
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

OBJETIVO  Grupo Gestor do Sistema e-Gestão (PROAD 5.696/2014) 
DATA 11-02-2020 

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 
Dr. Roberto Masami Nakajo Juiz Gestor da Execução e 

Coordenador do NPP 
Roberto.nakajo@trt12.jus.br 

Dilcionir José Furlan DIGER Dilcionir.furlan@trt12.jus.br 
Marcus Vinicius de Lima Oliveira DIGER marcus.oliveira@trt12.jus.br 
Hamilton Maestri SEGEP Hamilton.maestri@trt12.jus.br 
Elise Haas de Abreu SECOR elise.abreu@trt12.jus.br 
Ana Paula Volpato Wronski SEGJUD ana.wronski@trt12.jus.br 
Fernanda Gomes Ferreira SEGEST fernanda.ferreira@trt12.jus.br 
Luiz Beckhauser SGP luiz.beckhauser@trt12.jus.br 
Valdir Luiz da Cunha SETIC valdir.cunha@trt12.jus.br 
Marco Antonio Bazeggio SEESTP marco.bazeggio@trt12.jus.br 
Luiz Alexandre Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br 
Eder Leone USO Eder.leone@trt12.jus.br 
Dirlei Pereira Preve 2ª VT Florianópolis dirlei.preve@trt12.jus.br 

Daniel Ferreira de Souza SEESTP daniel.souza@trt12.jus.br 
REGISTRARAM-SE AS SEGUINTES AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  
Silvana Schaarschmidt GD-GPA silvana.schaarschmidt@trt12.jus.br 
ASSUNTO: 

 
1. Planejamento de reuniões mensais do Comitê Gestor Regional  

 
De acordo com o § do 2º art. 174 da Consolidação Mensal dos Provimentos da Corregedoria Geral 
da Justiça do Trabalho: 

 
§ 2º O Comitê Regional reunir-se-á mensalmente para, entre outras ações, corrigir 
eventuais inconsistências nos dados remetidos ao TST, retratadas nos relatórios da 
pasta denominada “Relatórios de Detalhamento de Erros” do Sistema e-Gestão, e 
encaminhará ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão a respectiva ata. 

 
A necessidade de realização de reuniões mensais também integra as determinações da última Ata 
de Correição Ordinária de nosso Regional. 
 

Deliberação: O agendamento das reuniões será feito pela SEGEST, preferencialmente para 
penúltima semana do mês. 

 
 

2. Novo extrator e reprocessamento do ano de 2019 (PROAD 10523/2019, 14058/2019 e 
1262/2020) 
 

De acordo com o Ofício Circular – SECG/CGJT Nº 26/2019, doc. 1 do PROAD 10523/2019): 
A fim de que os Tribunais Regionais do Trabalho possam priorizar o projeto de migração 
dos autos físicos para o Sistema PJe, em atenção ao Provimento CGJT n.º 2/2019, o 
encaminhamento dos dados relativos aos processos físicos em conformidade com a 
versão 2.0 dos Manuais de Orientações do Sistema e-Gestão de 1º e 2º Graus será 
obrigatório somente a partir da remessa relativa ao mês de janeiro de 2020. Assim, 
poderão os Tribunais Regionais continuar a processar as remessas do Sistema Legado 
de acordo com a versão do Extrator já adotado até a remessa relativa a dezembro de 
2019. 
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Em virtude dos reflexos estatísticos observados com o novo manual do sistema e-Gestão, assim 
deliberou a Exma. Desembargadora do Trabalho-Presidente (doc. 15 do PROAD 10523/2019): 

Diante dos impactos constatados a partir das alterações no Manual do e-Gestão, 
considerando a diferença de critério em relação ao sistema SAP2 e o expressivo 
número de Desembargadores que, caso determinada a retroatividade de extração, 
passarão a apresentar processos com prazos vencidos nos meses de janeiro a outubro 
de 2019, determino que somente a partir de novembro de 2019 as remessas dos dados 
observem as versões 2.0 dos Manuais de Orientações do Sistema e-Gestão de 1º e 2º 
Graus e 2.5.0 do Extrator de Dados do PJe. 
Quanto ao período retroativo - janeiro a outubro de 2019 -, determino que se aguarde o 
período de correição, quando a questão será submetida ao Ministro Corregedor. 

 

Cumpre salientar que em análise aos questionamentos apresentados pela 3ª VT de Lages (PROAD 

nº 14058/2019), foram identificadas ausência de cômputo estatístico dos processos convertidos por 

CCLE na fase de conhecimento, com classes alteradas a partir de novembro de 2019 e atuados 

com as seguintes classes: 12374 - Homologação da Transação Extrajudicial, 12227 – Interpelação, 

12226 – Notificação e 12228 – Protesto. 

A versão 2.5.4 do sistema extrator, que tende a corrigir a maior parcela dos problemas 

identificados, foi disponibilizada pelo TST no dia 7/2/2020 e está em fase de implantação na SETIC. 

Cumpre salientar que a data limite para envio dos dados retroativos, conforme § 2º do art. 175 da 

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, é o 1º de março do 

ano subsequente. 

 
Deliberação: proceder à implantação do novo extrator, preparar o reprocessamento do ano 
de 2019 e solicitar autorização da Presidência para seu envio ao sistema e-Gestão. 

 

 
3.  Decisões de homologação dos cálculos 

Verificou-se que a demanda de computo estatístico das decisões que homologam os cálculos da 

liquidação foi esclarecida com a nova versão do Pje, que oferece um tipo de conclusão específico. 

A contabilização estatística ocorrerá em virtude do registro do movimento “Homologada a 

liquidação", incidindo no item “90.319 - Liquidações encerradas”. 

Tal lançamento irá atender a demanda da Correição, que indicou que as unidades não estão 

encerrando as execuções antes de sua finalização. 

Atualmente as informações estão disponíveis em relatório do sistema e-Gestão, todavia não estão 

incluídas na estatística indicada pelo Provimento CGJT nº 01/2015 (página de transparência). 

 

Deliberação: 1. USO e SEESTP deverão orientar as unidades para o correto encerramento 
das liquidações, bem como esclarecer quanto ao respectivo cômputo estatístico das 
decisões homologatórias de cálculos.  
    2. Visando eventual sugestão de melhorias junto ao sistema e-Gestão, as 
unidades judiciárias deverão ser consultadas sobre a necessidade de mensurar as decisões 
que antecedem  a homologação dos cálculos.  
   

 
4. PROAD 4894/2019 - Tabelas processuais unificadas (TPU) do CNJ 
 

Devido à repercussão na qualidade dos dados estatísticos/processuais do sistema e-Gestão e 

dados de replicação nacional (requisito do Prêmio Qualidade do CNJ), conforme PROAD 



TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

3344/2012, a Presidência autorizou  que as respectivas questões sejam discutas no âmbito do 

Comitê Gestor Regional do e-Gestão. 
Acolho a proposta para que as questões relativas às tabelas processuais unificadas 
(TPU) do CNJ sejam discutidas no âmbito do Comitê Gestor de Gerenciamento de 
informação Administrativa e Judiciária da Justiça do Trabalho – e-Gestão deste 
Regional  

O Comitê Gestor Regional do Pje, diante do Ofício-Circular nº 384/GP/2019 do CNJ (doc. 1 do 

PROAD 4894/2019) que trata da adequação dos sistemas processuais as novas TPUs, solicitou 

que este Comitê analise a necessidade de adequação dos sistemas legados. 

Em análise dos sistemas processuais legados o Serviço de Estatística observou que a 

implementação atual das tabelas processuais no sistema legado ocorreu por meio de um 

mecanimos denominado “de/para” e que não alcança o nível de detalhe suficiente para seu 

processamento em termos de regras do sistema e-Gestão. O extrator legado, por ocasião de sua 

implementação, passou a considerar as características próprias disponíveis dos sistemas 

processuais.  

O grupo técnico, ao apreciar a demanda, constatou que as alterações nas TPUs não afetam os 

cálculos dos indicadores do sistema e-Gestão. Em relação às classes e assuntos processuais, por 

não haver novas autuações, não se verifica a necessidade de adequações. Deste modo, sugere 

que não se efetuem alterações no sistema SAP1 em decorrência da nova TPU do CNJ. 

Deliberação: considerando que quase a totalidade dos processos físicos foram migrados 
para o sistema Pje e que o saldo residual de processos será arquivado ou migrado por CLE 
(no caso de retornar a tramitar), do ponto de vista estatístico, não há necessidade de 
adptação dos sistemas processuais legados. 

 

5. 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. 

Após análise deste Comitê Gestor, o assunto foi encaminhado ao Grupo Técnico para verificar 

alternativas de saneamento de dados. 

A solução encontrada e testada, exceto nos casos de tutelas antecipadas quando cadastro do 

processo, foi de alterar o tipo de documento do indicidente para “Manifestação”. Com essa solução 

o incidente fica contabilizado automaticamente como prejudicado e a pendência é suprimida. Nos 

casos em que não seja possível alterar  o tipo de documento, a indicação é para registrar a solução 

para fins estatísticos. 

Cabe ainda salientar que o Serviço de Estatística e Pesquisa observou que a partir de mês de 

janeiro de 2020, devido a melhorias no relatório de processos aptos a julgamento, os incidentes 

indevidamente pendentes passaram a constar no rol de processos. 

Deliberação: Autorizado os procedimentos de saneamento estatístico. O SEESTP deverá 
encaminhar a lista de processos com pendências para a SECOR, que entrará em contato 
com as Unidades para as devidas orientações. 
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6. Integração SIGEP/e-Gestão (PROAD 10932/2018) 

O Serviço de Estatística e Pesquisa, conforme solicitado pela equipe de implantação do sistema 

SIGEP, está coordenando o projeto de integração com o sistema e-Gestão, o que inclui a 

homologação dos indicadores estatísticos coletados pela ferramenta nacional e a implantação de 

ferramenta de extração de dados. 

Em relação à homologação de dados, será definido um novo cronograma a partir da próxima 

semana.  

Em relação à implantação da ferramenta de extração de dados, a SETIC informa que está 

estudando a ferramenta disponibilizada pelo TRT 20. 

Deliberação: dar seguimento ao projeto e manter o Comitê Gestor Regional informado 
mensalmente.  

 

7. Processos incorretamente pendentes de baixa – 2º Grau 

A partir da elaboração de relatório para acompanhamento da idade dos acervos, o SEESTP 

identificou a existência de 451 processos pendentes de baixa desde 2014 ou anterior, que, após 

verificação amostral, estão possivelmente já arquivados ou remetidos ao TST, sendo necessária a 

análise de alternativas para saneamento. 

Tendo em vista não estarem disponíveis lançamentos retroativos, a baixa desses processos, em 

sua maioria ações originárias, resultaria em aumento de prazo médio da autuação até a baixa no 2º 

Grau em 2020, mas não há previsão de impacto no prazo médio até o julgamento. A baixa também 

terá impacto positivo em índices de produtividade no 2º Grau com a redução da idade média do 

acervo (requisito do Prêmio Qualidade).  

Deliberação: Encaminhar a demanda ao Grupo Técnico do sistema e-Gestão de forma a 
serem analisadas alternativas para saneamento dos processos, estando autorizado, 
posteriormente, o encaminhamento da lista de processos às respectivas Unidades para 
avaliação dos que não estão mais pendentes, de forma que sejam realizados os lançamentos 
apropriados. 

  
FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

11/02/2020 Daniel Ferreira de Souza daniel.souza@trt12.jus.br 
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