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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. Informações relativas ao sistema e-Gestão disponibilizadas no relatório de Correição

1. Andamento dos chamados junto ao 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

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
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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

Última atualização: Foi informado, por meio do JIRA, que o
saneamento do erro foi incluído pelo Comitê Nacional no hotfix v2.7.1
do extrator, ainda sem previsão de implementação. 07/10/2020 Pendente

EG-4101
Desconsiderar dos itens de sessão processos que foram retirados de
pauta 15/12/2020 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

EG-4609 Relatório de processos suspeitos do 2º Grau - Item 92456 25/8/2021 Pendente

EG-4610 Relatório de processos suspeitos do 2º Grau - Sobrestamento 25/8/2021 Pendente

EG-4612 Relatório de processos suspeitos do 2º Grau - Processos originários 25/8/2021 Pendente

2. Informações relativas ao sistema e-Gestão disponibilizadas no relatório de Correição

O Diretor do SEESTP apresentou a minuta de resposta aos questionamentos da Corregedoria-Geral
da Justiça do Trabalho, realizado em conjunto com o Dr. Nakajo e a Secretaria da Corregedoria.

ITEM 2.1.3.1. Informar a composição do Comitê Gestor Regional e a respectiva lotação/qualificação de
seus integrantes.

a) Informar o número do normativo da última composição do Comitê Gestor Regional do e-Gestão:

Portaria SEAP nº 131/2021

http://trtapl3.trt12.gov.br/cmdg/img_legis/2021/082011131.pdf

b) Composição:

Membros e qualificação Lotação

1. Roberto Masami Nakajo, Juiz Gestor Estratégico e de Metas 2ª VT DE
BRUSQUE

2. Hamilton José Maestri, Secretário-Geral da Presidência SEGEP
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3. Dilcionir José Furlan, Diretor-Geral da Secretaria DIGER

4. Alcino Ecker Júnior, Secretário da Corregedoria SECOR

5. Ana Paula Volpato Wronski, Secretária-Geral Judiciária SEGJUD

6. Silvana Schaarschmidt, Assessora de Desembargador GD-GPA

7. Fernanda Gomes Ferreira, Diretora da Secretaria de Gestão Estratégica SEGEST

8. Valdir Luiz da Cunha, Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação

SETIC

9. Luiz Auro Beckhauser, Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas SGP

10. Dirlei Pereira Preve, Diretor de Secretaria da 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis 2ª VT DE
FLORIANÓPOLIS

11. Marco Antonio Bazéggio, Diretor do Serviço de Estatística e Pesquisa SEGEST/SEESTP

12. Cláudio Zamparetti, Diretor do Serviço de Sustentação aos Sistemas de TIC SETIC/SESUS

13. Geison Alfredo Arisi, Assessor da Secretaria da Corregedoria, indicado pela sua
Direção

SECOR

14. Alexandre Luckner Goulart, Servidor da Secretaria Geral Judiciária, indicado pela
sua Direção

SEGJUD

15. Luiz Alexandre Constante Bergmann, Diretor de Serviço da Unidade de Suporte
Operacional

USO

ITEM 2.1.3.2. Com que periodicidade o Comitê Gestor Regional se
reúne?

Mensal

a) As atas resultantes das reuniões são encaminhadas para
disponibilização em ambiente compartilhado?

SIM

ITEM 2.1.3.3. Há algum problema na utilização do sistema? SIM

a) Se sim, qual?

Os usuários relatam dificuldade no acesso ao ambiente de consulta do sistema e-Gestão,
em especial por sua estrutura e forma de interação. Regionalmente, para fins de mitigar esta
dificuldade, foi desenvolvido no próprio sistema e-Gestão uma nova forma de visualização
visando facilitar o acesso.

ITEM 2.1.3.4. Informe de que maneira os dados coletados no e-Gestão são aproveitados para o
aprimoramento da atividade jurisdicional.
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Os dados do sistema e-Gestão são utilizados para fins de acompanhamento e gestão das Unidades
Judiciárias de 1º e 2º graus.

Além do acesso via sistema, são fornecidos mensalmente:

Para as Varas do Trabalho: relatório consolidado de todos os seus indicadores (Boletins de Vara);

Para as Secretarias de 2º Grau: relatórios estatísticos detalhados por órgãos julgadores;

Para os Gabinetes: tabela LOMAN.

Com base nos dados do sistema e-Gestão, foi disponibilizado um painel estatístico na página de
transparência de nosso Regional: https://portal.trt12.jus.br/estatistica. O referido painel foi inspirado no
painel fornecido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
(http://www.tst.jus.br/web/corregedoria/estatisticas-da-justica-do-trabalho), permitindo o acompanhamento
por Vara do Trabalho.

Também foi disponibilizado um painel para acompanhamento das metas institucionais
(https://portal.trt12.jus.br/node/11126).

Como forma de facilitar o acesso das unidades judiciárias ao sistema e-Gestão, foi disponibilizado, usando
os recursos do próprio sistema, uma nova forma de visualização das informações estatísticas denominada
“Portal Estatístico de 1º Grau”. Desenvolvida em nosso Regional, a ferramenta visa facilitar o acesso aos
dados estatísticos das Varas do Trabalho.

Elaboração de relatórios para estudos de criação de Varas do Trabalho, alteração de jurisdição;

Atendimento às consultas estatísticas solicitadas por magistrados, servidores, veículos de comunicação,
advogados e estudantes;

Cálculo e acompanhamento das metas de litigiosidade do Conselho Nacional de Justiça, bem como do
CSJT e do próprio Regional;

Elaboração de relatórios e estudos para subsidiar as reuniões de análise estratégica deste Regional.

Os dados estatísticos do referido sistema são amplamente utilizados pela Corregedoria Regional durante
as correições nas Varas do Trabalho, bem como para o cálculo dos indicadores das Resoluções CNJ n.
76/2009, CNJ n. 219/2016, CSJT n. 63/2010 e CSJT n. 155/2015.

Com base nos dados do Sistema e-Gestão são gerados relatórios estatísticos pela Secretaria da
Corregedoria e disponibilizados em sua página na internet
(https://portal.trt12.jus.br/corregedoria/dados-estatisticos).

O relatório do IGEST, gerado pelo e-Gestão, é apresentado às Unidades Judiciárias por meio de relatório
dinâmico criado na ferramenta PowerBI, na página da Corregedoria Regional
(https://intranet.trt12.jus.br/corregedoria).

ITEM 2.1.3.5. A Corregedoria Regional acompanha a utilização do e-Gestão pelas varas do trabalho?

a) Se sim, como?

O acompanhamento é feito pela análise dos dados estatísticos em cada Correição. Eventualmente, quando

há problemas de lançamento de movimentos, o Serviço de Estatística e Pesquisa informa e a Corregedoria

envia Ofício Circular ou e-mail informando às Unidades Judiciárias acerca do correto lançamento dos

movimentos.
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ITEM 2.1.3.6. Informe o sítio do Tribunal Regional na internet em que são
publicadas as listas de processos aptos a julgamento em primeiro e segundo
graus. [encaminhar documento conforme item 2.9]

https://portal.trt12.jus.br/SEESTP_aptos_julgamento

ITEM 2.1.3.7. A atualização das listas dos processos aptos a julgamento atende
ao disposto no art. 64 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral
da Justiça do Trabalho?

SIM

2.9.5. Lista dos processos pendentes de solução na fase de conhecimento distribuídos há mais de 2 (dois

anos) da presente data.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BCwnKWuGfPNpB27zsulftVglgHO56l0-/edit?usp=sharing&ouid=116

733305540959116738&rtpof=true&sd=true

Foram identificados 417 pendentes de solução na fase de conhecimento, em 31/7/2021, distribuídos há mais

de 2 (dois anos), dos quais 213 processos foram convertidos para o meio eletrônico e estão pendentes de

solução indevidamente.

As ações para saneamento foram tomadas. A unidades receberam as orientações para resolução das

inconsistências e está sendo realizado o acompanhamento estatístico dos processos.

ITEM 4.1.1. Tendo em vista os dados extraídos do sistema e-Gestão, tabela "B.05" (no sistema
e-Gestão: pastas públicas, e-Gestão, 2- Relatórios de Resumo, B- Fase de Conhecimento, B.05 -
Processos Pendentes de Solução), os processos que constam na respectiva relação como pendentes
de solução possuem inconsistências no lançamento da movimentação processual, ou se os dados
representam a efetiva situação das demandas.

a) Informações complementares.

1) Foram identificadas inconsistências em 248 (0,73%) processos da fase de conhecimento que
foram convertidos para o meio eletrônico e estão pendentes de solução indevidamente.

As ações para saneamento foram tomadas. A unidades receberam as orientações para resolução das
inconsistências e está sendo realizado o acompanhamento estatístico dos processos.

2) Em relação aos processos com instrução encerrada aguardando prolação de sentença com prazo
vencido, foram identificados três processos indevidamente vencidos por questões de lançamento
do movimento de encerramento da conclusão (não reconhecido pelo sistema e-Gestão).

As ações para saneamento dos processos listados com prazo excedido indevidamente foram tomadas. A
Corregedoria disponibilizou relatório aos Magistrados, atualizado diariamente, que informa todos os
processos que constam como conclusos, mas que tiveram a conclusão encerrada no PJe. A Corregedoria
solicitou aos Magistrados que acompanhem este relatório e corrijam a situação dos processos.

ITEM 4.1.2. Conforme relatório extraído do sistema e-Gestão, tabela D.03, em 2019, 2020 e 2021 (até 31
de julho), parte das execuções encerradas no Tribunal Regional foram classificadas como 'outras
extinções', diversas das extinções por pagamento ou por acordo
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A fim de identificar do que se tratam estas 'outras extinções', solicita-se a gentileza de verificação, por
amostragem, das possíveis causas,";" notadamente em relação à extinção das execuções por
eventual aplicação da prescrição intercorrente, por expedição de certidão de crédito em favor do
exequente, ";"por reunião de execuções com prosseguimento apenas do processo piloto ou em
decorrência do lançamento do movimento 'extinta a execução' sem que fosse previamente registrado
o movimento de homologação de acordo ou de pagamento de parcela final ou única (erro de
lançamento).

Em análise das possíveis causas das execuções encerradas por “outras extinções”, verificamos que a partir
de 2020 houve mudança no sistema Pje, possibilitando o lançamento de “extinção da execução ou
cumprimento de sentença” com os devidos complementos, possibilitando o correto cadastramento do motivo
da extinção da execução.
Realizamos o levantamento dos movimentos lançados no sistema Pje e identificamos 647 processos em 2020
e 574 processos até julho de 2021 com lançamentos do tipo “outros” no sistema. Por amostragem,
verificamos que os lançamentos de extinção da execução foram lançados corretamente no sistema Pje,
contudo identificamos duas situações que refletiram no quantitativo elevado de “execuções extintas - outros”
nos anos de 2020 e 2021, conforme seguem:

1) Erro de extração - Contabilização indevida ou múltipla de itens de execução encerrada/extinta
(90093/90094/90095/90096/90442/90443) - A solução técnica está em andamento no JIRA EG-3654
(https://tarefas.tst.jus.br/browse/EG-3654)

Foram verificados diversos processos contabilizados no item correto e no item “outros” simultaneamente,
conforme alguns exemplos abaixo:

- Processo 0003671-81.2011.5.12.0003, teve o lançamento do movimento “extinta a execução ou
cumprimento de sentença por aplicação da prescrição intercorrente” no mês de março de 2020 e o e-Gestão
contabilizou equivocadamente no item 90096 (outras). Também contabilizou no item adequado (90442).

- Processo 0131800-30.2006.5.12.0052, teve o lançamento do movimento “extinta a execução ou
cumprimento de sentença por satisfação da obrigação” no mês de julho de 2020 e o e-Gestão contabilizou
equivocadamente no item 90096. Não houve a contabilização no item adequado (90095)

Para fins de saneamento desta inconsistência, o TST está promovendo adequações na extração dos itens de
encerramento da execução conforme JIRA EG-3654 (https://tarefas.tst.jus.br/browse/EG-3654). De acordo
com referido JIRA, a versão 2.7 do sistema extrator deverá corrigir este problema. Essa versão está em fase
de homologação/implementação em nosso regional.

2) Falha no sistema Pje - O Sistema Pje está permitindo o lançamento da extinção da execução sem gravar
os complementos do movimento de extinção da execução.
Verificamos que, embora seja obrigatório o registro do complemento do movimento de extinção da execução,
o Pje está permitindo o processo ser encaminhado para assinatura sem gravar o movimento adequadamente.
Dessa forma o movimento é gerado apenas como “Extinta a execução ou o cumprimento da sentença por”
sem o complemento que identificaria o tipo de extinção corretamente.
Em 2020 tivemos 5.693 lançamentos sem os complementos e em 2021, até o mês de julho, foram 2.053
lançamentos.

Para fins de saneamento, por se tratar de sistema nacional, o Comitê Executivo Regional do Pje deliberou
pela abertura de incidente de correção junto ao TST. Em âmbito Regional, prezando por evitar
inconsistências, deliberou por orientar quanto aos procedimentos a serem observados no momento da
extinção da execução.

ITEM 12 - RECOMENDAÇÃO

Considerando que os dados constantes do relatório de processos suspeitos de inconsistências
extraído do Sistema e-Gestão acarretam impacto na fidedignidade dos dados estatísticos, visto que
indicam concomitância de movimentos ou sistemas para um mesmo processo; e considerando a
detecção de inconsistências em relação às fases de liquidação e execução, recomenda-se que se
envidem esforços no sentido de promover a qualificação de magistrados e de servidores lotados nas
Varas do Trabalho, bem como nos Gabinetes de Desembargadores, mediante cursos e outras atividades
de treinamento, a fim de evitar a ocorrência de lançamentos equivocados e inconsistências nos
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movimentos processuais relativos aos Sistemas Legado e PJe; recomenda-se, outrossim, que o Comitê
Gestor Regional do Sistema e-Gestão se reúna mensalmente para proceder a criterioso exame e eficaz
saneamento de eventuais dados equivocados, com efetivo registro e remessa das respectivas atas por
meio do software Jira/TST, conforme estabelecido no Ato CGJT n.º 7/2016;

Providências adotadas Situação atual

A partir de 2020, foram realizadas diversas ações com
vistas à melhoria da qualidade de dados, entre as
quais:

Videoconferência na implantação do PJE (versão 2.5);
Capacitação por vídeo aula (versão 2.5 do PJE);
Capacitação por meio da edição de pílulas do PJE,
visando a orientação e uniformização de lançamentos
nos sistemas Pje de 1º e 2º Graus;
Criação de grupo de whatsapp, por grau de jurisdição,
para comunicações ágeis;
Orientações por meio de comunicados circulares com
foco em questões pontuais relativas a inconsistências
identificadas.

Em especial, quanto às inconsistências na fase de
liquidação, foi identificada uma importante redução das
ocorrências. Em complemento às ações, foram
adotadas as seguintes iniciativas:
- elaboração de orientações por meio da pílula nº 46,
disponível em
(https://sites.google.com/a/trt12.jus.br/suporte-pje-jt-sc--
-banco-de-conhecimento/itens-gerais/pilula-pje/pil46)
- realização de capacitação, em formato de Live, para
fins de orientações quanto aos lançamentos, disponível
em https://www.youtube.com/watch?v=RSl1_brBH7o.
- encaminhamento de proposta de alteração do sistema
Pje visando impedir o início da fase de execução sem
que tenha havido o lançamento do movimento
“Homologada a Liquidação”, nos mesmos moldes
aplicados ao movimento trânsito em julgado para
permitir a movimentação para fase de liquidação.
Atualmente em análise no Comitê Executivo Regional
do PJe.

conforme recomendado, este Comitê tem se reunido
mensalmente para proceder criterioso exame e eficaz
saneamento de eventuais dados equivocados, com
efetivo registro e remessa das respectivas atas por
meio do software Jira/TST, conforme estabelecido no
Ato CGJT n.º 7/2016.

O Comitê Gestor Regional do e-Gestão realiza
reuniões mensais para proceder criterioso exame e
eficaz saneamento de eventuais dados
equivocados, com efetivo registro e remessa das
respectivas atas por meio do software Jira/TST,
conforme estabelecido no Ato CGJT n.º 7/2016.

Permanecem sendo realizadas ações de
capacitação por meio da edição de pílulas do PJE,
visando a orientação e uniformização de
lançamentos nos sistemas Pje de 1º e 2º Graus;
Orientações de whatsapp, grupos por grau de
jurisdição (visando comunicações ágeis);
Orientações por meio de comunicados circulares
com foco em questões pontuais relativas a
inconsistências identificadas.

Também passou-se a realizar capacitação em
formato de Live (exemplo em
https://www.youtube.com/watch?v=RSl1_brBH7o)
Os resultados foram positivos e novos temas serão
abordados assim que identificadas novas
necessidades.

Em relação às inconsistências da fase de
liquidação, foi identificada uma redução significativa
nos problemas apontados.

Visando uma solução definitiva, o Comitê Executivo
Regional do Pje, aprovou a proposta de melhoria no
sistema Pje para impedir a transição para a fase da
execução sem o encerramento da liquidação.

O Comitê Gestor Regional está fazendo o
acompanhamento dos relatórios de processos
suspeitos. Em recente reunião, realizada em
29/07/2021, foram identificadas algumas situações
que computam indevidamente processos no
relatório de processos suspeitos no 2º Grau. Foram
abertos os seguintes chamados de melhoria:
EG-4609, EG-4610 e EG-4612

Deliberações:

2.1 Aprovadas as respostas nos termos apresentados. devendo-se acrescentar:
a. No Item 12, providências adotadas, a seguinte informação prestada pela SECOR:

“A Secretaria da Corregedoria, nas Correições Ordinárias, quando verifica muita
discrepância entre as quantidades de liquidações encerradas e finalizadas,
recomenda que a Unidade Judiciária atente acerca do correto procedimento de
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encerramento da liquidação nos seguintes termos: "Determina-se lançar
corretamente no PJe os registros de encerramento da liquidação da sentença,
por meio da tarefa “minutar decisão”, e com o movimento “homologada a
liquidação” ou com o movimento “homologado acordo em execução ou em
cumprimento de sentença”, sendo o último no caso de o encerramento
decorrer de homologação de acordo;"

b. No item 4.1: Foi identificado que parcela dos processos conclusos com prazo
vencido decorrem da ausência da opção de conversão em diligência no botão de
Acordo do Sistema Pje, constando apenas a opção de encerramento da conclusão
(não considerada pelo sistema e-Gestão). Serão encaminhadas orientações às
unidades e aberto Jira de erro no Pje visando a correção dessa funcionalidade.

2.2 Para fins de saneamento dos processos indevidamente pendentes de julgamento após
conversão para o processo eletrônico (itens 2.9.5 e 4,1,1):

a. A SEGEST deverá encaminhar para a Corregedoria a lista dos 248 processos que
se enquadram na inconsistência e os procedimentos para efetivo saneamento.

b. A SECOR encaminhará a lista de processos às unidades com vistas ao
saneamento.

2.3 Para fins de evitar a ocorrência de processos indevidamente pendentes de julgamento em
decorrência da ausência da funcionalidade conversão em diligência no botão homologar acordo:

a. O USO deverá orientar as unidades para não utilizar o botão de homologar acordo,
em função dos potenciais problemas estatísticos.

b. O SENSUS/SETIC deverá abrir Jira de erro visando permitir a conversão em
diligência no botão de homologar acordo, tal como ocorre quando da conclusão
para sentença.

2.4 Para fins de prezar pela facilidade de acesso aos dados do sistema e-Gestão:
a. Divulgar a forma de acesso desenvolvida em nosso Regional, disponível por meio

de link na intranet (https://intranet.trt12.jus.br/SEESTP_e-gestao) .
b. SEESTP e USO deverão elaborar tutorial de utilização.
c. Encaminhar sugestão ao SGP para que o referido acesso ao sistema seja incluído

no programa de capacitação de novos servidores.

FECHAMENTO DA ATA

DATA REDATOR CONTATO
27/08/2021 Marco Antonio Bazéggio marco.bazeggio@trt12.jus.br
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