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DATA 26/05/2021

HORÁRIO Das 13:30 às 14:30 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 Furlan DIGER dilcionir.furlan@trt12.jus.br
Demilson Dagostin DIGER demilson.dagostin@trt12.jus.br
Ana Paula Volpato Wronski SEGJUD ana.wronski@trt12.jus.br
Alcino Ecker Junior SECOR alcino.junior@trt12.jus.br
Dirlei Pereira Preve 2ª VT de Florianópolis dirlei.preve@trt12.jus.br
Hamilton José Maestri SEGEP hamilton.maestri@trt12.jus.br
Valdir Cunha SETIC valdir.cunha@trt12.jus.br
Claudio Zamparetti SETIC claudio.zamparetti@trt12.jus.br
Luiz Beckhauser SGP luiz.beckhauser@trt12.jus.br
Eder Leone USO eder.leone@trt12.jus.br
Luiz Alexandre Constante Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br
Marco Antonio Bazéggio SEESTP marco.bazeggio@trt12.jus.br
Ricardo Hideki Nonaka SEESTP ricardo.nonaka@trt12.jus.br
Daniel Ferreira de Souza SEESTP daniel.souza@trt12.jus.br
Haroldo Sousa SEESTP haroldo.sousa@trt12.jus.br
ASSUNTO/DELIBERAÇÃO:

A presente reunião do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão analisou e deliberou sobre os
seguintes pontos de pauta:

1. Andamento dos chamados junto ao Comitê Gestor Nacional
2. Assuntos nos processos cletizados - PROAD 4354/2017
3. Saneamento dos incidentes processuais - PROAD 4845/2019 e 14717/2018 - Relatório de

inconsistências estatísticas
4. Inconsistência em remessas para diligência - PROAD 3304/2021 e incidente 52518

1. Andamento dos chamados junto a Comitê Gestor Nacional

JIRA Demanda
Data de
registro Situação

EG-3738

Consulta quanto aos descontos previstos nos prazos médios de processos
do 1º Grau previstos no item 90262.
Comitê Nacional solicitou acompanhar a resolução do JIRA EG-2950 29/06/2020 Pendente

EG-3737

Sugestão de melhoria - mecanismos para tratamento dos prazos
processuais de processos originários no 2º Grau que sofreram conclusão
para relatar antes de estarem aptos para julgamento, o que inicia seus
prazos. 29/06/2020 Pendente

EG-3924

Esclarecimento quanto aos efeitos de sobrestamento nos prazos dos
magistrados do 2º Grau e momento de início da contagem do prazo após o
encerramento da suspensão 16/09/2020 Pendente

EG-3923

Sugestão de melhoria - considerar o movimento de encerramento de
conclusão como hipótese de interrupção de prazo para os magistrados de
1º e 2º Graus 16/09/2020 Pendente
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EG-3922

Esclarecimento quanto a quais itens devem realizar o cômputo de
servidores em lotação provisória (regras de extração as quais utilizamos
para implementação do módulo de extração do SIGEP, baseadas em
consultas e Jobs disponibilizados pelo TRT2, não contemplam servidores
em lotação provisória). 16/09/2020 Pendente

EG-3970

Chamado técnico quanto ao item 92457 (prazo médio de admissibilidade
de recursos de revista) não estar captando os processos que tiveram
interposição de AIRR 07/10/2020 Pendente

EG-4101
Desconsiderar dos itens de sessão processos que foram retirados de
pauta 15/12/2021 Pendente

EG-4145

Questionamento quanto a se os servidores em férias devem ser
considerados no item “2041 - Servidores do quadro permanente
afastados”. 20/01/2021 Pendente

EG-4345
Sugestão de melhoria quanto a forma cálculo de percentual de sentenças
líquidas em relatórios do e-Gestão 08/04/2021 Pendente

EG-4346
Discrepâncias em relatórios das variáveis do sistema Justiça em Números
do CNJ 08/04/2021 Pendente

EG-4450 Contabilização de IDPJs no sistema e-Gestão 20/05/2021 Pendente

EG-4451 Contabilização de mediações pré-processuais no sistema e-Gestão 20/05/2021 Pendente

2. Assuntos nos processos cletizados - PROAD 4354/2017

Os processos do legado convertidos para o Pje, por força dos critérios negociais de
implementação adotados à época, passaram a constar exclusivamente com o assunto
“Custas / Emolumentos”.

Autorizado pela Presidência, a SETIC promoveu o saneamento de 25.962 processos. Um
total de 14.631 não puderam ser saneados por ausência de registro de assunto no
sistema SAP1, todavia permanecem com pelo menos um assunto (evita inconsistência no
DATAJUD).

De acordo com a SETIC, desde a última ação de saneamento (agosto/2020), pouco mais
de 2200 processos foram migrados para o PJe (cletizados) e poderiam ser objeto de nova
ação de saneamento.

Deliberação: em relação aos 14.631 processos, pela indisponibilidade de assunto no
sistema SAP1, manter o assunto “Custas / Emolumentos” atualmente cadastrado. Em
relação aos processos cletizados a partir do último relatório, autorizar o saneamento
pela SETIC daqueles que possuem assunto registrado no SAP1.

3.  Saneamento dos incidentes processuais - PROAD 4845/2019 e 14717/2018 - Relatório de
inconsistências estatísticas

Conforme deliberado por este Comitê, no ano de 2020 (doc. 375 do PROAD 5695/2014),
foi autorizado os procedimentos de saneamento estatístico dos incidentes processuais. O
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SEESTP encaminhou a lista de processos para a SECOR, que entrou em contato com
as Unidades para as devidas orientações

Para fins de continuidade, foi apresentando relatório com a situação atualmente
verificada. Sendo constatada a redução de inconsistências.

Deliberação: repetir o procedimento nos termos autorizados anteriormente por este
Comitê. O SEEST deverá fornecer a lista de processos pendentes. A SECOR
encaminhará as listas de processos e as devidas orientações para as Unidades.

4. Inconsistência em remessas para diligência - PROAD 3304/2021 e incidente 52518

O SEESTP verificou que a partir de março de 2021, o sistema PJe passou a não gerar
movimento de remessa dos autos de processos encaminhados para diligência em
Secretaria.

As remessas para diligência em Secretaria são hipóteses de suspensão de prazo e,
conforme as regras do manual do sistema e-Gestão, o prazo é suspenso a partir de um
dos movimentos abaixo, o que ocorrer primeiro, quando precedidos por despacho de
conversão do julgamento em diligência:

a) do lançamento de movimento de remessa dos autos para a Secretaria para
diligência; ou
b) expedição de intimação a destinatário que não seja do tipo custus legis.

Com a ausência de movimentos de remessa para a Secretaria para diligência nos
processos, os prazos processuais só seriam suspensos com a expedição da intimação, o
que pode ocorrer dias após a efetiva remessa, possibilitando que, nesse intervalo de
tempo, o prazo se torne vencido para o relator.

Diante disso, a SETIC abriu o JIRA PJEKZ-49144, que aguarda resolução. De acordo
com a manifestação recebida no chamado, a solução deverá ocorrer na versão 2.6.4.

Deliberações:

4.1 aguardar a implementação da versão 2.6.4, de forma a verificar a efetiva
solução.

4.2 USO deverá orientar as Secretarias de 2º Grau para que realizem
imediatamente as intimações das diligências, preferencialmente antes do
final dos mês de maio de 2021.

4.3 SETIC deverá avaliar a possibilidade de disponibilizar o movimento
“Remetidos os autos para Secretaria para diligência” para registro pelo
Gabinete. No caso da disponibilidade, o USO deverá comunicar aos
Gabinetes.
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4.4 USO e SEESTP deverão avaliar, para futura análise, a possibilidade de que
o Gabinete possa fazer a conversão em diligência com intimação no
próprio Gabinete, de forma que haja a suspensão de prazo.

4.5 autorizar que o SEESTP realize desconto manual dos processos que forem
contabilizados pelo e-Gestão como vencidos devido a essa inconsistência
nas estatísticas publicadas dos magistrados (tabela LOMAN),
consignando-se o saneamento nas observações da tabela.

FECHAMENTO DA ATA

DATA REDATOR CONTATO
26/05/2021 Daniel Ferreira de Souza daniel.souza@trt12.jus.br
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