos de processo já concluso no qual houver a substituição posterior do 
relator, o prazo para relatar é reiniciado do 0 a partir da nova conclusão para o 
substituto ou se mantém a mesma contatem desde a distribuição? 

• A resposta ao item anterior também é válida para o caso de o processo ter sido 
distribuído mas não concluso ao Desembargador Titular, e posteriormente é 
concluso para o substituto? 

Resposta:  

Nos casos de processo já concluso no qual houver a substituição posterior do relator, 
o prazo é interrompido e reiniciado do 0 a partir da nova conclusão para o substituto e 
que, caso o processo tenha sito distribuído, mas não concluso ao Desembargador 
Titular e, posteriormente, concluso para o substituto, aplica-se o mesmo cômputo de 
prazo. 

Deliberação: Não havendo pendências técnicas, encaminhar para análise do Grupo de 
Acompanhamento. 

 

1.4 JIRA 1172 (PROAD 3748/2017) – Sistema Corregedoria CNJ (extração e-Gestão) 

Objeto:  

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. 

Resposta:  

Conforme contato com o CNJ, fomos informados que o sistema PJe-Cor ainda não 
ultrapassou a fase de homologação. Portanto, somente quando definidos pelo CNJ os 
requisitos do PJe-Cor, o que envolve inclusive a definição da plataforma a ser 
utilizada, será possível analisar eventuais repercussões junto ao sistema e-Gestão.~ 
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 A resposta foi encaminhada à Corregedoria para conhecimento. 

Deliberação: Não havendo pendências técnicas, encaminhar para análise do Grupo de 
Acompanhamento. 

 

1.5 JIRA 128 (PROAD 3759/2016) – Lançamento de decisões parciais 

Objeto:  

“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” 

Resposta:  

... 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. 

Cumprindo com deliberação do Grupo de Acompanhamento do e-Gestão (marcador nº 12), 
foi oficiado o CSJT (Ofício 1246-2016 - marcador nº 13) para adequação do sistema e-
Recurso com vistas ao atendimento à IN 40 do TST. 

Questionada a SERREC sobre se já é possível o lançamento de decisões parciais, esta se 
manifestou (marcador nº 20) informando que o lançamento já é possível no sistema e-Rec, 
mas não no PJE. 

Deliberação: SETIC fará consulta, através de JIRA, junto ao Comitê Gestor do PJE, 
quanto ao atendimento da IN 40 do TST (lançamento de decisões parciais em recursos 
de revista). Após, haverá encaminhamento ao Grupo de Acompanhamento para análise. 

 

Item 2 – 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: 
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“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 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. 

Foi encaminhado à USO o pedido de providência 8173/2017, para inclusão em pauta do Comitê do 
PJE. O Comitê do PJE deliberou (documento 47 do PROAD 10663/2016) pela substituição dos 
movimentos desde que autorização pelo CSJT. 

Deliberação: Tendo havido a apreciação pelo Comitê do Pje, a demanda foi encaminhada à 
SETIC (PROAD 10466/2017) para providências.   

 

Item 3 – DEMANDAS SEJUD (PROAD 12.300/2017 – marcador nº 2) 

 3.1 Baixa de processos 

De acordo com a SEJUD, o movimento de remessa para processar a execução, não mais 
reconhecido como movimento de baixa processual pelo Manual do Sistema e-Gestão, 
permanece disponível no sistema PJE, podendo gerar equívocos. 

Em reunião ocorrida entre SEESTP e SEJUD, em 17/11/2017, constatou necessidade de:  

• Avaliação conjunta entre SEESTP e USO dos lançamentos possíveis de baixa  

• Restrição, pela SETIC, da lista de motivos de remessa disponíveis aos usuários do PJE, 
excluindo o movimento de “remessa para processar a execução”, conforme termos já 
definidos no PROAD 3862/2016. 

  Deliberação: Mantêm-se as orientações atuais para lançamentos de baixa. O SEESTP 
consultará a unidade quanto aos procedimentos adotados, uma vez que este movimento 
só está disponível no Lançador de Movimentos, que não tem função de remessa.  

      

 3.2 Acordos em Recursos de revista (PROAD 12.300/2017 – marcador nº 2) 

Em reunião com a SEJUD para análise dos lançamentos relativos aos Recursos de Revista, 
processos recebidos do TST e baixa processual, verificou-se que os acordos homologados na 
SECAJ não estão sendo considerados uma vez que a unidade não tem acesso ao sistema. 

O encaminhamento, na referida reunião, foi de solicitar que a USO e SETIC verifiquem 
alternativas para que os acordos homologados sejam registrados pela SECAJ. 

      Deliberação: A solução está em estudo pela USO e SETIC. Manter encaminhamentos no 
PROAD 12.300/2017. 
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Item 4 - Correções das situações de suspensão de processos informados pela SETIC 
(PROAD 4359/2017 – marcador nº 87) 

Conforme apontado no item 3 da ata de reunião entre o SEESTP e o NUGEP do dia 17/11/2017, foi 
constatada a necessidade de saneamento dos dados de processos não mais suspensos, mas que 
continuam presentes na lista enviada pela SETIC por ausência de lançamentos nos sistemas 
Legado, tendo em vista que vários processos informados não estão mais suspensos.  

Após análise preliminar da situação, foram identificados 118 processos do legado que são 
apontados incorretamente como suspensos, havendo necessidade de saneamento.  

Deliberação: No caso dos processos do SAP1, orientar as Varas para realizar lançamentos 
sem impactos estatísticos (por exemplo, de prazo), para oferecer a opção de retirar de 
suspensão. 

     No caso dos processos do SAP2, encaminhar às Turmas lista de processos 
identificados para homologação dos dessobrestamentos, havendo posterior 
encaminhamento ao Comitê Gestor Regional para análise. 

 

ITEM 5 – Prazos para o relator em dias úteis (PROAD 11262/2017) 

Conforme ato CSJT.GP.CGJT nº 01, de 24 de novembro de 2017, bem como a Resolução 
Regimental 05/2017 deste Tribunal, os prazos para os desembargadores passaram a ser contados 
em dias úteis, necessitando de mudança no extrator, prevendo a nova contagem de prazo para os 
processos distribuídos/conclusos a partir do dia 11/11/2017. 

Situações atuais dos sistemas processuais: 

• SAP1 – Já adaptado à contagem em dias úteis. A nova versão do boletim de 
Juízes tem previsão de ser liberada em janeiro de 2018. 

• SAP2 – Em fase de homologação, após será atualizada pela SETIC a rotina de 
extração do legado (SIAD). 

• E-Rec - Já adaptado à contagem em dias úteis. 

• PJE – Entrou em produção no dia 12/12/2017, com a versão 1.16.  

• Extrator do PJE – Será parametrizado em dias úteis. A SETIC abrirá JIRA, 
consultando as regras de contagem implementada e da possibilidade de 
contagem do novo prazo apenas para processos com distribuição/conclusão a 
partir de 11/11/2017. 

• GIGS – A versão atual está em dias corridos e sem descontos de afastamento. A 
solução definitiva depende de unificação de versões para alinhamento com 
sistema e-Gestão. Atualmente em fase de homologação no TRT 15. 

  Deliberação: aguardar fechamento da estatística mensal para análise. 

 
 

FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

15-12-2017 Marco Antonio Bazéggio  marco.bazeggio@trt12.jus.br / 4252 

 


