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LOCAL Videoconferência 
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PARTICIPANTES: 
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Dr. Roberto Masami Nakajo Juiz Gestor da Execução e 
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roberto.nakajo@trt12.jus.br 

Hamilton José Maestri SEGEP hamilton.maestri@trt12.jus.br 

Marcus Vinicius de Lima Oliveira DIGER marcus.oliveira@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 

Valdir Cunha SETIC valdir.cunha@trt12.jus.br 

Marco Antonio Bazéggio SEESTP marco.bazeggio@trt12.jus.br 

Luiz Alexandre Constante Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br 

Eder Leone USO eder.leone@trt12.jus.br 

Alexandre Dias SETIC alexandre.dias@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. Proad 2439/2019 - Validação mensal de dados do sistema e-Gestão 

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 Grau, tendo sido identificada a utilização 

de regras e itens não mais válidos. 

Deliberação:  comunicar ao Comitê Nacional quanto aos problemas identificados e consultar 

se os referidos relatórios permanecem aplicáveis e se irão ser atualizados. 

 

2. Implantação do extrator 2.6 

A SETIC informou que a implantação da nova versão foi concluída no dia 28/01. 

O SEESTP recebeu relato de Gabinete, na data de hoje, de que tem havido dificuldade no controle de 

prazos no sistema GIGS, que não está atualizando o vencimento de prazos processuais.  A SETIC irá 

avaliar a questão. 

Deliberação: a SETIC irá avaliar, com prioridade, o problema do sistema GIGS relatado pelo 

Gabinete e disponibilizar as cargas diárias do sistema e-Gestão. Assim que os dados estiverem 
Documento 469 do PROAD 5696/2014. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.CRXZ.VNWC:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml



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

 ATA DE REUNIÃO 
 

disponíveis, caso o sistema GIGs não volte a operar, o SEESTP deverá encaminhar relatório de 

prazos ao Gabinetes com base nas cargas diárias do sistema. . 

3. Proad 9210/2020 - Sobrestamentos no sistema PJe, BNPR e DATAJUD 

Informamos que, em análise conjunta deste Serviço com o NUGEP quanto aos dados e forma de 

controle dos movimentos no BNPR, foi concluído que não estão alinhados à métrica adotada no Prêmio 

Qualidade, sendo verificadas as seguintes disparidades: 

Após a análise dos pontos acima expostos, em reunião realizada em 17/09/2020 (marcador nº 2, foram 

obtidas as seguintes conclusões: 

● Com o fim de evitar o rotineiro dessobrestamento para a realização de atos processuais que 

não decorram do julgamento do incidente que motivou o respectivo sobrestamento, foi sugerido 

o encaminhamento, para avaliação do Comitê Gestor Regional do PJe, de proposta de melhoria 

do sistema PJE, no sentido de ser permitida a realização de alguns atos sem o encerramento 

da condição de suspensão do processo; 

● Há necessidade de elaboração de orientação aos usuários de 1º e 2º graus para o adequado 

lançamento dos movimentos de suspensão e sensibilização quanto à importância da 

fidedignidade na escolha do motivo de suspensão; 

● Visando a fidedignidade dos dados, entende-se fundamental a criação de instrumentos para 

identificar e retificar lançamentos incorretos dos motivos de sobrestamento (a exemplo de 

eventuais relatórios gerados pela Informática). De acordo com a Diretora do SEJUP, os dados 

da base do BNPR são avaliados e saneados pela equipe do NUGEP, podendo ser utilizados 

como referência na comparação com dados com o sistema Pje. 

Deliberação:  a USO deverá registrar o pedido de melhoria no PJe para que seja possível 

despachar e intimar sem necessidade retirar o processo de sobrestamento, mantida a 

possibilidade de intimação pelas Secretarias. 

Em relação ao relatório para apoio ao SEJUP, encaminhar à SETIC demanda de criação de 

instrumentos para identificar e retificar lançamentos incorretos dos motivos de sobrestamento. 

 

4. Proad 9444/2020 e incidentes 47733, R46771, 47918 e 48061 - Alteração de classes de 

processos do 2º Grau não reconhecida no e-Gestão 

Foi verificado que os processos que sofreram alteração de classe deixaram de ser contabilizados pelo 

e-Gestão de março de 2020 a julho de 2020. Após atualização do extrator, em julho de 2020, os 

processos passaram a ser contabilizados a partir de então, mas sem reconhecer a alteração de classe. 

Verificamos também que o item 92121(Processos recebidos com conversão de classe) encontra-se 

zerado de março a junho de 2020, o que pode indicar falha de extração quanto aos processos que 
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tiveram suas classes alteradas. A partir de agosto de 2020, o problema foi normalizado. Resta o 

saneamento dos meses anteriores, com reprocessamento das cargas. 

 

O reprocessamento foi realizado pela SETIC, e os números relativos ao item 92121 (Processos 

recebidos com conversão de classe) foram os seguintes: 

 

- Março/2020 - 422/6 - 6 registros 

- Abril/2020 - 454/7 - 2 registros 

- Maio/2020 - 481/6 - 6 registros 

- Junho/2020 - 510/5 - 5 registros 

- Julho/2020 544/4 - 126 registros 

 

Contudo, o reprocessamento também ocasionou variações em outros itens, conforme análise em 

anexo. 

 
Deliberação: avaliar as possíveis inconsistências apontadas pelo SEESTP e trazer o assunto 

para nova avaliação do Comitê. 

 

5. Incidente 47865 e PROAD 9446/2020 - Itens de publicação de acórdãos e decisões 

monocráticas zerados no e-Gestão 

Foi verificado que os itens 92213 (acórdãos publicados) e 92214 (decisões monocráticas publicadas) 

apresentam valores zerados desde março de 2020. O SEESTP entrou em contato com a área 

responsável pela publicação de acórdãos e decisões monocráticas (SEGERAC - Serviço de Gestão 

de Recursos e Acórdãos, contato realizado com o Diretor do Serviço, Gustavo Kist), e foi informado 

que a partir do final de maio já foram retomadas as publicações. Os itens, com isso, deveriam estar 

apresentando valores nos meses de maio e junho, apesar de que a área não soube precisar a 

quantidade ou números de processos em que houve publicação. As cargas de junho e julho 

permanecem com os itens zerados. A partir de agosto de 2020, o problema foi normalizado. Resta o 

saneamento dos meses anteriores 

 

O reprocessamento foi realizado pela SETIC, contudo os itens permanecem zerados nos referidos 

meses. Os dados deste item são necessários para informar ao Justiça em Números. 

 

Adicionalmente, após a implantação do extrator 2.6, foi verificado que o item 92213 apresenta 

processos contados em número de vezes que não correspondem ao número de acórdãos publicados 

(ex: processos contabilizados com 5 acórdãos publicados quando só houve 2 publicações em 

realidade). 

 

Deliberação: avaliar as possíveis inconsistências apontadas pelo SEESTP e trazer o assunto 

para novo avalição do Comitê 
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5. Incidente R49751 - Impossibilidade lançamento dos Valores pagos decorrentes de multas 

aplicadas por órgão de fiscalização das relações de trabalho (1º Grau) 

Foi verificado pelo USO que não está sendo possível realizar o lançamento do “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".”. 

Diante dessa impossibilidade, não há valores no item “90.260 - Valores pagos decorrentes de multas 

aplicadas por órgão de fiscalização das relações de trabalho” do sistema e-Gestão. 

 

Deliberação: comunicar ao Comitê Nacional dos problemas identificados no PJE e que 

impedem a apuração do item   “90.260 - Valores pagos decorrentes de multas aplicadas por 

órgão de fiscalização das relações de trabalho” 

 

6. Processos enviados ao TST por nó de desvio, mas pendentes para o relator 

Foi verificado pelo SEESTP a existência de processos pendentes incorretamente para o relator, por 

ausência de movimentos de decisão após nova distribuição realizada devido a envio indevido ao 1º 

Grau com recurso de revista pendente de análise. Alguns desses processos já foram enviados ao TST, 

contudo o envio foi feito por nó de desvio, o que não foi reconhecido pelo sistema e-Gestão. Devido à 

baixa não ter sido reconhecida, os processos continuam incorretamente pendentes para o relator. 

 

Exemplos: 

0002202-94.2013.5.12.0046 

0000658-33.2014.5.12.0015 

0001225-48.2017.5.12.0051 

 

Conforme verificado pelo USO, para saneamento desses processos (com o lançamento de decisão 

para fins estatísticos), seria necessário retirá-los da tarefa “Aguardando apreciação pelo TST”, 

recebendo-o novamente no 2º Grau, de forma a inserir a decisão para fins estatísticos. Outro caminho 

para o saneamento seria utilizar o lançador de movimentos para  inclusão de decisão ou remessa ao 

TST para fins estatísticos. 

 

Deliberação: SEESTP, SETIC E USO deverão avaliar alternativas para  saneamento dos 

processos indicados. 

 

 

 

7. PROAD 12391/2020 - Precatórios quitados com valores zerados 

O SEESTP, em análise regular de dados, verificou que os itens estatísticos que contabilizam as 

quantidades e os valores dos precatórios quitados (2323 e 2324) no e-Gestão passaram, a partir de 

outubro de 2020, a não contabilizar valores na maioria dos precatórios. 

Após a verificação da inconsistência, foi dada ciência à Secretaria de Apoio Institucional que, por sua 

vez, registrou abertura do incidente 49928 à SETIC, o qual se encontra em análise.  
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Em análise aos itens de precatórios quitados, o SEESTP verificou que vários deles ainda permanecem 

sem valor, sendo o prazo limite de envio de novo lote no dia 1º de março. 

 

Deliberação: solicitar que a SETIC priorize o atendimento ao referido PROAD, observado o 

prazo limite do envio dos dados. 

 

 

FECHAMENTO DA ATA 
DATA REDATOR CONTATO 

28/01/2021 Marco Antonio Bazéggio marco.bazeggio@trt12.jus.br 
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