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SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

OBJETIVO  Grupo Gestor do Sistema e-Gestão (PROAD 5.696/2014) 
DATA 19-07-2019 

HORÁRIO Das 13:30 às 14:30 horas 

LOCAL Sala do Juiz Auxiliar da Presidência – 11º andar 
COORDENAÇÃO DA 

REUNIÃO 
Marco Antonio Bazéggio (Diretor do SEESTP) 

 

PARTICIPANTES: 
NOME ÁREA CONTATO 

Marcel Luciano Higuchi Viegas 
dos Santos 

Juiz Gestor Estratégico e de 
Metas 

marcel.santos@trt12.jus.br 

Ricardo Ganzo Weickert Caldas SEGEP ricardo.caldas@trt12.jus.br 
Marcus Vinicius de Lima Oliveira Representante DIGER marcus.oliveira@trt12.jus.br 
Valdir Luiz da Cunha Representante SETIC valdir.cunha@trt12.jus.br 
Renata de Figueiroa Freitas Representante SGP renata.freitas@trt12.jus.br 
Marco Antonio Bazeggio Representante SEGEST marco.bazeggio@trt12.jus.br 
Letícia Scalcon Matos Representante USO leticia.matos@trt12.jus.br 
Liane Sbruzzi SEESTP liane.sbruzzi@trt12.jus.br 
Elise Haas de Abreu Representante SECOR elise.abreu@trt12.jus.br 

Carlos Alberto Crispim 3ª VT Florianópolis carlos.crispim@trt12.jus.br 

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

REGISTRARAM-SE AS SEGUINTES AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  
Fernanda Gomes Ferreira SEGEST fernanda.ferreira@trt12.jus.br 
Ana Paula Volpato Wronski DIGER ana.wronski@trt12.jus.br 
Roberto Carlos de Almeida SEGJUD roberto.almeida@trt12.jus.br 
Silvana Schaarschmidt GD-GPA silvana.schaarschmidt@trt12.jus.br 
Cesar Bedin SECOR cesar.bedin@trt12.jus.br 
Dirlei Pereira Preve 2ªVT Fpolis dirlei.preve@trt12.jus.br 
Gustavo Ibarra SETIC gustavo.ibarra@trt12.jus.br 
Vanessa Miranda SGP vanessa.miranda@trt12.jus.br 
ASSUNTO: 

 
1. Exclusão da classe IDPJ no computo dos casos novos do sistema e-Gestão (JIRA EG-

2149):  
 

De acordo com o deliberado por este Comitê Gestor, foi registrado o incidente JIRA EG-2149, 

solicitando ao Comitê Gestor Nacional a exclusão da classe IDPJ no computo dos casos novos 

do sistema e-Gestão, tendo a seguinte resposta: 

Em razão do Provimento Nº. 01/19 da CGJT a classe IDPJ será excluída dos 
Manuais do Sistema e-Gestão na versão 2.0. Itens específicos para a apuração 
do IDPJ como incidente serão criados para versão futura dos Manuais do 
Sistema e-Gestão. 

A questão foi solucionada regionalmente com a determinação da Corregedoria-Regional para 

que a classe IDPJ (PROAD 849/2019) fosse desabilitada para autuação no PJe.  

De acordo com o art. 8º do Provimento nº 01/19 da CGJT, o e-Gestão “deverá conter 

funcionalidade que permita o cômputo estatístico dos IDPJs, a fim de registrar sua 

instauração, seu fluxo e a decisão correspondente”. 

Assim, conforme determinado pela Presidência no PROAD nº 1274/2019, o SEESTP está 

fazendo o acompanhamento das alterações no sistema e-Gestão com vistas ao atendimento do 

art. 8º do citado provimento, o que pode ocorrer na próxima versão do manual do sistema. 

Deliberação: Aguardar edição da nova versão do manual do sistema e-Gestão. 
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2. Saneamento de dados do sistema e-Gestão. 

 
2.1 - Processos desarquivados e que constam registro no BDNT aparecem nos relatórios de 
Inconsistências – PROAD 14717/2018 

O sistema e-Gestão prevê um único arquivamento por processo. Quando o processo é 

desarquivado continua aparecendo no relatório de processos arquivados sem a exclusão do réu 

do BNDT pois o sistema e-Gestão não registra os lançamentos ocorridos após o arquivamento 

do processo. 

Observa-se, contudo, que este relatório não poderá mais ser disponibilizado em virtude da 

exclusão dos itens de BNDT da nova versão do manual do sistema e-Gestão. 

 
Deliberação: Aguardar edição da nova versão do manual do sistema e-Gestão. Estudar 
viabilidade de controle paralelo. 

 
2.2 Inconsistências nos itens de Incidentes Processuais (PROADs 4845/2019 e 5297/2019) 

No procedimento de saneamento mensal do PJe realizado pelo SEESTP (PROAD 5297/2019) 

foram identificadas inconsistências nos itens relacionados aos incidentes processuais. 

Adicionalmente, conforme relatado pela 3ª VT de Florianópolis (PROAD 4845/2019) foi 

solicitado o saneamento das referidas inconsistências. 

Diante dos problemas identificados foi desenvolvido relatório para identificar o grau de 

inconsistências no âmbito do 1º Grau. 

Da análise do relatório, estima-se que em 31-5-2019, em toda a região de Santa Catarina, 7.991 

dos 10.982 incidentes processuais pendentes (aproximadamente 72%) apresentavam 

inconsistências no sistema e-Gestão, sendo 1.029 do sitema Legado e 6.962 do sistema PJe:  

Sistema 
Incidentes pendentes 

Sem 
problemas 

Indicativo de 
Inconsistências 

Total 

Legado 226 1029 1255 
PJe 2765 6962 9727 
Total 2991 7991 10982 

 

As inconsistências foram detalhadas por sistema e tipo, conforme quadros abaixo: 
 

Sistema Legado 

Incidente 
Indicativo de 

Inconsistência 
Sem 

problemas Total Geral 
Impugnações à sentença de liquidação pendentes 358 55 413 

Embargos à execução pendentes 364 29 393 

Embargos de declaração pendentes 215 58 273 

Exceções de Pré-executividade pendentes 69 2 71 
Impugnações à sentença de liquidação pendentes com o 
Juiz 1 36 37 

Embargos de declaração pendentes com o Juiz 2 27 29 

Embargos à execução pendentes com o Juiz 3 14 17 

Embargos à arrematação pendentes 11 1 12 

Exceções de Pré-executividade pendentes com o Juiz 1 3 4 

Antecipações de tutela pendentes 4 4 

Embargos à arrematação pendentes com o Juiz 1 1 

Exceções de incompetência pendentes 1 1 

Total Geral 1029 226 1255 
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Sistema PJe 

Incidente 
Indicativo de 

Inconsistência 
Sem 

problemas Total Geral 
Embargos de declaração pendentes 1853 987 2840 

Antecipações de tutela pendentes 1704 398 2102 

Embargos à execução pendentes 1430 429 1859 

Impugnações à sentença de liquidação pendentes 1002 322 1324 

Embargos de declaração pendentes com o Juiz 315 389 704 

Exceções de incompetência pendentes 281 46 327 

Antecipações de tutela pendentes com o Juiz 146 43 189 

Embargos à execução pendentes com o Juiz 104 70 174 
Impugnações à sentença de liquidação pendentes com o 
Juiz 62 67 129 

Embargos à arrematação pendentes 42 4 46 

Embargos à adjudicação pendentes 19 2 21 

Exceções de incompetência pendentes com o Juiz 1 8 9 

Exceções de Pré-executividade pendentes 3 3 

Total Geral 6962 2765 9727 
 

Diante dos dados apresentados, concluiu-se que: 

• O percentual de inconsistências nos incidentes processuais identificado de 72% é 

significativo do ponto de vista estatístico e precisará de saneamento uma vez que os 

incidentes pendentes refletem no Boletim de Vara, no sistema Justiça em Números do 

CNJ (Embargos de Declaração pendentes) e na automatização do Boletim Estatístico de 

Juiz. 

• No sistema Legado o maior volume de incidentes pendentes é de Embargos à Execução 

(364), Impugnações à Sentença de Liquidação (358) e Embargos de Declaração (215). 

• No sistema PJe o maior volume de incidentes pendentes é de Embargos de Declaração  

(1853), Antecipações de Tutela (1704), Embargos à Execução (1430) e Impugnações à 

Sentença de Liquidação (1002). 

 
A questão foi encaminhada para análise prévia do Grupo Técnico, tendo as seguintes 
deliberações: 

1. Em relação ao sistema Legado, tendo em vista a determinação do Corregedor-Geral 

(Provimento CGJT nº 2/2019) para conversão dos processos em tramitação no sistema 

Legado para o  PJE até o final do ano, entende-se que não é viável envidar esforços no 

saneamento. 

2. Para evitar que novos equívocos de lançamentos ocorram a USO irá reitear as 

orientações já publicadas no banco de conhecimento, destacando que as impugações à 

sentença de liquidação e os embargos à execução precisam lançar movimentos de 

conclusão e julgamento próprios para que sejam contabilizados corretamente pelo 

sistema e-Gestão. 

3. Para corrigir as prováveis inconsistências foram aprecidas duas possibilidades que 

serão apresentadas ao Comitê Regional do sistema e-Gestão: sugerir ao Comitê 

Nacional a realização de novo inventário virtual e/ou, quando possível, registrar 

lançamentos especificamente para efeitos estatísticos (ação nem sempre possível por 

depender da fase do processo). 
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Deliberação: em relação as adequações que dependem de alteração do tipo de 
documento: realizar teste piloto com a 3ª VT de Florianópolis. Em relação as adequações 
nos movimentos processuais, aguardar nova versão do PJe para realização de novo teste 
piloto. 

3. Prazo médio de processos (PROAD 4845/2019 – 3ª VT de Florianópolis) 

A 3ª VT de Florianópolis autou o referido PROAD questionando os elevados prazos médios 

observados na unidade e seus reflexos no cálculo do IGEST. 

Em análise conjunta com a unidade, por meio do Portal Estatístico, verificou-se que os 

processos arquivados definitivamente uma segunda vez no sistema legado estão sendo 

considerados para a estatística influenciando no prazo médio. 

 
A questão foi encaminhada para análise prévia do Grupo Técnico, tendo a seguinte deliberação: 

Considerando que o extrator do PJe desconsidera os processos arquivados 
definitivamente para a estatística, o SEESTP e a SETIC irão verificar alternativa para o 
extrator Legado desconsiderar os processos que já tiveram arquivamento. Submeter a 
demanda para o Comitê Gestor Regional do e-Gestão.  

A solução identificada foi intervir no sistema extrator legado com vista a exclusão dos processos 

que já contaram com arquivamento definitivo prévio (eventos 902 e 900) e que pode ser 

aplicada a partir do mês de julho do ano corrente. 

Deliberação: configurar o extrator do sistema legado, a partir de julho de 2019, para 
ignorar da estastística os processos que já tiveram o evento de arquivamento definitivo 
prévio (902 e 900). 

 

4. Portal Estatístico das Varas 

O Portal Estatístico das Varas do Trabalho foi desenvolvido, dentro do próprio sistema e-Gestão 

e sem custos, com vistas a solucionar as reiteradas queixas de dificuldade no acesso aos 

dados. 

Com sua disponibilização, a partir de janeiro de 2019, verificou-se que o Portal efetivamente 

facilitou o acesso ao sistema e-Gestão e as unidades passaram a utilizá-lo com frequência para 

gestão, análise e saneamento de dados. 

Diante disso, em especial pela solução estar integrada ao próprio sistema e não ter custos, 

entende-se que poderia também ser utilizada por outros Regionais. 

Deliberação: dar ciência do Portal Estatístico regional ao Comitê Gestor Nacional do 
sistema e-Gestão e da possibilidade de aproveitamento da solução para outros 
Regionais. 

 

5. Processos remetidos ao TST 

Durante trabalhos de extração de dados relativos a processos pendentes neste Regional, foram 

detectados pelo SEESTP 569 processos que se encontram em trâmite no TST que, por ter sido 

utilizado movimento de remessa não reconhecido pelo sistema e-Gestão, encontram-se 

estatisticamente pendentes de baixa no 2º Grau. Os processos em questão são computados 

como atualmente no Gabinete da Presidência. 
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Tendo em vista que a quantidade de processos nesta situação representa apenas 2% da 

quantidade de processos baixados anualmente, não se espera repercussões negativas 

significativas nos prazos médios das unidades envolvidas. Realizando-se a baixa dos 

processos, espera-se também impacto positivo na produtividade das unidades.  

Informamos que, conforme já analisado em reunião deste grupo realizada em 09/05/2019, a 

título de solução contingencial para baixa dos processos, está disponível a inclusão de 

movimento de remessa ao TST através do Lançador de Movimentos, que poderá ser utilizada, 

de forma análoga, para saneamento dos referidos processos. 

Deliberação: Autorizado o lançamento do movimento “Remetidos os autos para o TST 
para processar recurso”, via lançador de movimentos. Encaminhar a demanda à SETIC 
para verificar a possibilidade de solução automatizada. 

   

FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

19-06-2019 Liane Sbruzzi liane.sbruzzi@trt12.jus.br 

 


