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Luiz Alexandre Constante Bergmann USO luiz.bergmann@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. Retorno de demandas do Comitê Gestor Regional
3. Itens de precatórios sem captação a partir de setembro/2021
4. PROAD 10442/2020 - Melhorias no controle de prazos processuais no 2º Grau
5. Consulta decorrente da live de liquidação
6. Audiências por videoconferência
7. Saneamento dos processos convertidos por CLE que estão pendentes de julgamento
8. Conversão em diligência e prazo processual - 1º Grau
9. Cumprimento provisório de sentença

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
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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

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

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

2. Retorno de demandas do Comitê Gestor Regional

2.1 PROAD 10112/2021 Inconsistências no item “90.392 Processos que entraram em
suspensão (item 3 do marcador nº 581 - PROAD 5696/2014))

Na análise de implantação da versão 2.7 do extrator do sistema e-Gestão, constatou-se que o
item 90.392 permanecia sem captação (deveria estar corrigido). O Comitê Gestor encaminhou a
demanda para a SETIC, que identificou e corrigiu o problema e encaminhou para análise do
SEESTP.
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Dos dados gerados pela SETIC, verificamos que 718 processos foram contabilizados neste
item “90392 - Processos que entraram em suspensão” no mês de setembro de 2021. Foi realizado o
cruzamento com os processos dos item “90300 processos suspensos” (saldo em 30/09/2021) e
identificamos que 713 permaneciam suspensos e os demais 5 processos não foram captados no
saldo dos suspensos por terem sido dessobrestados no mês de referência.

Na próxima carga mensal os dados passarão a ser captados.

Deliberação: o Serviço de Estatística e Pesquisa deverá avaliar, na carga referente ao mês de
outubro, a efetiva solução do problema.

3. Itens de precatórios sem captação a partir de setembro/2021

A partir de setembro de 2021, passou a haver impedimento técnico para a coleta dos dados
de precatórios do sistema legado, uma vez que houve perda de vinculação do e-Gestão com o
sistema SAP2 após implantação do sistema GPREC.

A SETIC está estudando a situação para verificar soluções disponíveis para a coleta dos
dados por meio do novo extrator do sistema GPREC. Há, contudo, questões de incompatibilidade
dos formatos dos dados entre os dois sistemas que precisam ser verificadas, de forma que a
extração não cause impactos.

O SEAP esclarece que o valor constante no sistema GPREC é o valor original do precatório,
não sendo atualizado automaticamente pelo sistema, enquanto que no sistema antigo há a
atualização do valor. Com isso, a substituição pelo sistema GPREC pode ocasionar uma redução nos
valores registrados. Esclarece-se, também, que o GPREC permite a inserção do valor atualizado
para fins da quitação do precatório, mas de forma manual.

Em reunião do Grupo Técnico realizada em 26/10/2021 (marcador nº 592 do PROAD
5696/2014), conclui-se que não há atualmente alternativas além do uso do GPREC para captação
dos dados de precatórios. Tendo isso em vista, por não mais trazer os dados pertinentes, sugere-se
que a carga do sistema legado seja desativada, permanecendo as informações sobre precatórios
indisponíveis até que a nova solução baseada no extrator do sistema GPREC seja implantada pela
SETIC e homologada pelas áreas envolvidas. Na referida reunião, foi deliberado o seguinte:

1. Comunicar ao Comitê Regional sobre a indisponibilidade da informação sobre precatórios a
partir de setembro de 2021;

2. Sugerir ao Comitê Regional o cancelamento da carga pelo sistema legado;

3. A SETIC irá continuar os trabalhos para implantação do extrator do sistema GPREC, com
adaptações provisórias, para permitir a geração dos dados para homologação contingencial da
solução.

Deliberação: manter a carga do legado com os dados disponíveis e priorizar a solução via
GPREC para posterior reprocessamento dos meses pendentes.
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4. PROAD 10442/2020 - Melhorias no controle de prazos processuais no 2º Grau

A demanda foi originada do Gabinete da Dra Teresa Regina Cotosky para tratamento de
inconsistência no prazo de processo originário contabilizado como vencido pelo sistema e-Gestão
devido a ter ocorrido em sua movimentação lançamento equivocado de conclusão para julgamento.

Devido ao ocorrido, o Gabinete propôs melhorias no sistema PJe, dentre elas a criação de
avisos ou alertas para o magistrado e a unidade respectiva sobre a contagem do prazo, quando
houver evidência do vencimento. A demanda foi encaminhada ao Comitê Gestor Regional do
e-Gestão e, posteriormente, ao CERPJe, que sugeriu abertura de JIRA MEL com os requisitos
necessários.

Em análise posterior, foram verificados, contudo, obstáculos técnicos para a implementação
desta solução, devido à ausência de dados estruturados nos sistemas atualmente utilizados, bem
como ao PJE, e-Gestão e GIGs serem sistemas de âmbito nacional, dificultando soluções locais e
exigindo modificações integradas, o que foi comunicado ao Gabinete em reunião realizada em
19/10/2021 (marcador nº 16 do PROAD 10442/2020).

Na reunião, foram analisadas em conjunto com o Gabinete soluções que envolvem a
implementação de mudanças nos procedimentos operacionais no sistema PJe pela Unidade, o que
atendeu a demanda inicial. Foi também sugerido, como possível melhoria no sistema e-Gestão, bem
como possibilidade de futura melhoria no controle de prazos do sistema e-Gestão, que, de forma a
facilitar o acompanhamento dos prazos para relatar, o campo “NUM_DIAS_PENDENCIA” seja
contabilizado também nos itens referentes a processos que não estejam no Gabinete (remetidos
para diligência, para MPT e CEJUSC).

Deliberação: Encaminhar ao Comitê Nacional sugestão para que, de forma a facilitar o
acompanhamento dos prazos processuais para relatar, o campo “NUM_DIAS_PENDENCIA”
seja contabilizado também nos itens referentes a processos que não estejam no Gabinete
(remetidos para diligência, para MPT e CEJUSC).

5. Consulta decorrente da live de liquidação

Durante o evento de liquidação, ministrado pelos servidores Eder/USO e Marco/SEESTP,
recebemos o questionamento sobre qual tipo de audiência de conciliação deve ser utilizada na fase
de liquidação (conhecimento ou execução).

As opções disponíveis no sistema PJE:
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A título de comparativo com o CNJ, o Diretor do SEESTP informou que, conforme Resolução
nº 76 do CNJ, somente são consideradas duas fases processuais: conhecimento e execução. A
liquidação, pela regra atual, não integra a fase de conhecimento. O assunto foi recentemente
analisado pelo Comitê de Parametrização do CNJ, ficando consignado que a liquidação integra a
execução.

Deliberação: indicar, preliminarmente, que as audiências de conciliação na fase de liquidação
sejam registradas com o tipo “conciliação em execução”. Solicitar orientações ao Comitê
Gestor Nacional.

6. Audiências por videoconferência

Foi constatado, na geração de dados institucionais, que o número de audiências presenciais
registradas em sistema está em número superior ao esperado, o que pode indicar a necessidade de
cautela na hora de seu registro.

Deliberação: A SECOR encaminhará orientações às Varas do Trabalho.

7. PROAD 9312/2021 - Saneamento dos processos convertidos por CLE que estão pendentes
de julgamento (Item 2.2 da Ata de reunião de 27/08/2021, doc. 570)

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.

Cumpre destacar que a maior parcela dos processos pendentes de julgamento há mais de 5
anos, constante da recomendação da Corregedoria-Geral, diz respeito às inconsistências
decorrentes do procedimento de conversão para o Pje.
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O SEESTP realizou análise dos processos indevidamente pendentes de julgamento após
conversão para o processo eletrônico e identificou diversos tipos de inconsistências, não sendo
possível definir um procedimento padrão para correção da tramitação. Desta forma, após reunião
com o USO, sugeriu encaminhamento para análise do Grupo Técnico.

O Grupo Técnico, visando a solução com o menor impacto estatístico possível, entendeu pela
necessidade de estudos complementares, atualmente em andamento.

Deliberação: aguardar conclusão dos estudos para prosseguimento do saneamento dos
processos.

8. Conversão em diligência - análise do Grupo Técnico (item 2, doc. 591 do PROAD 5696/2014)

Deliberação: aguardar a atualização do sistema extrator.
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9. Cumprimento provisório de sentença - análise do Grupo Técnico (item 3, doc. 591 do
PROAD 5696/2014)

Deliberação: aguardar a atualização do sistema extrator para correta captação da classe 157.

FECHAMENTO DA ATA

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