
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 28/04/2022

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

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO SEESTP

PARTICIPANTES:
NOME ÁREA CONTATO

Dr. Roberto Masami Nakajo (ausência
justificada)

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
Ana Paula Volpato Wronski DIGER ana.wronski@trt12.jus.br
Silvana Schaarschmidt Gabinete Vago silvana.schaarschmidt@trt12.jus.br
Gustavo Bestetti Ibarra (ausência
justificada)

SEGEST gustavo.ibarra@trt12.jus.br

Fabiana Vieira de Linhares SGP fabiana.linhares@trt12.jus.br
Gelson Afonso Binotto SECOR gelson.binotto@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
Luiz Alexandre Constante Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br
Eder Braulio Leone USO eder.leone@trt12.jus.br
Marco Antonio Bazéggio (ausência
justificada)

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. Andamento dos chamados junto ao Comitê Gestor Nacional

2. Extrator versão 2.8.2

3. PROAD 9.312/2021 - Saneamento dos processos convertidos por CCLEC

4. Publicação da PORTARIA SEAP Nº 123, DE 27 DE ABRIL DE 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-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 (Recursos de Revista pendentes -
suspensos ou sobrestados)

Obs: Item atualizado na versão 2.8 do extrator. O Comitê Nacional
solicitou verificar se o comportamento ainda persiste. 14/10/2021

Pedido para
o TRT avaliar

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
(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 11/11/2021 Pendente
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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

EG-5051 Inconsistência em agravos de decisões liminares 10/03/2022 Pendente

EG-5165
Inclusão de complemento “Gabinete do Relator” no item 92.176 -
Processos restituídos pelo revisor para o relator 27/04/2022 Pendente

2. Extrator versão 2.8.2

Foram analisados por este serviço os principais impactos da versão 2.8.2. Para a análise,
procedeu-se inicialmente à comparação entre os quantitativos da versão atualmente em
produção com a nova versão, verificando-se amostralmente os processos nos itens onde foi
identificada diferença significativa.

Quanto aos itens com diferença significativa, foram identificados os seguintes pontos
incluídos no anexo I a esta ata.

2.1 Impactos no 1º Grau

Em relação ao 1º grau, foram identificadas melhorias nos itens de prazo médio da audiência
que passou a considerar as audiências realizadas “por videoconferência”.

Foram criadas novas variáveis para contabilização de processos da classe “Reclamação
Pré-Processual” conforme segue:

● 90470 Reclamações Pré-Processuais Recebidas por Conversão de Classe
● 90472 Reclamações Pré-Processuais convertidas para classe Homologação da

Transação Extrajudicial
● 90474 Prazo Médio entre a Distribuição da Reclamação Pré-Processual e a 1ª

Sessão de Audiência
● 90473 Reclamações Pré-Processuais pendentes de baixa, inclusive conversão de

classe
● 90471 Reclamações Pré-Processuais Recebidas por Redistribuição: 211
● 90469 Reclamações Pré-Processuais Recebidas por Distribuição: 5743

Foi verificado problema de extração da variável “90469 Reclamações Pré-Processuais
Recebidas por Distribuição” e a SETIC/TRT12 foi aberto o chamado aberto no TST
(https://tarefas.tst.jus.br/browse/EG-5099).

2.2 Impactos no 2º Grau

Conforme o manual, passou a ser considerado para fins de início de contagem de prazo para
o relator, tanto em ações originárias quanto em recursais, o movimento de conclusão para
despacho ou para decisão de liminar, o que causará impacto sobretudo nas ações originárias.
Foi verificado também as seguintes alterações com impacto nos prazos processuais:

1) Os prazos agora são iniciados ou por conclusão para despacho, ou para conclusão
para decisão de liminar, ou por conclusão para relatar

2) Não há mais interrupção de prazo por encerramento de conclusão ou por alteração
de classe processual. As únicas hipóteses de interrupção de prazo são as abaixo:
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● Se o processo for sobrestado. Com o encerramento da suspensão e nova
conclusão será reiniciado o prazo do 0

● Se o processo tiver sido disponibilizado pelo relator com visto (incidindo no
item 92151), e voltar a ser concluso

● Se o processo for concluso a relator diferente
● Se o processo for incluído em pauta, e posteriormente retirado de pauta e

devolvido ao relator.

3) A alteração da classe do processo não mais interrompe o prazo. O prazo
continuará a contar normalmente. Se o prazo da classe nova for menor que o da
anterior, prevalecerá o menor.

4) Decisões de despachos de mero expediente não estão suspendendo o prazo
processual, apesar de suas conclusões poderem iniciá-lo.

Cabe destacar que as novas regras para contagem de prazos resultou em aumento
significativo na quantidade de processos contabilizados nos itens 92160 e 92432 (prazos
vencidos para o relator). Quando considerado o mês de fevereiro de 2022, por exemplo, a
quantidade passou de 0 a 133 processos (sendo 41 recursais, e 92 originários), quando
aplicada a nova versão do extrator.

Além disso, embora o prazo para relatar seja iniciado também com conclusão para despacho
ou decisão liminar, as decisões dos despachos ou liminares parecem não estar causando o
encerramento do prazo, que é mantido em aberto até a decisão final. Com isso, os itens de
processos com prazos vencidos (92160 e 92432) passaram a apresentar alguns processos
vencidos há tempo considerável.

Ademais, com o fim de alinhamento e análise conjunta das novas regras da versão 2.8, foi
realizada em 26/04/2022, reunião com representantes de serviços de estatística dos demais
TRTs. Na reunião, foram identificados as seguintes questões consideradas significativas na
versão 2.8 do extrator:

● O principal problema está na captação do item 92.157, que não está considerando
movimentos de despacho, exceto os contemplados nos itens 92153 e 92154;

● Foi verificado que o item 92.145 - Processos pendentes de conclusão para o relator
passa a ter elevação na quantidade processos com as novas regras, o que sugere um
acompanhamento nos TRTs;

● Sugere-se avaliar, junto aos Comitê Regionais, indicar votação nos chamados para
buscar elevar sua prioridade.

Vários TRTs abriram incidentes no JIRA, junto ao Comitê Nacional, para tratamento dos
problemas apresentados.
Ressaltamos que a versão v2.8.1 não foi implantada devido aos defeitos apresentados terem
sido considerados impeditivos.

2.3 Compatibilidade do GIGs

Caso o extrator 2.8.2 seja instalado, há necessidade de atualizar as regras de extração do
GIGs, que atualmente está de acordo com o extrator em produção (2.7). Sugere-se que as
novas versões dos extratores contemplem as adequações do GIGs.

Deliberações:

1) Quanto às alterações nas regras de contagem de prazo e de itens de pendências
aos relatores, será realizada reunião, com participação do USO, SEESTP e dos
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Assessores dos Gabinetes, para fins de informação e alinhamento sobre as
novas regras e possíveis impactos.

2) Quanto à ausência de captação no item 92.157 das decisões de despachos,
reforçar os incidentes abertos pelos demais TRTs por meio de votação no JIRA.

3) Tendo em vista os impactos estatísticos e os JIRAs que tratam dos problemas
apresentados, não será por ora implantada a versão 2.8.2.

4) O SEESTP questionará o Comitê Nacional sobre a aplicabilidade de conclusões
para despacho ou decisões liminares no início da contagem de prazo de ações
originárias, tendo em vista que possuem fase de instrução.

5) Sugerir ao Comitê Gestor Nacional do e-Gestão que comunique ao Comitê
Gestor Nacional PJe as alterações das regras de cálculos dos prazos para
relatar para fins de ajuste no GIGs.

3. PROAD 9.312/2021 - Saneamento dos processos convertidos por CCLEC

Durante a Correição Ordinária foram identificados processos convertidos para o meio
eletrônico, na fase de conhecimento, e indevidamente pendentes de julgamento a mais de
dois anos.

Para fins de correção desses processos, foram realizados estudos entre as áreas SECOR,
SEESTP, SESUS e USO, em especial pelo menor impacto estatísticos possível, concluindo
pela possibilidade de saneamento via script por meio da inclusão da informação de data de
julgamento, conforme solicitado na tela de conversão por CCLEC. A tabela de dados a ser
atualizada é de apoio a implantação da CCLEC, não implicando em alterações na base do
sistema Pje ou tendo reflexos estatísticos além da remoção da indevida pendência. Os testes
realizados apontaram a efetividade da solução, todavia a necessidade de identificar a data de
julgamento via sistema SAP1.

Conforme deliberado em reunião, o SEESTP enviou a lista de 140 processos convertidos
para o meio eletrônico que estavam pendentes de solução em 31-12-2021. Com base nessa
lista a SETIC conseguiu identificar a data de julgamento para 105 processos.

Desta forma, verificamos a necessidade de deliberar sobre os 35 processos sem identificação
da data de julgamento e, após, encaminhar ao CERPJe para autorização de saneamento via
script por meio da inclusão da informação de data de julgamento.

Deliberação: o SEESTP irá encaminhar à SECOR a lista de processos (número do
processo e VT) para encaminhamento às respectivas Varas para fornecimento da data
de julgamento. Com base nas informações prestadas pelas unidades, encaminhar ao
CERPJe para autorização de saneamento via script por meio da inclusão da informação
de data de julgamento.

3. PORTARIA SEAP Nº 123, DE 27 DE ABRIL DE 2022

Informamos a publicação da PORTARIA SEAP Nº 123, DE 27 DE ABRIL DE 2022 que
designa os membros do Grupo Gestor e do Grupo Técnico do Sistema de Gerenciamento
de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho - e-Gestão deste
Tribunal.

Deliberação: Encaminhar a Portaria ao Comitê Gestor Nacional do e-Gestão para
conhecimento junto com o envio desta ata.

FECHAMENTO DA ATA
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DATA REDATOR CONTATO
28/04/2022 Daniel Ferreira de Souza marco.bazeggio@trt12.jus.br
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ANEXO I - Comparativo entre versão em produção e versão 2.8.2 do extrator

1. Itens 2º Grau

1.1  Itens com significativa diferença de valores analisados

Item Descrição Item

Lote
1030/5
(desenv)

Lote 1077/3
(produção) Diferença

% de
diferença Análise

92145

Processos distribuídos
pendentes de conclusão para
o relator 1684 37 -1647 -97,80%

O aumento é explicado pelo item ter
passado a computar vários processos que
não se encaixaram nas demais parcelas
de julgamento, contabilizando processos
que no extrator anterior incidiam no
relatório de processos suspeitos.

Foram identificadas também falhas de
contabilização de processos que não
deveriam constar no 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 921 364 -557 -60,48%

Solucionada inconsistência no item que
ocorria no extrator anterior, que deixava
de contabilizar processos que receberam
AIRR.

92148
Processos conclusos para
relatar - recursos internos 1039 589 -450 -43,31%

Aumento ocasionado pela mudança de
regra do item, passando a contabilizar
conclusões para despacho.

92154

Processos restituídos pelo
relator para cumprimento de
diligência no próprio TRT 388 94 -294 -75,77%

Houve melhoria na captação do item,
contabilizando vários processos
encaminhados para diligência no TRT
que não eram contabilizados
anteriormente.

92147

Processos conclusos para
relatar ações originárias e
recursos 4460 4295 -165 -3,70%

Aumento ocasionado pela mudança de
regra do item, passando a contabilizar
conclusões para despacho.

92150
Processos restituídos pelo
relator com visto 2724 2620 -104 -3,82%

Houve melhoria na captação do item,
contabilizando vários processos
disponiblizados pelo relator  que não eram
contabilizados anteriormente.

92151

Processos restituídos pelo
relator com decisão
monocrática 90 78 -12 -13,33%

Houve melhoria na captação do item,
contabilizando vários processos decididos
monocraticamente  que não eram
contabilizados anteriormente.

92434

Processos suspensos ou
sobrestados pendentes de
julgamento 3461 3503 42 1,21%

Deixou de contabilizar vários processos
onde constam o movimento “Suspenso ou
sobrestado o processo por decisão
judicial”
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92128 Processos remetidos ao MPT 161 212 51 31,68%

Houve melhoria na captação do item,
contabilizando vários processos remetidos
ao MPT  que não eram contabilizados
anteriormente.

92199
Recursos Internos pendentes
de julgamento 1303 1476 173 13,28%

Houve melhoria na captação do item,
deixando de contabilizar vários processos
que não tinham RI pendentes de
julgamento.

92425

Processos incluídos em
pauta e pendentes de
julgamento 1350 1876 526 38,96%

Houve melhoria na captação do item,
deixando de contabilizar vários processos
que de fato não estavam incluídos em
pauta e pendentes de julgamento.

92157
Processos restituídos pelo
relator - outros 644 1255 611 94,88%

Passou a não contabilizar vários
processos que tiveram conclusão para
relator diferente do distribuído, sendo isso
uma falha por não estar de acordo com o
manual.

92291

Agravos de Instrumento em
Recurso de Revista
pendentes de remessa 234 890 656 280,34%

Passou a não contabilizar vários AIRR
que estão admitidos mas que estão
pendentes de remessa, sendo isso uma
falha

1.2. Itens novos - avaliação

Item Descrição Item
Lote 1030/5
(desenv) Análise

92467
Processos remetidos pelo TST e devolvidos
pelos CEJUSCs de 2º Grau 9

Alguns processos não foram devolvidos pelo
CEJUSC no mês de referência, representando
uma falha.

92465
Audiências realizadas nos CEJUSCs de 2º
Grau em processos vindos do TST 5 Ok

92468
Processos remetidos pelo TST pendentes de
devolução nos CEJUSCs de 2º Grau 4

Metade dos processos contabilizados não estão
pendentes de devolução no CEJUSC

92464
Processos remetidos aos CEJUSCs de 2º Grau
pelo TST 2

Processos contabilizados não foram remetidos ao
CEJUSC por determinação do TST.

92466
Acordos homologados em processos remetidos
pelo TST para os CEJUSCs de 2º Grau 2 ok

92469

Custas e Emolumentos Arrecadados nas Varas
do Trabalho e nos Tribunais Regionais do
Trabalho - Sem amostra para avaliar
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92460
Embargos de Declaracao em Recurso de
Revista Interpostos 0 Sem amostra para avaliar

92461
Embargos de Declaração em Recurso de
Revista Julgados 0 Sem amostra para avaliar

92462
Embargos de Declaração em Recurso de
Revista Pendentes de Julgamento 0 Sem amostra para avaliar

1.3. Itens excluídos

● Item 92.156 - Processos disponibilizados pelo relator para tentativa de conciliação
Processos enviados ao CEJUSC para tentativa de conciliação agora são contabilizados no item 92.157 (Processos
restituídos pelo relator - outros)
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