
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12 ª  REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 
 

OBJETIVO  Comitê Regional do Sistema e-Gestão (PROAD 5.696/2014)  
DATA 30/04/2020 

HORÁRIO Das 16:00 às 17:00 horas 
LOCAL videoconferência 

COORDENAÇÃO DA R EUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (Diretor do SEESTP) 
 

PARTICIPANTES: 
NOME ÁREA CONTATO 

Dr. Roberto Masami Nakajo Juiz Gestor da Execução e 
Coordenador do NPP 

roberto.nakajo@trt12.jus.br 

Paloma Furquim DIGER paloma.furquim@trt12.jus.br 
Alcino Ecker Júnior SECOR alcino.junior@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 
Valdir Luiz Cunha SETIC valdir.cunha@trt12.jus.br 
Cláudio Zamparetti SETIC claudio.zamparetti@trt12.jus.br 
Daniel Ferreira de Souza SEESTP/SEGEST daniel.souza@trt12.jus.br 
Éder Bráulio Leone USO eder.leone@trt12.jus.br 
Luiz Alexandre Constante   
Bergmann 

USO luiz.bergmann@trt12.jus.br 

Marco Antonio Bazeggio SEESTP/SEGEST marco.bazeggio@trt12.jus.br 
Ricardo Hideki Nonaka SEESTP/SEGEST ricardo.nonaka@trt12.jus.br 
Wandressa Fernandes Garcia SEESTP/SEGEST wandressa.fernandes@trt12.jus.br 

A USÊNCIAS JUSTIFICADAS: 
NOME ÁREA CONTATO 

Hamilton José Maestri SEGEP hamilton.maestri@trt12.jus.br 
Silvana Schaarschmidt GD-GPA silvana.schaarschmidt@trt12.jus.br 
ASSUNTO/DELIBERAÇÃO: 

 
1- Validação mensal do sistema e-Gestão 
Verificamos que a validação mensal do sistema e-Gestão do sistema legado, normalmente cobrada             
pela CGJT durante as correições, está efetivamente suspensa no sistema e-Gestão. 
Em relação ao relatório de processos suspeitos, que permanecem disponíveis, estamos procedendo            
às análises e verificando se estão atualizados conforme o novo manual do sistema. 
Em relação aos dados do sistema legado, recentemente foi identificada uma falha de extração no em                
virtude da alteração das classes pelo CNJ, o chamado 46998 está em andamento na SETIC  
 
Deliberação: manter as análises mensais com os relatórios disponíveis e informar ao Comitê             
caso haja necessidade de solicitar adequações nos citados relatórios. Em relação aos            
problemas de extração do sistema legado, aguardar solução técnica da SETIC.  
 
 
2- Novo extrator e reprocessamento do ano de 2019 (PROAD 10523/2019, 14058/2019 e             
1262/2020)  
Conforme deliberado, foi reprocessado o ano de 2019 com a versão 2.5.4 do extrator Pje. A maioria                 
das inconsistências verificadas pelos SEESTP foram corrigidas pelo TST, a exceção da ausência de              
leitura dos processos migrados por CCLE que permaneceram fase de conhecimento. O assunto está              
sendo tratado no Jira TST 3550. 
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Deliberação: concluída a demanda reprocessamento do 2019, aguardar nova versão versão do 
extrator visando a correção dos problemas relatados no Jira TST 3550.  
 
 
3 - PROAD 14.507/2019 - Tabela Assuntos CNJ x JT 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ggVMwOXs6M5IGa5XP7jHnffw6Mk-GCGSYgouHN-6ZCc/e
dit#gid=2013025987 
Em virtude da necessidade de fornecimento de dados ao Sistema Justiça em Números, identificamos              
que os assuntos específicos da Justiça do Trabalho não constavam na “Tabela de Assuntos do CNJ”                
a ser preenchida com o número de casos novos de 2019. 
Considerando não ser possível alterar a “Tabela de Assuntos do CNJ” do ao Sistema Justiça em                
Números, a solução encontrada pelo Serviço de Estatística e Pesquisa foi utilizar a “Tabela de               
Assuntos da JT”, e para os assuntos que não constavam na tabela do CNJ, foram identificados os                 
assuntos de nível superior que correspondiam ao do CNJ. 
 
Deliberação: de acordo com providências adotadas pelo Serviço de Estatística e Pesquisa. 
 
 
4 - Inconsistências nos itens de Incidentes Processuais (PROADs 4845/2019 e 5297/2019)  
 
Conforme autorizado por este Comitê, em conjunto com SECOR, estão sendo realizados os             
procedimentos de saneamentos dos incidentes processuais junto às unidades. 
Para os processos com petições inseridas antes do ano de 2014, foi encontrada limitação do Pje que                 
não permite ajuste (alteração do tipo de documento) por parte dos usuários. A demanda dependerá               
de análise da SETIC. 
 
Deliberação: manter as ações de saneamento e, na próxima reunião do Comitê, apresentar a              
evolução do procedimento de saneamento. Em relação a limitação técnica de alteração do tipo              
de documento das petições inseridas até 2014, encaminhar demanda a SETIC análise. 
 
 
5 - Processos aguardando prolação de sentença com prazo vencido 
 
A SECOR encaminhou relação de processos “aguardando prolação de sentença com prazo vencido”             
para que os magistrados verifiquem possíveis inconsistências, ação importante para viabilizar a            
fidedignidade dos dados estatísticos e a correta automatização do BE de Juiz. 
Para a indicações de ações de saneamento, a SECOR solicitou que as unidades entrassem em               
contato com o SEESTP para análise e indicação de movimentos corretivos. 
 
Verificamos, por amostragem, que muitos processos apresentaram pendências por ausência de           
registro da decisão por parte do sistema Pje, o que precisa de análise do Grupo Técnico. 
Para fins de saneamento o indicativo é, tal ocorreu em momentos passados, é a indicação de                
inclusão de sentença para fins estatísticos. 
 
Deliberação: autorizada a orientação de utilização de sentença para fins estatísticos, com o             
mesmo movimento de solução cabível à época. Em relação a possível inconsistência no Pje,              
encaminhar a demanda para análise do Grupo Técnico. 
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6 - Integração SIGEP/e-Gestão (PROAD 10932/2018)  
 
A SETIC entregou ferramenta de extração e o procedimento de homologação será retomado. A              
reunião de início das atividades está agendada para o dia 07/05/2020 as 16h. 
 
Deliberação: dar seguimento ao projeto e manter o Comitê Gestor Regional informado            
mensalmente .  
 

 

7 - Processos do 2º Grau que sofreram remessas incorretas por erro operacional 
 

O SEESTP, que realiza os trabalhos mensais de apuração dos dados da tabela LOMAN, tem               
detectado alguns processos que sofreram erros operacionais na realização de remessas para            
diligência ou ao MPT, o que ocasiona o não reconhecimento da suspensão do prazo para o relator no                  
período. Esclarecemos que não há possibilidade de lançamento retroativo no sistema PJe, o que              
impediria o saneamento de grande parte desses processos. 
 
Nos termos das deliberações do Grupo de Acompanhamento do e-Gestão, proferidas em 28/09/2016             
e em 06/06/2017, registradas em ata (Item 7 - Ata de Reunião do Grupo de acompanhamento do                 
e-Gestão, marcador 123 do PROAD 5696/2014; Item 9.1 - Ata de Reunião do Grupo de               
acompanhamento do e-Gestão, marcador 143 do PROAD 5696/2014), em caso de processos que             
foram incorretamente contabilizados como vencidos em razão de erros operacionais identificados em            
remessas, são efetuado o seu desconto da coluna de prazos vencidos do relator, sendo esse ajuste                
consignado em observação na tabela LOMAN. 
 
Contudo, sendo identificados alguns processos todos os meses nessa situação (por exemplo, 5             
processos em março), que, apesar de poucos são frequentes, sugere-se que seja reforçada as              
orientações às Unidades para realização das remessas conforme regras do manual do sistema             
e-Gestão. 
 
Adicionalmente, foram verificados processos que, devido a erro de extração surgido após a             
implantação do extrator v2.5, foram contabilizados como vencidos para o relator apesar de estarem              
já em fase de admissibilidade de recurso de revista. 
 
Questiona-se também se deve ser mantido o posicionamento de desconto de processos            
contabilizados como vencidos com erros operacionais identificados, se o vencimento em sistema foi             
causado exclusivamente pelo erro operacional ou de extração de dados constatado pelo Serviço de              
Estatística e Pesquisa. 

 
Deliberação: no caso dos erros operacionais constatados pelo SEESTP, autorizar o desconto            
na tabela LOMAN e a devida consignação nas observações. Reiterar as orientações de             
lançamento das remessas conforme as regras do manual do sistema e-Gestão e pílulas da              
USO. Encaminhar as demandas técnicas para solução quando as pendências for devido a             
falhas ou erros de extração. 
 
8 - Debate em relação ao papel do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão 
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Considerando que houve alteração de muitos membros do Comitê, a a Diretora da Secretaria de               
Gestão Estratégica passou a palavra ao Diretor do Serviço de Estatística e Pesquisa para              
apresentar, nos termos dos Atos do Conselho, a importância do Comitê Gestor Regional do Sistema               
e-Gestão, bem como as competências dos respectivos setores técnicos quanto ao acompanhamento            
do sistema, especialmente nos casos de ocorrência de inconsistências nas informações constantes            
no Sistema. 

Foi esclarecido que o Comitê Gestor Regional do e-Gestão, instituído por determinação da             
Consolidação do Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, tem como atribuição            
receber orientações e interagir com o Comitê Gestor Nacional, realizar reuniões mensais, prezar pela              
qualidades das informações estatísticas e deliberar sobre questões regionais relativas ao sistema            
e-Gestão. 

O Serviço de Estatística e Pesquisa, por sua vez, coordena o Grupo Técnico do sistema e atua na                  
validação, análises das regras de negócio, desenvolvimento de relatórios, cadastramento/suporte aos           
usuários da estatística e acompanhamento da qualidade da informação em sistema. A SETIC preza              
por manter funcional e atualizada a ferramenta de extração de dados e a USO na elabora                
orientações operacionais e oferece suporte relativos ao sistema Pje. Foi também destacado que o              
SEESTP não realiza lançamentos. A divulgação de informações estatísticas extraídas do sistema            
e-Gestão, seja para o público interno ou externo, por sua vez, é concentrada no SEESTP. 

Quanto à ocasional existência de inconsistências nas informações presentes em sistema, foi            
esclarecido que, devido ao sistema PJe e o e-Gestão possuírem desenvolvimentos independentes, a             
comunicação entre os dois sistemas apresenta eventuais discrepâncias, seja por alterações de            
versões ocorridas no sistema PJe não imediatamente acompanhadas pelo sistema e-Gestão, seja            
pela disponibilização ao usuário pelo sistema PJe de fluxos de movimentações não necessariamente             
cobertos pelo e-Gestão, permitindo a ocorrência de erros operacionais. Cabem, nesses casos,            
orientações aos usuários do sistema PJe, realizadas pelo USO, provocação ao Comitê Nacional do              
sistema e-Gestão para a realização de adaptações e melhorias no sistema, ou ao Comitê Nacional               
do sistema PJe, conforme o caso. 

Ficou explicitado aos participantes que o trabalho envolvendo o e-gestão é colaborativo e os              
lançamentos são uma responsabilidade dos atores envolvidos com o sistema Pje, ou seja,             
magistrados e servidores. As áreas técnicas atuam nas auditorias e na busca de soluções quando               
verificada inconsistências. Destacou-se, ainda, ser um trabalho contínuo e bastante trabalhoso o            
saneamento das informações. Como não é possível adequar retroativamente os movimentos           
processuais, coletados automaticamente pelo sistema extrator, há necessidade de diversos estudos           
técnicos visando identificar alternativas compatíveis com o manual do sistema e-Gestão e que             
eliminem pendências estatísticas.  

FECHAMENTO DA A TA 
DATA REDATOR CONTATO 

30/04/2020 Marco Antonio Bazéggio marco.bazeggio@trt12.jus.br 
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