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Hamilton José Maestri SEGEP hamilton.maestri@trt12.jus.br
Elise 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 Cunha SETIC valdir.cunha@trt12.jus.br
Claudio Zamparetti SETIC claudio.zamparetti@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:

1. PROAD 4273/2021 - OFÍCIO CIRCULAR CONJUNTO CGJT.CSJT.GP.SGNº 49/2021
O Diretor do SEESTP apresentou o OFÍCIO CIRCULAR CONJUNTO CGJT.CSJT.GP.SG Nº
49/2021 (doc. 1 do PROAD 4273/2021), que trata do processo de alimentação dos dados do
e-Gestão com base no SIGEP/JT, destacando:.

Em relação aos Tribunais Regionais que já adotam o Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da
Justiça do Trabalho – SIGEP/JT, destacamos que o procedimento de importação dos dados do
SIGEP/JT deve ser realizado a partir dos scripts disponibilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da
2ª Região, com as devidas adaptações, caso necessárias. Para tanto, o TRT da 2ª Região
colocou-se à disposição para os esclarecimentos necessários quanto à aplicação dos referidos scripts.

As informações contidas na base de dados do sistema e-Gestão são as únicas consideradas
oficiais e válidas, seja em relação à avaliação pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho quanto à
estrutura orgânica e de pessoal dos Tribunais, seja no que se refere aos registros produzidos como
evidências das correições ordinárias realizadas.

Para eventuais esclarecimentos, a Secretaria de Gestão de Pessoas do CSJT está à disposição
pelo correio eletrônico sgpes@csjt.jus.br.  (grifo nosso)

Deliberação: Tomada ciência do presente, o Comitê Gestor Regional entende que as
ações em andamento para integração SIGEP/EGESTAO (PROAD 10932/2018) atendem
ao disposto no referido normativo e visam promover a melhoria da qualidade dos
dados no sistema e-Gestão.
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2. PROAD 10932/2018 - INTEGRAÇÃO SIGEP/EGESTAO

Tendo em vista o requerido pela SGP (doc. 65), estão sendo adotadas as providências para
realização de novo ciclo de homologação dos dados do SIGEP disponibilizados ao e-Gestão.
Durante os trabalho técnicos foram identificadas algumas questões para apreciação deste Comitê:

2.1 Integração SIGEP – PROAD 10932/2018 - 09-06-2021 (marcador nº 67)
6 - Juízes Substitutos em exercício

Em reunião realizada em 09/06/2021 (marcador nº 67 do PROAD 10932/2018) foi
analisada demanda relativa à duplicidade verificada na contagem dos juízes
substitutos, quando atuam em mais de uma unidade no mês.
Na reunião, foi deliberado pelo encaminhamento da demanda ao Comitê Regional do
e-Gestão para avaliar eventual alteração da regra de forma a evitar duplicidade de
juízes substitutos (considerar única data de lotação no mês).

Deliberação: aprovada alteração da regra para evitar duplicidade na contagem
dos juízes substitutos.

2.2 Integração SIGEP – PROAD 10932/2018 - 17-06-2021 (marcador nº 68)
Itens 2076 - Terceirizados e  2417 - Terceirizados de Informática

Em reunião realizada em 17/06/2021 (marcador nº 68 - PROAD 10932/2018), foram
analisadas as regras negociais do e-Gestão quanto aos itens 2076 e 2417, que
requerem a contabilização de “mão-de-obra contratada para serviços terceirizados”.
Entendeu-se que os dados deveriam ser obtidos junto aos fiscais de contratos. Assim,
não havendo dados estruturados para atendimento da presente demanda,
entendeu-se como solução contingencial a criação de planilha para que as áreas
gestoras (SECART, SESUP, SAUDE, SECOM, SSI e SERGE) possam manter as
informações atualizadas.

A SGP, até que haja automatização da coleta de dados, inserirá mensalmente estas
informações no sistema SIGEP. Por ser um procedimento manual, entendeu-se
oportuno sugerir o encaminhamento de demanda à SETIC para fins de atualização
automática do SIGEP com base na mencionada planilha ou, alternativamente,
apresentar outra solução que atenda a demanda

Foi deliberado na reunião pelo encaminhamento da demanda para análise do Comitê
Gestor Regional do e-Gestão
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Deliberação: 2.2.1 Aprovado o procedimento indicado, devendo o SEESTP
elaborar a planilha, compartilhar com as áreas envolvidas e orientar quanto ao
seu preechimento.

2.1.2 encaminhar à SETIC para que seja estudada a possibilidade
de atualização automática do SIGEP com base na mencionada planilha
ou, alternativamente, sem prejuízo de que seja apresentada outra solução
que atenda a demanda.

2.3 Integração SIGEP – PROAD 10932/2018 - 18-06-2021 (marcador nº 69)
Item 2041 - Servidores do quadro permanente afastados

Em reunião realizada em 18/06/2021 (marcador nº 69 do PROAD 10932/2018), foi
analisada demanda relativa ao item 2041 (Servidores do quadro permanente
afastados), tendo sido verificado que a regra do item atualmente implementada
desconsidera: os períodos de férias fruídos, os afastamentos com data de término no
último dia do mês (data de referência) e o afastamento código nº 31 - Suspensão. Os
demais itens contabilizam os períodos de férias fruídos e os afastamentos com data
de término no último dia do mês.

Foi deliberado em reunião pelo encaminhamento da demanda ao Comitê Gestor
Regional do e-Gestão, sugerindo a alteração do item de forma que os dados no último
dia do mês de referência sejam considerados.

Deliberação: Aprovada a alteração do item 2041 para que seja considerado o
último dia do mês. Encaminhar a SETIC para as adequações necessárias.

3. PROAD 5191/2020 - Datajud

De acordo com o determinado pela Presidência, PROAD 3344/2012, as questões relativas às
tabelas processuais unificadas (TPU) do CNJ passaram a ser discutidas no âmbito do Comitê
Gestor de Gerenciamento de informação Administrativa e Judiciária da Justiça do Trabalho –
e-Gestão deste Regional.
Neste sentido, durante a implementação do De/Para Nacional de assuntos junto ao sistema
DATAJUD, a SETIC identificou assuntos não contemplados na referida tabela e que podem
impactar negativamente na pontuação deste regional quanto ao Prêmio Qualidade.
O SEESTP promoveu os estudos necessários, apresentando a seguinte tabela de/para:

De Texto CNJ Para Texto CNJ

1697 Direito Sindical e Questões Análogas 13179 Garantias sindicais
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2135 Sentença normativa 13299 Sentença normativa

2141 Adicional de hora-extra 13787 Adicional horas-extras

5274 Contrato de Trabalho Temporário 13743 Contrato de Trabalho Temporário/Provisório

7641 Contrato provisório de emprego 13743 Contrato de Trabalho Temporário/Provisório

7649 Aplicabilidade 13346 Aplicabilidade

Deliberação: Aprovado o de/para.

4. PROAD 1022/2021 - Proposta de melhoria PJE para processos sobrestados remetidos para
diligência

O Comitê Gestor Regional do e-Gestão, tendo analisado demanda relativa ao alinhamento
entre os movimentos de sobrestamento no sistema PJe, BNPR e DATAJUD, tendo sido
verificadas disparidades, propôs, com o objetivo de evitar inconsistências estatísticas
decorrentes do dessobrestamento de processos para realização de despacho ou intimação,
seguido de novo sobrestamento, melhoria no sistema Pje para permitir que processos
sobrestados, quando da necessidade de despacho/intimação (e após retornem ao
sobrestamento), não gerem o movimento de dessobrestamento, sendo mantida a
possibilidade de intimação pelas Secretarias (item 3 do marcador n 469 - PROAD 5696/2014).

A demanda foi levada ao CERPJe, que deliberou conforme abaixo:

Deliberação: Considerando a existência de ferramenta sendo desenvolvida (Issue
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-22299), que permite realizar minutas de despacho fora
do fluxo, a análise fica prejudicada.

Tendo em vista que a ferramenta em desenvolvimento, com previsão de implementação na
versão 2.8 do PJe, prevista para 2022, possibilita a realização de despachos ou intimações
sem movimentação do processo, o Grupo Técnico deliberou então por encaminhar a
demanda ao Comitê Gestor Regional do e-Gestão para análise.

Deliberação: Tendo em vista que já está sendo desenvolvida para atendimento a
demanda, arquive-se o PROAD 1022/2021. Até que haja a implementação definitiva da
ferramenta, mantenham-se os procedimentos vigentes.

5. Processos que foram remetidos ao 1º Grau com análise de Recurso de Revista pendente e
foram devolvidos

O SEESTP tem identificado processos já solucionados que foram incorretamente

contabilizados pelo sistema como pendentes de relatoria, com prazos ainda em aberto, que

acabam resultando em vencimento de prazo indevido para o relator.
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Após análise detalhada, foi verificado que a causa mais corriqueira desta falha de

contabilização é decorrente de movimentação de processos já julgados, que são remetidos ao 1º

grau com alguma pendência (por exemplo: ausência de análise da admissibilidade ou de

julgamento pelo TST de Recurso de Revista ou Agravo de Instrumento em Recurso de Revista).

Esses processos, após descerem ao 1º Grau com a pendência, são reenviados ao 2º Grau por

meio de nova distribuição, único meio possível de envio, e são então remetidos ao Gabinete da

Presidência para prosseguimento.

A nova distribuição, contudo, resulta no recebimento do processo como um caso novo, e na

reabertura de sua pendência de julgamento, reabrindo indevidamente também o prazo para o

relator.

Apesar de a situação do processo possa ser saneada manualmente para fins da tabela

LOMAN publicada localmente por este Regional, a sua situação no sistema e-Gestão permanecerá

com prazo vencido até que seja realizada a devida adequação ou até que seja baixado o processo.

De forma a sanear os processos nessa situação, foi apurado ser necessária a realização

de lançamento contingencial de movimento de decisão para fins estatísticos pelos Gabinetes, o que

retira a pendência para o relator e encerra o prazo, impedindo que o processo seja contabilizado

com prazo vencido pelo sistema e-Gestão.

Diante da situação exposta, e visando a fidedignidade das informações estatísticas

constantes em sistema, o SEESTP solicita autorização para que, após os processos serem

identificados pelo Serviço de Estatística e ter sido aberto incidente ao USO, este setor possa

comunicar diretamente aos respectivos Gabinetes a necessidade de realização de lançamento de

decisão para fins estatísticos, de modo a retirá-los das pendências para relatoria.

Deliberação: Aprovado o procedimento.

6. PROAD 11502/2019 - Cômputo estatístico das conciliações em execução

Este Comitê tem atuado na melhoria da qualidade dos lançamentos das conciliações
pós-sentença, em especial pelo diagnóstico apresentado pelo Serviço de Estatística e
Pesquisa (doc. 6).
Como forma de prezar pela melhoria dos dados, a Corregedoria encaminhou o Ofício Circular
CR n. 7/2021 de forma a reiterar orientações para adequado registro de homologação das
conciliações pós-sentença no sistema PJe.

Deliberação: Para fins de apurar a efetiva melhoria da qualidade dos dados, o SEESTP
deverá ser realizada nova nova análise para apreciação deste Comitê.

7. Incidente 50687 - Lançamento de custas processuais
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A SEPROC informa dificuldades para lançar custas processuais em ações originárias do 2º
Grau após atualização do sistema PJe. Conforme JIRA PJEKZ-47165, é orientado que as
custas sejam registradas colocando a reclamada como devedora e a reclamante como
credora, devendo esses dois campos serem preenchidos. Contudo, a SEPROC levanta que,
sendo as custas um crédito a favor da União, registrá-las pelo modo orientado resultaria em
registro de crédito em favor de uma das partes. Como as movimentações lançadas são
públicas, o registro poderá gerar dúvidas às partes litigantes e interessadas.

Esclarecemos, contudo, que o sistema e-Gestão não realiza controle das partes do crédito em
caso de custas processuais, apenas contabilizando valor arrecadado.

A demanda foi analisada em reunião do Grupo Técnico em 25/05/2021, que propôs o
encaminhamento para o Comitê Gestor Regional de forma a propor sugestão de melhoria no
PJe. A informação não é apurada pelo sistema e-Gestão.

Deliberação: encaminhar a coordenadoria Executiva do Pje para análise da demanda

FECHAMENTO DA ATA

DATA REDATOR CONTATO
21/06/2021 Daniel Ferreira de Souza daniel.souza@trt12.jus.br
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