
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 30/04/2021 
HORÁRIO Das 13:00 às 14:00 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 

Dilcionir Furlan DIGER dilcionir.furlan@trt12.jus.br 
Ana Paula Volpato Wronski SEGJUD ana.wronski@trt12.jus.br 
Alcino Ecker Junior SECOR alcino.junior@trt12.jus.br 
Dirlei Pereira Preve 2ª VT de Florianópolis  dirlei.preve@trt12.jus.br 
Hamilton José Maestri SEGEP hamilton.maestri@trt12.jus.br 
Claudio Zamparetti SETIC claudio.zamparetti@trt12.jus.br 
Fernanda Gomes Ferreira SEGEST fernanda.ferreira@trt12.jus.br 
Eder Leone USO eder.leone@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: 
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. Contabilização estatística do IDPJ - PROAD 1274/2019 
3. Contabilização estatística das mediações pré-processuais - PROAD 4088/2020  
4. Relatórios de validação mensal dos dados de 1º e 2º Graus (PROAD 5297/2019 e 2439/2019) 
5. Contabilização das audiências de conciliação na execução - PROAD 11502/2019 
6. Integração SIGEP e e-Gestão 
7. Publicação das novas tabelas processuais Unificadas - (PROAD 3530/2021) 
8. Contabilização dos valores pagos decorrentes de multas aplicadas por órgão de fiscalização 

das relações de trabalho (item 260) 
9. Processos migrados por CLE incorretamente pendentes de baixa na fase de conhecimento - 

PROAD 3156/2021, Incidente 51450 e e-mail Diretor da 1ª VT de Balneário Camboriú 
10. Movimentos incorretos gerados pelo PJe para processos que voltaram de revisão 
11. Saneamento de processos originários do 2º Grau sem arquivamento definitivo (PROAD 

2989/2021) 
 
1. Andamento dos chamados junto a 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 

Documento 501 do PROAD 5696/2014. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.CLQX.YZSJ:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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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 07/10/2020 Pendente 

EG-4101 Desconsiderar dos itens de sessão processos que foram retirados de pauta 15/12/2021 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-4208 

Problemas de captação  no item 90.260 (Valores pagos decorrentes de 
multas aplicadas por órgão de fiscalização das relações de trabalho) 
 
Resposta do Comitê Nacional: 
 

Agradecemos o contato e informamos que o erro material foi corrigido na 
Tabela de Complementos publicada em 29/03/2021. Solicitamos ao Grupo 
Gestor Regional que abra uma issue no JIRA/PJe para solicitar a 
atualização desse valor de complemento no Sistema PJe. 11/02/2021 Respondido 

EG-4205 

Relatórios de detalhamento de erros de remessas 
 
Resposta do Comitê Nacional: 
 

A questão está sendo tratada no âmbito do gte-Gestão. Novas orientações 
serão divulgadas assim que possível. 11/02/2021 Respondido 

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 

 
 
2. Contabilização estatística do IDPJ - PROAD 1274/2019 

O art. 8º do Provimento nº 01/19 da CGJT, atualmente revogado, disciplinava que o e-Gestão 
deveria “conter funcionalidade que permita o cômputo estatístico dos IDPJs, a fim de registrar sua 
instauração, seu fluxo e a decisão correspondente”. 
O Comitê Regional deliberou, à época, em aguardar nova versão do manual do sistema e-Gestão. 
Não foram verificadas alterações no manual para este cômputo estatístico, destacando que o 
referido Provimento foi revogado pela Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho. 

 
Deliberação: sugerir que o Comitê Gestor Nacional avalie a inclusão de itens que permitam 
o cômputo estatístico dos IDPJs.  
 
 

 
3. Contabilização estatística das mediações pré-processuais - PROAD 4088/2020  
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A mediação pré-processual, instituída pela Portaria SEAP nº 15/2021, assim definiu:  
 

Art. 16. A Coordenadoria do Tribunal Pleno e das Seções Especializadas encaminhará, até o quinto dia do mês 
subsequente ao das reuniões, relatórios referentes aos requerimentos da reclamação pré-processual à Secretaria 
de Gestão Estratégica, para fins de registros estatísticos.  
Parágrafo único. O procedimento permanecerá válido até que se implemente a possibilidade de obter os relatórios 
estatísticos automaticamente.  

 
Considerando a indisponibilidade dessa informação junto ao sistema e-Gestão, prezando pela 
automatização da coleta de dados no sistema PJE, foi possível extrair relatórios que permitam 
apurar a maior parte das informações que serão publicadas por este Regional. 
Na busca pela automatização, em conjunto com a SETIC, foi possível extrair relatórios com 
processos autuados com a classe “reclamação pré-processual” (docs. 111 e 112 do PROAD 
4088/2020). Por ausência de padronização de movimentos processuais, não está sendo possível 
apurar automaticamente os resultados (conciliados e não conciliados).  
 
Tendo em vista a ausência de cômputo estatístico no sistema e-Gestão, no âmbito do 1º Grau, 
está sendo adotado o seguinte procedimento: alterar a classe processual para HTE quando houver 
acordo, sendo consignado o movimento “Homologada a transação”. A RPP é arquivada quando 
não ocorre acordo.  

 
Quanto ao 2º grau, não há alteração de classe. Em reunião de análise junto ao SEGJUD, foram 
identificadas 3 possibilidades de resultados para os processos de mediação pré-processual 
(homologada a transação, não homologada a transação, e pedido não apreciado). Verificou-se, 
contudo, que, dentre os movimentos de decisão disponíveis no sistema PJe, não há movimentos 
que correspondam diretamente aos casos acima listados. Para fins de eventual padronização de 
lançamentos, até que haja uma definição por parte do manual do sistema e-Gestão, foram 
identificados movimentos similares: 

●   Para casos em que a transação é homologada: movimento “466 - Homologada a transação” 

●  Para casos em que a transação não é homologada: movimento “462 - Extinto o processo por 
convenção de arbitragem” 

●   Para casos em que o pedido não é apreciado: movimento “459 - Extinto o processo por 
ausência dos pressupostos processuais” 

Com isso, nas reuniões realizadas, foi deliberado encaminhamento da demanda ao Comitê Gestor 
Regional do e-Gestão para manifestação: 

1. Em relação à estatística processual, com vistas à integração ao referido sistema; 
2. Em relação ao procedimento de mediação pré-processual em 2º Grau, encaminhar a 

sugestão de movimentos para apreciação e homologação superior 

 

 

 

Deliberação:  

1. sugerir ao Comitê Gestor Nacional que avalie a inclusão de itens que permitam o 
cômputo estatístico das mediações pré-processuais, bem como indique os movimentos 
de solução aplicáveis neste caso; 
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2. autorizar a adoção dos movimentos sugeridos até que seja identificada uma 
padronização nacional.  

 

4. Relatórios de validação mensal dos dados de 1º e 2º Graus (PROAD 5297/2019 e 2439/2019) 
 

Um dos meios utilizados para identificação de inconsistências são os relatórios de validação 
disponibilizados nacionalmente pelo TST. Contudo, o SEESTP verificou que esses relatórios 
permanecem desatualizados, não tendo acompanhado as últimas versões das ferramentas 
extratoras PJe/e-Gestão e do Manual do Sistema e-Gestão de 1º e 2º Graus, tendo sido 
identificada a utilização de regras e itens não mais válidos.  
 
O assunto foi analisado pelo Comitê Regional, tendo a seguinte deliberação: “comunicar ao Comitê 
Nacional quanto aos problemas identificados e consultar se os referidos relatórios permanecem 
aplicáveis e se irão ser atualizados” 
 
A resposta recebida do Comitê Nacional, chamado EG-4205, foi a seguinte: “A questão está sendo 
tratada no âmbito do gte-Gestão. Novas orientações serão divulgadas assim que possível.” 
 
Deliberação: aguardar novas orientações do Comitê Gestor Nacional para dar continuidade 
à análise sistemática dos relatórios de inconsistências das remessas mensais. 
 

5. Contabilização das audiências de conciliação na execução - PROAD 11502/2019 
 

No intuito de analisar a compatibilidade entre os lançamentos de homologação de acordo na fase 
de execução e seus reflexos estatísticos, foi solicitado a geração de relatório junto à SETIC. 
Diante do relatório, observados os meses de janeiro a março de 2021, foi verificado que 38% das 
homologações de acordo na execução estavam com o movimento incorreto (homologada a 
transação), deixando assim de ser contabilizadas em item próprio. 
 
Foi verificado que o erro decorre da ausência do registro do “acordo pós-sentença” no AUD, que 
permite a adoção do correto movimento. Ao final de 2020, a pedido do SEESTP, a SECAJ enviou 
orientação aos CEJUSCs. 
 
Deliberação: solicitar à Presidência que reitere, junto às VTs, as orientações de lançamento 
apontadas. Para fins de saneamento, quando identificados os casos, fica autorizada a 
orientação para o registro de nova homologação de acordo para fins estatísticos. 

 
 
 
 
6. Integração SIGEP e e-Gestão. 
 

Conforme deliberado pelo Comitê Gestor Regional, a partir de janeiro do corrente ano, o sistema 
SIGEP passou a ser fonte de dados administrativos do sistema e-Gestão. 
 
Neste sentido, para fins de avaliar a fidedignidade dos dados, o SEESTP protocolou o PROAD 
10932/2018 com objetivo de homologação dos dados por parte da Secretaria de Gestão de 
Pessoas, que está em andamento. 
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Especificamente em relação ao “item 2003 - Varas instaladas” que apresenta um total de 88, 
aberto chamado junto a SETIC, foi constatado que a regra de negócio nacional está incorreta, pois 
não restringe a busca das unidades do tipo “Vara do Trabalho”, incluindo outras unidades de 1º 
Grau.  De acordo com o SETIC, caso autorizado,  é possível fazer o ajuste. 
 
Deliberação: em relação à regra do item  “2003 - Varas instaladas”, autorizar a modificação 
da regra de extração para considerar apenas as unidades classificadas como VT, 
reprocessando desde janeiro de 2021. 

 
 
7. Publicação das novas tabelas processuais Unificadas - Ofício Circular CNJ nº 95 - SEP 
(PROAD 3530/2021) 
 

O CNJ editou novas tabelas processuais, com diversos ajustes relativos à Justiça do Trabalho. 
Também trouxe uma novidade, a tabela padronizada de documentos. 
 
Deliberação: não havendo ações possíveis em âmbito Regional, aguardar implementação 
nacional das tabelas junto ao sistema Pje. 

 
8. Contabilização dos Valores pagos decorrentes de multas aplicadas por órgão de fiscalização das 
relações de trabalho (item 90.260) 
 

Este Comitê Regional, após análise de inconsistência apontada, abriu o seguinte incidente (EG-
4208) junto ao Comitê Nacional: 

O  item “90.260 - Valores pagos decorrentes de multas aplicadas por órgão de fiscalização 
das relações de trabalho”, conforme previsto no manual do sistema e-Gestão, prevê captar 
o movimento 48 -> 50042 - Efetuado o pagamento de 'multa aplicada por órgão de 
fiscalização' ("5068 - valor do pagamento" através da tarefa "Cumprimento de acordo ou 
pagamentos" no PJe). 

Informamos que, em análise a mais recente versão do Pje, não foi identificado campo 
próprio que permita o registro da informação, inviabilizando sua captação estatística.” 

 
A resposta do Comitê Nacional (EG-4208) foi:  

Agradecemos o contato e informamos que o erro material foi corrigido na Tabela de 
Complementos publicada em 29/03/2021. Solicitamos ao Grupo Gestor Regional que abra 
uma issue no JIRA/PJe" para solicitar a atualização desse valor de complemento no Sistema 
PJe. 

 
Deliberação: submeter a demanda à Coordenação Executiva Regional do PJe para 
abertura de Issue Jira/PJe. 

 
 
9. Processos migrados por CLE incorretamente pendentes de baixa na fase de conhecimento - 
PROAD 3156/2021, Incidente 51450 e e-mail Diretor da 1ª VT de Balneário Camboriú 
 

A presente solicitação de providências está relacionada ao item 2 (Processos incorretamente 
pendentes de baixa no 1º Grau - Incidente 51450) da ata de reunião realizada em 24-3-2021 (doc. 
491). 
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Neste item foram analisados procedimentos para saneamento de processos incorretamente 
pendentes de solução na fase de conhecimento no 1º Grau, conforme relatado pela 2ª VT de 
Chapecó no incidente 51450. 
Os referidos processos se encontram em grau de recurso (pendentes de análise de agravo de 
instrumento e/ou aguardando recurso extraordinário), sendo processos físicos que migraram para 
o PJe, ainda não tendo havido a sua baixa e que estão pendentes de análise de recurso em grau 
superior. 
O Serviço de Suporte Operacional - USO analisou as opções disponíveis para saneamento dos 
processos, chegando às seguintes conclusões: 

● O movimento “Remetidos os autos para o TRT para processar recurso” está disponível no 
lançador de movimentos para ser utilizado para fins de saneamento, não podendo o 
processo ser movimentado para a tarefa “Remeter ao 2º Grau”. 

● Sugere-se que o processo seja mantido na tarefa “Processo aguardando cumprimento de 
providências” e sejam adicionados comentários no GIGs e no lembrete. 

● Considerando que o movimento não corresponde à situação real dos processos, sugere-se 
também que o Comitê Regional analise a conveniência de inserção de certidão esclarecendo 
este fato. Encaminhar ao Comitê Regional para deliberação. 

 
Diante disso, conforme deliberado por este Comitê, o Serviço de Suporte Operacional - USO 
realizou os lançamentos acima referidos, a nível de teste piloto, no processo 0162100-
22.2003.5.12.0038. Os lançamentos realizados baixaram o processo na fase de conhecimento e 
retiraram o processo da pendência de solução e de baixa. 

 
Deliberação: autorizar o procedimento indicado com inclusão de certidão constando a data 
de efetiva remessa ao 2º Grau. 

 
10. Movimentos incorretos gerados pelo PJe para processos que voltaram de revisão 
 

A SETIC apontou a existência de 10 processos com movimentos incorretos aplicados de agosto 
de 2020 até o momento, após a atualização para a versão 2.6.2 do sistema PJe. Na nova versão, 
quando o processo encontra-se na tarefa "Revisor - Vistar voto", ao selecionar a opção "Devolver 
ao relator", o processo retorna ao gabinete do relator e recebe o registro do movimento processual: 
"Remetidos os autos para Gabinete do relator conhecimento e provimento parcial".  
O complemento correto, que deveria estar no lugar do trecho em negrito, seria  "para atender 
solicitação".   
A SETIC recomenda a seguinte alteração em sistema: 

Alterar movimento de: 
“Remetidos os autos para Gabinete do relator conhecimento e provimento 
parcial” 

    
para: 

   “Remetidos os autos para Gabinete do relator para atender solicitação” 
 

A SETIC solicita indicar e autorizar se a alteração dos movimentos poderá ou não ser executada 
em todos os casos ou em parte deles, tendo em vista que alguns ocorreram em 2020. 
 
Deliberação: autorizar o saneamento nos moldes propostos pela SETIC. 

 
11. Saneamento de processos originários do 2º Grau sem arquivamento definitivo (PROAD 
2989/2021) 
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O SEESTP verificou que, a partir de março de 2020, o item 92.221 (Processos remetidos para o 
arquivo definitivo), que representa o item de baixa para processos originários no 2º Grau, passou 
a estar zerado. O SEESTP avaliou que, no fluxo de movimentação do PJe, o arquivamento de 
processos originários não mais geram o movimento “246-Arquivados os autos definitivamente”, 
exigido pela regra do item. Com isso, o item parou de contabilizar processos.  
Após análise do Grupo Técnico, a SETIC buscou identificar os processos que se enquadrem nessa 
situação (2108 processos - 1310 em 2020 e 798 em 2021). A  regra para identificar os processos, 
concebida em conjunto com o SESSTP, foi considerar: 

● Processos que se encontram na tarefa “Arquivo” e sem que haja o registro do movimento de 
arquivamento definitivo. 

● Processos que se encontram na tarefa “Arquivo” e com o registro do movimento de 
arquivamento definitivo seguido do movimento de desarquivamento. 

  
A SETIC observou que o problema ainda não foi corrigido no sistema Pje, o que ensejaria ajustes 
futuros também. 
 
A solução, neste caso, seria incluir o movimento “246 - Arquivados os autos definitivamente”. Os 
movimentos eventualmente lançados com ano de 2020 não terá reflexo estatístico na baixa de 
processos, todavia irá retirar a pendência de baixa. Uma eventual padronização dos movimentos 
com data no ano de 2021, permitirá contar as baixas processuais e o respectivo prazo médio dos 
processos originários (92.239 - Da distribuição até a baixa das ações originárias, havendo elevação 
nesse indicador). 
  
Deliberação: autorizar o lançamento do movimento “246 - Arquivados os autos 
definitivamente” nos processos originários de 2º Grau que atendam a regra acima 
apontada. Em relação à data do movimento, utilizar o dia seguinte ao envio da tarefa. 

 
FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 
30/04/2021 Marco Antonio Bazéggio marco.bazeggio@trt12.jus.br 
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