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

ATA DE REUNIÃO

OBJETIVO Comitê Regional do Sistema e-Gestão (PROAD 5.696/2014)
DATA 17/02/2022

HORÁRIO Das 14:00 às 15:00 horas
LOCAL Videoconferência

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (SEESTP)

PARTICIPANTES:
NOME ÁREA CONTATO

Dr. Roberto Masami Nakajo Juiz Gestor da
Execução e

Coordenador do NPP

roberto.nakajo@trt12.jus.br

Carlos Eduardo Tiusso (ausência justificada) SEGEP carlos.tiusso@trt12.jus.br
Roberto Carlos de Almeida SEGJUD roberto.almeida@trt12.jus.br
Marcus Vinicius de Lima Oliveira DIGER marcus.oliveira@trt12.jus.br
Fabiana Vieira de Linhares SGP fabiana.linhares@trt12.jus.br
Geison Alfredo Arisi SECOR geison.arisi@trt12.jus.br
Dirlei Pereira Preve 2ª VT de

Florianópolis
dirlei.preve@trt12.jus.br

Claudio Zamparetti SETIC claudio.zamparetti@trt12.jus.br
Sandro Vieira de Paula SETIC sandro.paula@trt12.jus.br
Gustavo Bestetti Ibarra SEGEST gustavo.ibarra@trt12.jus.br
Jorilton de Souza DEFAP jorilton.souza@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
Haroldo José Brandão de Sousa SEESTP haroldo.sousa@trt12.jus.br
Daniel Ferreira de Souza SEESTP daniel.souza@trt12.jus.br
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. SAP1 e SAP2 descontinuidade
3. Homologação itens RPV/Precatórios - eventual reprocessamento 2021
4. Ajuste retroativo nos itens relativos a SECOR  - incidente R57681
5.PROAD 10442/2020 - agravos de petição em liminares nos processos originários
6. Ato GCJT 2/2022

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
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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

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 foi
corrigido na versão 2.8 - release 1 do extrator. 07/10/2020 Corrigido

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

EG-4616

Itens 90414 e 90441 (prazos processuais). Sugerida a adequação no
computo dos itens 90414 e 90441, de forma que os prazos médios não
sejam computados quando houver conversão em diligência após a
conclusão para julgamento. 26/08/2021 Pendente

EG-4623

Retorno de fase no PJe - reflexo estatístico. Tendo em vista a
possibilidade de retorno de fase no sistema PJe, sugere-se que a
estatística processual passe a acompanhar estas alterações. 30/08/2021 Pendente

EG-4725 Inconsistência no item 92.456 14/10/2021 Pendente

EG-4728 Inconsistência no item 92.275 14/10/2021 Pendente

EG-4729 Dificuldades no lançamento de custas no 2º Grau 14/10/2021 Pendente

EG-4792
Sugestão de melhoria, para fins de permitir o acompanhamento do prazo
para relatar já transcorrido em processos que não estejam no Gabinete 11/11/2021 Pendente
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(remetidos para diligência, para MPT e CEJUSC), com a inclusão do
campo “NUM_DIAS_PENDENCIA” nos itens estatísticos de prazo para o
relator do 2º Grau

EG-4793

Tipo de audiência de conciliação na fase de liquidação. Consulta sobre
qual o tipo de audiência de conciliação deve ser utilizada na fase
de liquidação (conhecimento ou execução). 11/11/2021 Pendente

2. SAP1 e SAP2 descontinuidade

Em virtude da necessidade de atualização do banco de dados Oracle para a versão 19, todas as
aplicações desenvolvidas com tecnologia Forms/Reports serão obrigatoriamente descontinuadas em
meados de abril de 2022. A atualização é uma exigência de adequação tecnológica vinculada ao projeto
nacional SIGEP, além de representar importante evolução no aspecto relativo à segurança da informação.
Com isso, teremos a consequente descontinuidade de aplicações importantes que afetam aspectos
estatísticos, a exemplo dos sistemas SAP1 e SAP2n.

Em relação aos reflexos estatísticos no 1º Grau:

- para os processos em grau de recurso que retornam a Vara, não teríamos impacto estatístico
caso seja mantida a regra de conversão imediata por CLEC, que permanecerá viável após descontinuidade
do sistema SAP1.

- para os processos de execução provisória em autos suplementares, ainda em tramitação no TRT
e que não foram convertidos segundo o que dispõe a Consolidação dos Provimentos da
Corregedoria-Geral, haverá impedimento de movimentação do processo no sistema e a estatística não
será mais atualizada.

Em relação aos reflexos estatísticos no 2º Grau: como não existem processos pendentes de baixa no TRT,
caso todos os processos que retornarem de instância superior sejam convertidos por CLEC, não teremos
impactos. Inclusive já seria possível, desde já, deixar de ler o sistema SAP2n. Para os processos
originários que retornarem do TST, de acordo com a SEGJUD, haverá nova autuação no sistema Pje.

Deliberação:

2.1 Em relação ao sistema SAP1: encaminhar a questão de conversão dos processos de execução
provisória para análise da SECOR, bem como a lista dos processos e varas  identificados.

2.2 Em relação ao sistema SAP2n: autorizada a desativação imediata da extração do sistema legado

3. Homologação itens RPV/Precatórios - eventual reprocessamento 2021

Tendo em vista a implantação do sistema GPREC a partir de setembro de 2021, para gerenciamento de
dados de precatórios e RPVs, o SEESTP e o Núcleo de Precatórios, com auxílio da SETIC, estão realizando
a homologação da extração das informações pelo sistema e-Gestão.

Os dados dos precatórios e RPVs referentes a dezembro de 2021 foram encaminhados ao Núcleo de
Precatórios para validação.

Em resposta, a Divisão da Execução da Fazenda Pública verificou que os itens de RPV do 2º Grau no
e-gestão incluem RPVs dos Correios, esclarecendo que esses casos, apesar de serem federais, são
executados diretamente pelas Varas.

Tendo em vista o prazo exíguo para atualização dos dados de 2021, neste caso o mês de dezembro, a
equipe de precatórios apresentou uma síntese quanto a homologação dos dados:
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Precatórios 2º Grau: Por amostragem, até o momento, não foram verificadas  inconsistências.

RPV 2º Grau: Constatei que o extrator está computando as RPVs dos correios. Informo que os Correios, apesar
de pertencerem à União, são expedidos e pagos nas Varas de origem. Informo, ainda, que os itens 2338 e 2340
não se aplicam aos Correios, pois suas RPVs não são enviadas ao CSJT.

Os itens 2338 e 2340 aparecem zerados. Com ajuda da SETIC, constatou-se que o extrator captura rpvs de
somente um cnpj que não possui RPVs. Solicitou-se, por meio do chamado n. R58651, a troca do CNPJ atual
pelo da Procuradoria da Fazenda Nacional em Santa Catarina que possui o maior número de RPVs. Com isso,
até que se permita a inclusão de outros CNPJs (ex. UFSC, VALEC) a captura para o e-Gestão estará incompleta.

RPV 1º Grau: Por amostragem não verifiquei inconsistências.

Estamos tentando agora conferir, por amostragem, os itens 367 a 370 que se referem às RPVs pendentes de
pagamento no prazo ou vencidas, pois não é transparente no GPrec .

Em relação aos dados de dezembro/2021, estes estão dentro do esperado e não necessitam reprocessamento,
exceto no caso dos itens 2338 e 2340, onde será necessário alterar o CNPJ e reprocessar.

Deliberação: Tendo em vista a análise apresentada, deverá ser realizado reprocessamento do mês de
dezembro/2021 para que os itens 2338 e 2340 passem a considerar o CNPJ indicado pelo DEFAP. A
solução será paliativa, até que o sistema extrator seja atualizado pelo TST.

4. Ajuste retroativo nos itens relativos a SECOR  - incidente R57681

A SECOR identificou que o nome do Desembargador-Corregedor captados nos itens próprios da
Corregedoria não estavam corretos, solicitando o ajuste desde janeiro de 2021:

● 2.261 - Processos de competência exclusiva recebidos pelo Corregedor
● 2.262 - Processos de competência exclusiva decididos pelo Corregedor
● 2.263 - Processos de competência exclusiva aguardando decisão do Corregedor

A SETIC promoveu as adequações na base de dados, inclusive garantindo adequada extração para os
meses futuros.

Os meses de dezembro/21 e janeiro/22 estão prontos e houve tentativa de envio ao TST, todavia há um
problema técnico impeditivo, o que deve ser temporário. A SETIC realizou chamado técnico junto ao TST
(https://tarefas.tst.jus.br/browse/EG-5014 ).

Conforme informado pela SECOR, o sistema atual será impactado pela descontinuidade do sistema
Forms. A SETIC está avaliando alternativas para a captação destes dados.

Em relação ao pedido de reprocessamento dos meses anteriores a dezembro de 2021, observou-se que
tal procedimento envolve o reenvio de todo conjunto de dados do Tribunal, análise de qualidade e
eventuais ajustes, o que não parece indicado face ao exíguo prazo estipulado pela CGJT.

A SECOR também mencionou que o referido reprocessamento não irá superar inconsistências nos demais
itens, que ainda necessitam a realização de lançamentos no sistema SECOR.

Deliberação:  tendo em vista que o mês de dezembro/2021 foi reprocessado, os demais meses não serão
reenviados ao TST.

5.PROAD 10442/2020 - agravos de petição em liminares nos processos originários

Em decorrência de demanda do GDTRC relativa à verificação da contagem de prazos em processos
originários no e-gestão, o SEESTP avaliou o comportamento da contabilização de conclusão e
prazos nos processos originários que tiveram decisões de liminares e agravos anteriormente à
decisão final do processo.
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Em análise técnica da situação, o SEESTP não identificou inconsistências nos prazos processuais
quanto às decisões liminares.

Contudo, verificou que, no caso dos agravos interpostos anteriormente à decisão final do processo, o
sistema tem apresentado inconsistência, computando a sua decisão para a classe principal. Isso
resulta na classe principal sendo estatisticamente contabilizada como solucionada, de forma
prematura, enquanto o recurso interno permanece em pendente.

Com isso, nesses casos, o prazo para relatar relativo à classe principal não chega sequer a ser
iniciado quando esta já se encontra apta para julgamento e conclusão para relatar, pois o sistema já
a considera como solucionada.

Exemplos:

0003050-78.2020.5.12.0000
0000019-16.2021.5.12.0000
0000041-74.2021.5.12.0000

São diversos itens estatísticos impactados (conclusão, pauta, decisão, pendências, etc), sugerindo uma
revisão na forma como os agravos de petição em liminares nos processos originários são contabilizados
pelo sistema.

Deliberação: Relatar a questão ao Comitê Gestor Nacional, sugerindo uma revisão na forma como os
agravos de petição em liminares nos processos originários são contabilizados pelo sistema.

6. Ato GCJT 2/2022 (https://www.trt12.jus.br/jira/browse/SEGEST-271)

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 3344/2012, a Presidência
autorizou que as respectivas questões sejam discutidas 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

Isto posto, apresentamos o Ato CGJT nº 2/2022, de 8/2/2022, email recebido da Presidência, que divulga
nova versão das Tabelas Processuais Unificadas de Movimentos e de Complementos com Acréscimos da
Justiça do Trabalho.

As tabelas, para sua efetiva implementação, dependem de atualização do sistema Pje e e-Gestão, não
havendo ações de caráter regional.

Deliberação: não havendo ações em âmbito regional, aguardar implementação nacional.

FECHAMENTO DA ATA

DATA REDATOR CONTATO
17/02/2022 Marco Antonio Bazéggio marco.bazeggio@trt12.jus.br
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