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

DATA 29/07/2021 
HORÁRIO Das 16:00 às 18:00 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 

Ana Paula Volpato Wronski SEGJUD ana.wronski@trt12.jus.br 
Alcino Ecker Junior SECOR alcino.junior@trt12.jus.br 
Marcus Vinicius de Lima Oliveira DIGER marcus.oliveira@trt12.jus.br 
Claudio Zamparetti SETIC claudio.zamparetti@trt12.jus.br 
Luiz Beckhauser SGP luiz.beckhauser@trt12.jus.br 
Marco Antonio Bazéggio SEESTP marco.bazeggio@trt12.jus.br 
Daniel Ferreira de Souza SEESTP daniel.souza@trt12.jus.br 
Eder Leone USO eder.leone@trt12.jus.br 
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. Assuntos nos processos cletizados - PROAD 4354/2017  
3. Ofício Circular Conjunto CGJT.CSJT.GP.SG Nº 49/2021 - PROAD 4273/2021 
4. Assuntos processuais - TPU CNJ - PROAD 2835/2021 
5. Recomendações da correição anterior 
6. Incidente R53051 - Prazos médios no encerramento da instrução  
7. Incidente 53288 - Processos indevidamente captados na fase de liquidação 
8. Inconsistência em remessas para diligência - PROAD 3304/2021 e incidente 52518 
9. Inconsistências nos itens de precatórios - PROAD 3213/2021 
10. Item 92457 (Prazo médio da chegada do processo no órgão competente até a prolação da 

decisão da admissibilidade do Recurso de Revista para o TST) - PROAD 5350/2020 
11. Relatório de processos suspeitos - 2º Grau (e-Gestão) 

 
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 

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 
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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 
 
2. Assuntos nos processos cletizados - PROAD 4354/2017   
 

Os processos do legado convertidos para o Pje, por força dos critérios negociais de 
implementação adotados à época, passaram a constar exclusivamente com o assunto 
“Custas / Emolumentos”.  
Autorizado pela Presidência, a SETIC promoveu o saneamento de 25.962 processos. Um 
total de 14.631 não puderam ser saneados por ausência de registro de assunto no sistema 
SAP1, todavia permanecem com pelo menos um assunto (evita inconsistência no 
DATAJUD). 
De acordo com a SETIC, desde a última ação de saneamento (agosto/2020), pouco mais 
de 2200 processos foram migrados para o PJe (cletizados) e poderiam ser objeto de nova 
ação de saneamento. 
 
Este Comitê, ao analisar a demanda, assim deliberou: 
 

“...em relação aos 14.631 processos, pela indisponibilidade de assunto no sistema SAP1, 
manter o assunto “Custas / Emolumentos” atualmente cadastrado. Em relação aos 
processos cletizados a partir do último relatório, autorizar o saneamento pela SETIC 
daqueles que possuem assunto registrado no SAP1.” 
 

A SETIC providenciou o saneamento, sendo identificados 66 processos com essa 
inconsistência. A redução do quantitativo de inconsistências, segundo análise da SETIC, 
decorreram de três fatores principais: 
 

1) Unidades passaram a sanear de maneira mais efetiva os assuntos do processos 
migrados;  
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2) A quantidade considerável de processos sobrestados que foram migrados. A ação 
foi realizada pelo Serviço de Cadastramento de Recursos aos Tribunais Superiores 
(SECART), que por sua vez, realizou trabalho minucioso de atualização dos 
assuntos; 

3) A ação anterior da SETIC (m. 176) contemplou também a atualização de assuntos 
para processos que estavam na fase de transição da migração.  

 
Ao concluir os trabalhos, a SETIC sugere realizar, a cada dois meses, ações de 
saneamento dos “assuntos” para os novos processos que sejam migrados do sistema 
legado para o PJe. 
 
Deliberação: autorizar que a SETIC, a cada dois meses,  promova novas ações de 
saneamento. 
 

3. Ofício Circular Conjunto CGJT.CSJT.GP.SG Nº 49/2021 - PROAD 4273/2021 
 

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)” 

 
Em relação à integração SIGEP/e-Gestão, que tramita no POAD 10.932/2018, os itens 
estatísticos do sistema e-Gestão passaram a ser captados do sistema SIGEP desde janeiro 
do corrente ano. A captação dos afastamentos, para fins de descontos nos prazos 
processuais no e-Gestão e no GIGs, permanecem sendo realizadas por intermédio do 
sistema SRH (determinação prévia deste Comitê até a implantação do autoatendimento no 
sistema SIGEP). 
A equipe do projeto de integração, prezando pela qualidade dos dados estatísticos e em 
consonância Ofício Circular Conjunto CGJT.CSJT.GP.SG Nº 49/2021, tem atuado na 
melhoria das regras negociais aplicadas e está promovendo uma nova fase de 
homologação (doc. 77 do PROAD 10.932/2018) que prevê: 
 

● Aplicação de ajustes, aprovados por este Comitê, nas regras do itens 6 e 2041; 
● Implantação de planilha para coleta da quantidade de terceirizados, junto aos 

gestores de contratos, servindo de base para alimentação do sistema SIGEP;  
● Homologação dos itens estatísticos no mês de setembro; 
● Homologação dos afastamentos dos magistrados para fins de prazos processuais, 

na 2ª quinzena de agosto, com vistas a possibilitar a alteração da fonte de dados 
para o sistema SIGEP.  
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Deliberação: o Comitê Gestor Regional entende que estão sendo tomadas as 
providências cabíveis para fins de atendimento ao Ofício Circular Conjunto 
CGJT.CSJT.GP.SG Nº 49/2021. Este Comitê deverá ser mensalmente atualizado em 
relação aos procedimentos de homologação do sistema SIGEP/e-Gestão. 
 

4. Assuntos processuais - TPU CNJ - PROAD 2835/2021 
 

O presente expediente trata do Ofício-Circular CNJ nº 91 - SEP (1069877), versando sobre e 
ações coletivas, inquéritos civis e termos de ajustamento de conduta, conforme abaixo 
transcrito: 
 

“Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar que, 
em cumprimento ao disposto na Resolução Conjunta CNJ/C NMP n. 2, de 21 de junho 
de 2011, que instituiu os cadastros nacionais de informações sobre ações coletivas, 
inquéritos civis e termos de ajustamento de conduta a serem operacionalizados pelos 
Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, encontra-se publicado na 
página do CNJ e do CNMP o Cadastro Nacional de Ações Coletivas (Cacol).  
O Cacol, acessível pelo link www.cnj.jus.br/cacol, é um painel gerado a partir das 
informações provenientes do DataJud – Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, 
instituído pela Resolução CNJ n. 331, de 20 de agosto de 2020.  
O painel apresenta informações a respeito das Ações Civis Coletivas, Ações Civis 
Públicas, Ações Populares e Mandados de Segurança Coletivos, detalhadas por 
processo, parte, assunto, ano de julgamento, ano de ajuizamento, entre outras.  
Considerando a grande importância do referido painel e de sua publicidade, peço 
especial atenção quanto aos dados enviados pelo DataJud e que seja feita uma 
verificação a respeito da consistência da informação encaminhada ao CNJ.  
Destaco que os novos assuntos inseridos nas Tabelas Processuais Unificadas 
que identificam direitos coletivos não estão sendo utilizados. Na consulta por 
assunto, é possível verificar a ausência de registros no DataJud. São os códigos 
de número 12757 – Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito; n. 12756 
– Interesses ou Direitos Difusos; e n. 12758 – Interesses ou Direitos Individuais 
Homogêneos . O uso de tais códigos é essencial para mapeamento adequado 
dos direitos coletivos.  
Encaminho anexo Despacho n. 1055266, exarado pelo Departamento de Pesquisas 
Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, que, em resposta ao Ofício n. 2/2021 – 
CMA/CNMP, que solicita informação acerca de Ações Civis Públicas Ambientais, 
apresenta as orientações necessárias para consultar os números dos processos e as 
partes das ações coletivas relativas às ações ambientais em curso e já julgadas nos 
tribunais. (grifo nosso)” 
 

Especificamente em relação aos aos assuntos “12757 – Interesses ou Direitos Coletivos em 
Sentido Estrito”; “12756 – Interesses ou Direitos Difusos”; e “12758 – Interesses ou Direitos 
Individuais Homogêneos”, verificamos que estes estão subordinados ao assunto pai “DIREITO 
DO CONSUMIDOR”.   
Estes assuntos, até a publicação do Ato CGJT nº 10, de 4 de junho de 2021, que divulgou a 
adoção da Tabela Processual Unificada de Assuntos do CNJ em substituição a com acréscimos 
da Justiça do Trabalho, não estavam contemplados nas tabelas processuais com acréscimos 
da Justiça do Trabalho estabelecidas pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e, por 
este motivo, não estavam implementados no sistema Pje e no sistema e-Gestão. 
Com a edição do referido ato, os assuntos em tela passam a integrar as tabelas processuais 
aplicáveis na Justiça do Trabalho, todavia dependem d e atualização do sistema Pje e base do 
sistema e-Gestão, até o momento não constatada. 
O USO, ao analisar a aplicação dos assuntos no sistema Pje, assim se manifestou: 
 



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

 ATA DE REUNIÃO 
 

“Em resposta ao despacho (doc 5), informo que em consulta realizada no sistema PJe, 
na versão atualmente em produção (2.6.5), verificamos que os assuntos mencionados 
na informação do SEESTP (doc. 4), “12757 – Interesses ou Direitos Coletivos em 
Sentido Estrito”; “12756 – Interesses ou Direitos Difusos”; e “12758 – Interesses ou 
Direitos Individuais Homogêneos”, não foram implementados na tabela de assuntos 
disponíveis na versão aqui mencionada. 
Informamos, ainda, que a atualização das tabelas no sistema PJe dependem do CSJT, 
não estando ao alcance das áreas deste Tribunal realizar tal modificação. 
Por fim, informamos que não temos como precisar a data na qual os assuntos acima 
referidos estarão disponíveis para utilização em produção, uma vez que, como dito, 
dependem do CSJT.” 

 
Deliberação: tendo  em vista que solução depende de ação do CJST, a SETIC deverá 
realizar consulta ao CSJT, por meio de Jira de Dúvida, quanto à previsão de incorporação 
das tabelas de assuntos do CNJ no sistema Pje, nos termos do  do Ato CGJT nº 10, de 4 
de junho de 2021. 

 
5. Recomendações da Correição anterior 
 
 Na Correição anterior, foram dadas as seguinte Recomendações: 
 

“Considerando que os dados constantes do relatório de processos suspeitos de 
inconsistências extraído do Sistema e-Gestão acarretam impacto na fidedignidade dos 
dados estatísticos, visto que indicam concomitância de movimentos ou sistemas para 
um mesmo processo; e considerando a detecção de inconsistências em relação às 
fases de liquidação e execução, recomenda-se que se envidem esforços no sentido de 
promover a qualificação de magistrados e de servidores lotados nas Varas do Trabalho, 
bem como nos Gabinetes de Desembargadores, mediante cursos e outras atividades 
de treinamento, a fim de evitar a ocorrência de lançamentos equivocados e 
inconsistências nos movimentos processuais relativos aos Sistemas Legado e PJe; 
recomenda-se, outrossim, que o Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão se 
reúna mensalmente para proceder a criterioso exame e eficaz saneamento de 
eventuais dados equivocados, com efetivo registro e remessa das respectivas atas por 
meio do software Jira/TST, conforme estabelecido no Ato CGJT n.º 7/2016;” 

 
A partir de 2020, foram realizadas diversas ações com vistas à melhoria da qualidade de  dados, 
entre as quais: 
 

● Videoconferência na implantação do PJWE (versão 2.5); 
● Capacitação por vídeo aula (versão 2.5 do PJE); 
● Capacitação por meio da edição de pílulas do PJE, visando a orientação e uniformização 

de lançamentos nos sistemas Pje de 1º e 2º Graus; 
● Criação de grupo de whatsapp, por grau de jurisdição, para comunicações ágeis; 
● Orientações por meio de comunicados circulares com foco em questões pontuais 

relativas a inconsistências identificadas. 
 

Em relação à fase de liquidação foi, também, aprovada pela Coordenação Executiva Regional 
do Pje proposta de melhoria oriunda da Escola Judicial do TRT12 que versa sobre a viabilização 
de novos movimentos para lançamento em sistema e cômputo estatístico relativos ao art. 879, 
§2 e 884, §3 da CLT e a homologação da conta. A proposta foi encaminhada à Corregedoria-
Geral. 
Em especial, quanto às inconsistências na fase de liquidação, foi identificada uma importante 
redução das ocorrências. Um pequeno resíduo, em torno de 8%, motivou a elaboração da pílula 
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nº 46 e também foi agendada um curso Ead para fins de orientações quanto aos lançamentos, 
previsto para o dia 20/8/2021. 
Em análise de medidas efetivas de solução das inconsistências quanto à homologação, o 
SEESTP  e USO sugerem a criação de mecanismo no PJE que impeça a movimentação do 
processo para a fase de execução sem a homologação dos cálculos, nos mesmos moldes 
aplicados ao movimento trânsito em julgado para permitir a movimentação para fase de 
liquidação. 
Conforme recomendado, este Comitê tem se reunido mensalmente para proceder a criterioso 
exame e eficaz saneamento de eventuais dados equivocados, com efetivo registro e remessa 
das respectivas atas por meio do software Jira/TST, conforme estabelecido no Ato CGJT n.º 
7/2016. 
Tendo em vista a adoção do teletrabalho deste Regional, para fins de garantir a adequada 
comunicação de orientações de melhoria nos lançamentos em sistema, entende-se oportuno 
sugerir ao Comitê de Teletrabalho avaliar a possibilidade de recomendar aos servidores da 
área judiciária o ingresso no grupo de whatsapp relativo ao grau de jurisdição (“USO - Informes 
PJe 1G” e “USO - Informes PJe 2G”) 
 
Deliberação:  
 

1. Encaminhar a CERPJE  sugestão de melhoria acima indicada pelo USO e SEESTP; 
2. Encaminhar à SGP para apresentação da proposta ao Comitê Gestor de 

Teletrabalho. 
 
6. Incidente R53051 - Prazos médios no encerramento da instrução  
 

A 4ª Vara do Trabalho de Blumenau identificou que havia processos contados duplamente nos 
prazos médios de encerramento da instrução. 
O Serviço de Estatística e Pesquisa analisou a demanda, tendo o processo 0003403-
38.2015.5.12.0051 como paradigma, e identificou que o sistema e-Gestão está contabilizando 
os prazos médios de encerramento da instrução, mesmo quando há a ocorrência da conversão 
em diligência. Os seguintes itens são computados nesta situação: 
 

● 90414 - Do ajuizamento da ação até o encerramento da instrução processual na fase 
de conhecimento; 

● 90415 - Da realização da última audiência até a conclusão para prolação de sentença 
na fase de conhecimento. 

 
Nestes  casos, embora tenham sido contabilizados os prazos médios de encerramento de 
instrução, os processos permanecem sendo computados no item “90061 - Processos 
aguardando o encerramento da Instrução”. 
 
Deliberação: encaminhar a questão para análise do Comitê Gestor Nacional, sugerindo 
adequação no cômputo dos itens 90414 e 90415. 

 
7. Incidente 53288 - Processos indevidamente captados na fase de liquidação 
 

A 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis identificou que alguns processos estão contabilizados  
indevidamente na fase de liquidação. No sistema Pje estão na fase de conhecimento. 
O Serviço de Estatística e Pesquisa analisou a demanda e identificou os processos indicados 
tiveram a sentença anulada no 2º Grau e retornaram à VT com o complemento “para 
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prosseguir”, quando deveria constar “para novo julgamento (por anulação da decisão da 
instância inferior” (orientações de lançamentos constam em pílula nº 28 do PJe). 
A VT, ao receber os processos, lançou o movimento de  "trânsito em julgado”, o que 
automaticamente levou o processo para a fase de liquidação. A unidade corrigiu tal situação no 
sistema Pje, retornando o processo para a fase de conhecimento.  
A unidade requer que os processos sejam estatisticamente contabilizados na fase de 
conhecimento. 
Verificamos que este procedimento não é reconhecido pelo sistema e-Gestão, sendo mantida 
a situação estatística da liquidação. Não há ação em âmbito Regional que possa atender essa 
demanda. 
 
Deliberação:  
 

1. Orientar a unidade demandante, via incidente, que no momento não é possível o 
retorno de fase no sistema e-Gestão, dando ciência das demais deliberações; 

2. Sugerir ao Comitê Gestor Nacional que, havendo retorno de fase do processo no 
sistema PJE, a estatística processual também retroceda; 

3. Reiterar a pílula 28 para o 2º Grau, com vista à melhoria nos lançamentos das 
remessas ao 1º Grau; 

4. Orientar as VTs que, a fim de evitar inconsistências estatísticas, quando do 
recebimento da remessa do 2º Grau, avaliar o resultado do julgamento antes de 
inserção de quaisquer movimentos. 

8. Inconsistência em remessas para diligência - PROAD 3304/2021 e incidente 52518 
 

Foi verificado que, a partir de março de 2021, o sistema PJe passou a não gerar movimento de 
remessa dos autos de processos encaminhados para diligência em Secretaria. Sendo as 
remessas para diligência uma das condições para reconhecimento da suspensão do prazo em 
sistema, a ausência do lançamento traria impacto para o cômputo de prazos para o relator. 
Devido a isso, o PROAD 3304/2021 e o incidente 52518 foram enviados à SETIC para 
tratamento da demanda, tendo sido, em resposta, gerado o JIRA PJEKZ-49144. 
A SETIC informou que, com a versão 2.6.4 do sistema PJe, já implantada, o problema foi 
corrigido.  
  
Deliberação: o Comitê entende que a demanda foi atendida. Certificar no PROAD que o 
monitoramento da solução está sendo realizado, podendo o expediente ser arquivado. 

 
9. Inconsistências nos itens de precatórios e mudança na extração de RPVs - PROAD 3213/2021 

e 3933/2021 
 

Foi verificado que, a partir de janeiro de 2021, o sistema e-Gestão passou a não contabilizar 
as quantidades dos itens de precatórios pendentes (2326, 2327, 2328 e 2329), estando todos 
zerados desde então. Com isso, a demanda foi encaminhada para a SETIC por meio do 
PROAD 3213/2021. 
A SETIC, por sua vez, identificou a origem da inconsistência e realizou o seu saneamento, com 
o reprocessamento dos dados dos meses de 2021. Para os meses subsequentes, tendo em 
vista que a SEAP precisa de 5 dias úteis para alimentação do sistema de precatórios, será 
necessária a geração de uma carga mensal extra do sistema até o dia 10 de cada mês para 
complementar esses dados. 
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No Proad 3933/2021 foi solicitada a análise de viabilidade para extração híbrida, sendo RPVs 
extraídos do GPREC com o novo extrator nacional e precatórios extraídos do antigo sistema 
Precatórios com extrator local do TRT12. A análise concluiu que a extração é viável e uma 
extração para conferência da solução proposta será executada no próximo mês. Os resultados 
dessa extração deverão ser analisados e validados. 
 
Deliberação:  

 
1. autorizada a geração de nova carga mensal do sistema e-Gestão até o dia 10 de 

cada mês, de forma a integrar os dados estatísticos de precatórios. 

2. SEAP, SEESTP e SETIC deverão realizar o acompanhamento estatístico da nova 
coleta de dados (itens RPV e Precatórios) no início do próximo mês de agosto. 

10. Item 92457 (Prazo médio da chegada do processo no órgão competente até a prolação da decisão 
da admissibilidade do Recurso de Revista para o TST) - PROAD 5350/2020 

 
Foi aberto chamado técnico junto ao Comitê Nacional (JIRA EG-3970) quanto ao item 92457 
(prazo médio de admissibilidade de recursos de revista) não estar captando os processos que 
tiveram interposição de AIRR, resultando em impacto no prazo. 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. 
 
Deliberação:  
 

1. Manter o acompanhamento da demanda por meio de Jira, em reuniões deste Comitê, 
podendo o expediente ser arquivado; 

2. Dar ciência à CORREV; 

3. Certificar, no expediente, que o monitoramento da solução via Jira estará sendo 
realizado por este Comitê. 

11. Relatório de processos suspeitos - 2º Grau (e-Gestão) 
 

Foram identificados, conforme posição em 27/07/2021, 641 processos que estão pendentes de 
julgamento, mas não estão incidindo na parcela de itens considerados pelo relatório que 
caracterizam a pendência. Após análise, foi identificado que os processos se dividem conforme 
segue: 
 

● 279 processos originários - nesses casos, a maioria se trata de processos ainda não 
aptos para julgamento. O relatório não parece prever essa situação, pois não existem 
nas parcelas situações que possam englobá-los. 
 

● 363 processos recursais, sendo desses: 
 

○ 85 já encaminhados ao CEJUSC no dia 27/07/2021. O sistema não reconheceu 
essa situação como parcela devido ao item de pendência no CEJUSC (92.456) só 
ser contabilizado no dia seguinte à remessa. 

 
○ 134 processos que se encontram nas tarefas “conclusão ao magistrado” ou 

“processo recebido de diligência”, que representam processos que foram 
recebidos de diligência, MPT, CEJUSC ou saíram de sobrestamento que ainda 
não tiveram conclusão para relatar. 
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○ 144 processos em situações diversas de inconsistência (erro de conclusão, 
movimentos de julgamento lançados incorretamente, etc). Contudo, em análise 
amostral a esses processos, verificou-se que grande parte já se encontra 
regularmente conclusa em 28/07/2021. 
 

■ Dentre esses processos, foram verificados casos de Agravos interpostos a 
decisões interlocutórias, antes da decisão final. No caso desses processos, 
caso ocorra sobrestamento, mesmo se conclusa a classe principal, o 
sobrestamento irá ser contabilizado para o Agravo. Com isso, a classe 
principal não entrará nas parcelas. 

  
Deliberação: 

 
1) Elaboração de pílula para orientação aos Gabinetes para a realização de 

monitoramento dos processos que necessitam de conclusão, e recomendar a 
realização da conclusão logo após recebidos (de diligência, MPT ou CEJUSC) ou 
dessobrestados os processos; 

2) Relatar ao  Comitê Gestor Nacional que o item “92456 - Processos pendentes de 
devolução nos CEJUSCs de 2º Grau” está sendo contabilizado um dia após o 
movimento de remessa, sugerindo alteração para que seja contabilizado na 
mesma data da remessa. Informar que tal situação pode implicar na contabilização 
desses processos no relatório de processos suspeitos; 

3) Relatar ao Comitê Gestor Nacional que os movimentos de sobrestamento 
lançados nos processos que possuem Agravos interpostos de decisões 
interlocutórias estão sendo contabilizados para os agravos, e não para a classe 
principal, independentemente do movimento de conclusão. Informar que tal 
situação pode implicar na contabilização desses processos no relatório de 
processos suspeitos, pois a classe principal, desta forma, não seria contabilizada 
nos itens da parcela de pendência de julgamento; 

4) Informar ao Comitê Gestor Nacional sobre processos originários que, tendo em 
vista que tais processos só são conclusos para relatar a partir do momento em 
que estão aptos para julgamento, podem ser contabilizados como suspeitos por 
não terem sua situação prevista nas parcelas de pendência de julgamento. Diante 
disso, sugere-se que os processos originários sejam removidos dos relatórios de 
processos suspeitos (aba “d”). 

FECHAMENTO DA ATA 
DATA REDATOR CONTATO 

30/07/2021 Marco Antonio Bazéggio marco.bazeggio@trt12.jus.br 
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