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OBJETIVO  Comitê Regional do Sistema e-Gestão (PROAD 5.696/2014)  

DATA 16/11/2020 
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 

Dilcionir Jose 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 
Fernanda Gomes Ferreira SEGEST fernanda.ferreira@trt12.jus.br 
Luiz Auro Beckhauser SGP luiz.beckhauser@trt12.jus.br 
Claudio Zamparetti SETIC claudio.zamparetti@trt12.jus.br 
Dirlei Preve 2ª VT de Florianópolis dirlei.preve@trt12.jus.br 
Eder Bráulio 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 

ASSUNTO/DELIBERAÇÃO: 
A presente reunião do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão analisou e deliberou sobre os 
seguintes pontos de pauta: 
 

1.  DEMANDAS NO COMITÊ GESTOR NACIONAL DO E-GESTÃO 
 

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 

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 

 
Deliberação: manter o acompanhamento dos chamados pendentes. 
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2.  Implantação da versão 2.6 do extrator PJe/e-Gestão 

 

De acordo com o definido pelo TST (incluir Portaria), foi estabelecido um prazo de quinze dias para implantar 

novas versões do sistema extrator. Para fins de cumprimento do referido prazo, após tratativas entre 

SEESTP e SESUS, entendeu-se que a melhor estratégia a definição de cronograma logo no lançamento 

de cada versão, o que incluirá etapa de homologação por parte do SEESTP (momento em que são 

verificadas eventuais variações nos dados).  

Entende-se, que caso sejam identificadas problemas na coleta de dados, a efetiva implementação deverá 

aguardar manifestação do Comitê Gestor Regional, o que poderá impactar no prazo citado. 

Atualmente, enquanto estávamos em fase de implantação da versão 2.5.5, foi lançada a versão 2.6 com 

alcance aos novos itens (contabilização de julgamento parcial, por exemplo) e correções de erros. Neste 

sentido, o SEESTP solicitou migração imediata para a nova versão. 

Na data de hoje, fomos surpreendido pelo relato de outros Regionais de que a versão 2.6 carrega alguns 

problemas importantes (saldo nos itens de execução), sendo que muitos mantiveram a versão 2.5.5 
 
Deliberação: Realizar a implantação da versão 2.5.5, e aguardar futuros fixes da versão 2.6 para 
implantá-la. 
 
 
3.  Processo contabilizado incorretamente com prazo vencido (PROAD 10442/2020) 

 

Foi protocolado PROAD pelo Gabinete da Desembargadora Teresa Cotosky para tratamento de demanda 

relativa ao processo 0000697-07.2016.5.12.0000. 

O processo foi contabilizado como vencido pelo sistema e-Gestão em 30/9/2020 devido a ter ocorrido em 

sua movimentação o lançamento equivocado de conclusão para julgamento à relatora em 03/04/2017, 

quando ainda se encontrava em fase de instrução. Tendo em vista que o movimento de conclusão para 

julgamento é considerado pelo e-Gestão como marco inicial do prazo para relatar, este prazo foi 

contabilizado desde então.  

A situação não ficou visível para o Gabinete devido ao processo ter sido encaminhado para diligências, 

situação em que o prazo não é contabilizado pelo e-Gestao (nem, em decorrência, pelo sistema GIGs, que 

espelha suas regras) até que o processo volte ao relator por nova conclusão para relatar, o que aconteceu 

apenas em 24/09/2020. 

Apesar de o processo ter sido saneado manualmente pelo SEESTP na tabela LOMAN de setembro de 

2020, com autorização da Presidência (PROAD 10490/2020), não há ferramenta atualmente disponível 

para saneamento das estatísticas em sistema. A situação já foi levada, em 26/05/2020 e em 25/08/2020, 

para apreciação do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão (marcador nº 399 e 422 do PROAD 

5696/2014), que, nas ocasiões, deliberou pelo envio de sugestão de melhoria ao Comitê Nacional 

solicitando a disponibilização de meios para saneamento de processos originários ainda não aptos para 

julgamento incorretamente contabilizados como vencidos por erro no lançamento de conclusão, o que feito 

por meio dos JIRA EG-3737 e JIRA EG-3923, que permanecem sem conclusão, e por reforço de 

orientações aos Gabinetes pelo USO, também já realizado. 

O Gabinete, contudo, reafirma a gravidade da situação de não haver meios para saneamento da estatística 

do processo em sistema do erro de prazo causado pelo movimento lançado por erro operacional, apesar 

de o erro ser claro quando se observa a ficha de movimentação do processo, e já ter sido imediatamente 
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encerrada a conclusão equivocada logo em seguida. O Gabinete também ressalta a necessidade de que 

haja ferramenta para alertar o magistrado e a unidade judiciária sobre o início da contagem de prazo, 

independentemente da correção do movimento. 

Por fim, de forma a não prejudicar as estatísticas dos magistrados em sistema, o Gabinete solicita o 

seguinte: 

1. necessidade de serem pensadas e projetadas ferramentas capazes de possibilitar, em 

casos semelhantes: a retificação do movimento equivocado com a devida retomada da 

contagem correta do prazo, excluindo-se o movimento equivocado, mediante 

justificativa;  

2. a revisão da contagem do prazo para o fim de excluir a informação equivocada, tanto da 

LOMAN quanto do e-Gestão, com o devido reprocessamento dos dados;  

3. a criação de avisos ou alertas para o magistrado e a unidade respectiva sobre a 

contagem do prazo, quando houver evidência do vencimento. 

 

Diante do exposto acima, e tendo sido o saneamento da tabela LOMAN já autorizado pelo PROAD 

10490/2020, conforme exposto anteriormente, a Presidência autorizou o encaminhamento das demandas 

restantes expressas nos itens 1, 2 e 3 acima ao Comitê Gestor Regional do sistema e-Gestão para 

apreciação. 

Deliberação:  

1) Encaminhar as demandas referenciadas nos itens 1 e 3 ao Comitê Regional do PJe para avaliação. 
2)  Quanto à demanda de retificação da informação equivocada no e-Gestão, referenciada no item 2, 

o saneamento e reprocessamento das cargas do e-Gestão dependem dos encaminhamentos do 
item 1. O Saneamento da tabela LOMAN, publicada por este Regional, já foi realizado pelo 
SEESTP. 

 
4.  Contabilização de sessões de julgamento no 2º Grau  
 

O Serviço de Estatística tem se deparado com a dificuldade de obtenção do números de sessões realizadas 
que reflitam a efetiva situação deste Regional, implicando em consulta manual com as Turmas e Tribunal Pleno 

Conforme exposto em reunião do Comitê Gestor Regional do e-Gestão - Grupo Técnico realizada em 
05/11/2020, foi constatado que os itens referentes a contabilização de sessões no sistema e-Gestão (92188 e 
92189) traz um número superior de sessões do que o efetivamente realizado. Abaixo encontram-se 
reproduzidas as regras do manual do sistema e-Gestão para os itens: 

92188 - Sessões de julgamento realizadas (ordinárias) - sessões que entraram no status "iniciada" no 
período de apuração e que possuem o tipo "ordinária". 

92189 - Sessões de julgamento realizadas (extraordinárias) - sessões que entraram no status 
"iniciada" no período de apuração e que possuem o tipo "extraordinária". 

Como exemplo da disparidade, seguem abaixo os números informados pela SEATUR e os extraídos do e-
Gestão no período de 16/03/2020 a 13/10/2020: 

Conforme SEATUR: 
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Conforme e-Gestão: 

 

Em análise à situação, foi verificado que a inconsistência dos números é causada pela ocorrência de 3 situações 
atípicas: 

1) sessões canceladas que ainda assim foram contabilizadas pelo e-Gestão como realizadas 
por terem sido abertas - quando há o cancelamento da sessão, é ainda assim necessário iniciá-la, 
para que possam ser retirados de pauta os processos incluídos. Os processos incluídos em sessões 
canceladas recebem o movimento de retirada de pauta. 
2) agendamento e abertura de sessões em dois dias seguidos, representando o segundo dia 
apenas a extensão do primeiro dia, causando contabilização dupla da mesma sessão - foi 
inicialmente discutida a possibilidade de serem consideradas ambas as sessões como sessões 
independentes para fins de produtividade, tendo em vista que haveria de fato realização de trabalhos 
em ambos os dias. Contudo, a SEATUR verificou que as sessões duplicadas identificadas (em junho 
de 2020, na 1ª Câmara) não foram de fato decorrentes de adiamento, e sim de realização de ajustes 
técnicos em alguns poucos processos. Desta forma, não deve ser contado, para fins de produtividade, 
apenas o primeiro dia. A SEATUR também esclareceu que é possível identificar as sessões 
duplicadas para fins de ajustes técnicos pela quantidade atipicamente baixa de processos. Segundo 
a SEATUR, não são realizadas sessões de fato nas câmaras que tratem de apenas 1 ou 2 processos, 
podendo, quando da extração dos dados de pautas para fins de pesquisa, ser desconsideradas as 
datas de sessão que apresentem esta característica  

 

3) existência de processos com data de sessão em dia seguinte ao da sessão na qual foi 
incluído, sem a existência de sessão agendada ou realizada naquele dia - foram analisados 
processos nesta situação, mas não foram identificados, na movimentação constante na consulta do 
PJe, lançamentos que poderiam identificá-los de imediato, tendo em vista que contém a informação 
de inclusão na data de sessão correta. A SEATUR esclareceu se tratam de processos que 
necessitaram de adequações de pauta em sistema para fins meramente operacionais. O SEESTP 
esclareceu que, devido ao impacto desse tipo de ajuste nos números relacionados às sessões, seria 
recomendado que, em situações futuras, os ajustes sejam a eles comunicados diretamente, para fins 
de monitoramento. Adicionalmente, a SETIC se dispôs a analisar os processos em questão de forma 
a verificar movimentos que possam identificá-los de forma automatizada. 
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Por fim, a SETIC informou que a ocorrência dessas situações atípicas pode se tornar mais frequente com a 
fase inicial de implantação do Plenário Virtual, devido à maior necessidade de realização de ajustes, 
ressaltando-se a importância de identificação de métodos para saneamento dos dados extraídos do sistema 
até que a situação se normalize. 

Diante do exposto, o Grupo Técnico deliberou o seguinte: 

 

1) Quanto às audiências canceladas, encaminhar ao Comitê Gestor Regional do e-Gestão 
sugestão de melhoria para que sejam desconsiderados processos que sofreram retirada de 
pauta. 

2) Quanto a processos que sofreram adequação de pauta, a SETIC irá analisar os processos 
apontados pelo SEESTP, de forma a verificar movimentos que possam ser utilizados para 
identificá-los. Em futuras ocorrências, a SEATUR comunicará ao SEESTP a realização dos 
ajustes. 

3) Encaminhar a demanda ao Comitê Gestor Regional para análise da forma de contagem das 
sessões 

 

Deliberação:  

1) Propor ao Comitê Gestor Nacional sugestão de melhoria para que sejam desconsiderados dos 
itens de sessão (itens 92188 e 92189) os processos que sofreram retirada de pauta; 

2) Quanto à forma de contagem das sessões, o SEESTP deverá realizar a contagem com os 
instrumentos disponíveis e eventuais relatórios de apoio que possam ser fornecidos pela SETIC 
ou USO,  validando as informações com a SEATUR e SEGJUD, antes do fornecimento dos dados. 

 
5. Inconsistências nos itens de precatórios quitados (2323 e 2324) 
 

O SEESTP, em análise regular de dados, verificou que os itens de precatórios quitados passaram, a partir de 
outubro de 2020, passaram a não contabilizar valores. 

Após ciência do problema, a SEAP encaminhou demanda via email a SETIC, que está em análise. 

Será agendada reunião do grupo técnico do e-Gestão especificamente para analisar esta questão, salientando 
que o prazo de saneamento do ano de 2020 é o dia 1º de março de 2021. 

Deliberação: Prosseguir com os procedimentos de saneamento, mantendo o Comitê informado. 
 
6.  Contabilização das execuções encerradas 
 

   Foi verificado que, embora o total de execuções encerradas esteja sendo contabilizado corretamente no e-
Gestão (item 90093), os itens de detalhamento (acordos, pagamento, prescrição intercorrente, etc) estão 
contabilizando processos em duplicidade. Há, conforme verificado no Jira EG-3654, previsão de correção em 
âmbito nacional a partir da versão 2.6.1 do extrator. 

Deliberação: Não havendo medidas de correção no momento, aguardar a implantação da versão 2.6.1. 

 

7.  Execuções finalizadas sem a sentença de encerramento da execução 
 
A orientação atual, com base no manual do sistema e-Gestão, é que os processos arquivados definitivamente 
não mais são contabilização no sistema, mesmo que desarquivados. Assim, via de regra, os processos 
arquivados sem a sentença de extinção da execução não teriam como ser saneados.  
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Nos testes pelo Seestp, realizados no passado, de fato não estavam sendo contabilizados. Assim, para auxiliar 
as unidades, o SEESTP disponibilizou (no portal estatístico de Vara)  relatório para que as unidades pudessem 
aferir mensalmente a existência do equívoco de lançamento e evitar novas ocorrências. 
 
Posteriormente o sistema Pje disponibilizou relatório com o total histórico de processos que tiveram esse 
equívoco. O Dr. Ozeas, prezando por zerar essas indicações de inconsistências no relatório do Pje, consultou 
o SEESTP sobre eventuais efeitos estatísticos após realização de ajuste em determinado processo. A idéia é 
aplicar o movimento em todos os demais. 
 
Foi identificado, que nesta versão do extrator, o processo desarquivado para inclusão de sentença de extinção 
da execução passou a ser contabilizado nos seguintes itens, o que não teria previsão no manual do sistema e-
Gestão: 

● 90.093 - Execuções encerradas  
● 90.420 - Do ajuizamento da ação até a extinção da execução 

 
Em relação ao item de prazo acima mencionado, por considerar a data de ajuizamento, os prazos médios deste 
item podem ter importante elevação quando desarquivados processos antigos para saneamento. 

Deliberação: Consultar o Comitê Nacional para confirmar a forma de contabilização de processos nesta 
situação. Informar as unidades judiciárias e seus magistrados quanto a esta deliberação, orientando não 
realizar correções até a resposta do Comitê Nacional. 

 

 

FECHAMENTO DA ATA 
DATA REDATOR CONTATO 

16/11/2020 Marco Antonio Bazéggio marco.bazeggio@trt12.jus.br 
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