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OBJETIVO Comitê Regional do Sistema e-Gestão (PROAD 5.696/2014)
DATA 24/03/2022

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

Carlos Eduardo Tiusso (ausência justificada) SEGEP carlos.tiusso@trt12.jus.br
Alexandre Goulart SEGJUD alexandre.goulart@trt12.jus.br
Marcus Vinicius de Lima Oliveira DIGER marcus.oliveira@trt12.jus.br
Fabiana Vieira de Linhares SGP fabiana.linhares@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
Sandro Vieira de Paula SETIC sandro.paula@trt12.jus.br
Gustavo Bestetti Ibarra SEGEST gustavo.ibarra@trt12.jus.br
Jorilton de Souza DEFAP jorilton.souza@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
Haroldo José Brandão de Sousa SEESTP haroldo.sousa@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. Implementação do extrator versão 2.8.1

3. Reprocessamento do ano 2021 com o novo extrator

4. Cálculos dos prazos médios relativos à audiência - VT de Fraiburgo

5. Homologação dos itens de Precatórios, RPV 1º Grau e RPV 2º Grau

6. Itens 5, 6, 2023 e 2024 - extrator SIGEP/e-Gestão

7.  Itens relativos à publicação de acórdão

8. Inconsistências LOMAN - fev/22

9. PROAD 11.333/2021 - Inconsistência nos item de revisor com impacto nos prazos vencidos

10. Ajuste retroativo nos itens relativos à SECOR - incidente R57681
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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

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
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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

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

2. Implementação do extrator versão 2.8.1

A versão 2.8 do extrator foi lançada em meados de fev/22, todavia alguns problemas foram
identificados nacionalmente e as correções foram liberadas pelo CSJT apenas em 11/03/2022 por
meio do hotfix 2.8.1. Desde então, o SETIC/SESUS e o SEGEST/SEESTP têm atuado na
implantação e homologação da versão com as correções.

Contudo, na fase de homologação foram identificados novos pontos de inconsistência que
inviabilizam a colocação da versão em produção (exemplo: o saldo de execuções provisórias no 1º
grau apresentou uma redução de 50%, o que não é compatível com a situação atual). A SETIC está
tratando os pontos observados, sendo que alguns destes já possuem chamado aberto no TST.

Deliberação: prosseguir com o trabalho e assim que homologado pelo SEESTP, colocar a
nova versão em produção.

3. Reprocessamento do ano 2021 com o novo extrator

Tendo em vista que a nova versão do extrator não foi homologada (item 2) e que o prazo limite para
envio dos dados é o dia 31/3/2022, ainda que novas versões corretivas sejam liberadas pelo CSJT,
há alto risco de não ser possível realizar, com segurança, nova homologação e o reprocessamento e
reenvio dos dados com o novo extrator para o ano 2021.

Deliberação: destacado o exíguo prazo, somente deverá ser reprocessado o ano de 2021 com
o novo extrator caso haja efetiva solução dos pontos observados pelos SEESTP e
consequente homologação da solução.

4. Cálculos dos prazos médios relativos a audiência - VT de Fraiburgo

Foi recebida demanda VT de Fraiburgo (prazo médio audiência):

Na nossa Ata de Correição deste ano (anexa), juntada no PJeCor - CorOrd 0000113-62.2021.2.00.0512,
item 4, constou como prazo médio, desde o ajuizamento até a realização da primeira audiência na Vara
do Trabalho de Fraiburgo, o prazo de 28 dias para o ano de 2020, e o prazo de 85 dias para o ano de
2021. Este último prazo não reflete a realidade processual nesta Unidade Judiciária.
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O SEESTP identificou que os itens de prazo médio de audiência (Itens 90412 e 90413) não estavam
contabilizando as audiências do tipo “por videoconferência”, o que deixou de considerar no cálculo de
prazo médio uma significativa quantidade de audiências (exemplo: item 90412 considerou 155
audiências em 2021, quando deveria te considerado 4093). Os prazos apurados, neste sentido,
consideram um volume pequeno de processos, não representando a situação efetiva das unidades.

Verificamos alguns chamados no TST (EG-4332, EG-4540, EG-4442, EG-4726) que tratam deste
assunto e foi informado que os itens foram corrigidos no extrator 2.8.1, o que de fato ocorreu quando
observados os dados em homologação da nova versão.

Deliberação: Assim que implantado o novo extrator em produção, os dados futuros passarão
a ser corretamente contabilizados. A retificação retroativa dependerá de eventual
reprocessamento do ano de 2021, o que depende da conclusão das atividades dos itens 2 e 3.

5. Homologação dos itens de Precatórios, RPV 1º Grau e RPV 2º Grau

Desde a implantação da solução de extração dos dados do GPREC/e-Gestão, em dez/21, o DEFAP
tem realizado os procedimentos de análise e homologação dos dados.

Conforme deliberado por este Comitê, na reunião de 17/02/2022 (doc. 650), a SETIC promoveu as
adequações apontadas e os itens 2338 e 2340 passaram a contabilizar valores.

Como já noticiado pelo DEFAP, exceto pelas correções realizadas, não se verificaram inconsistências
nos dados de dezembro de 2021, todavia uma análise geral dos montantes (R$) apurados é
oportuna.

Deliberação: tendo em vista o prazo limite de ajuste dos dados de dez/21, em 31/3/2022, o
DEFAP fará uma análise dos montantes computados nos itens, solicitando suporte a SETIC se
necessário) e sinalizará ao SEESTP e SESUS quanto à necessidade de eventuais ajustes

6. Itens 5, 6, 2023 e 2024 - extrator SIGEP/e-Gestão

Durante os procedimentos de homologação da integração SIGEP/e-Gestão, observou-se que os
itens abaixo indicados não apresentaram correta captação dos dados para  dez/21:

5 - Juízes Titulares em exercício
6 - Juízes Substitutos em exercício
2.023 - Cargos providos de Juiz Substituto
2.024 - Cargos vagos de Juiz Substituto

Visando o saneamento, SESUS e SEESTP buscaram alternativas para correção dos dados. Todavia
será necessário o reprocessamento dos dados SIGEP para o mês de dezembro de 2021.

Deliberação: caso o reprocessamento retroativo do SIGEP para dez/21 corrija as
inconsistências apontadas, sem que novas ocorram, poderá ser reenviado um novo lote para
o mês de dez/21.

7.  Itens relativos à publicação de acórdão

O SEESTP, no período de compilação dos dados do sistema Justiça em Números - Ano 2021,
verificou redução significativa no número de decisões e acórdãos publicados, não explicada pela
variação no número de processos solucionados. Ao investigar amostralmente os processos
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solucionados mas sem publicação de acórdão contabilizada, foi verificado que, na movimentação
desses processos, consta o movimento “Publicado(a) intimação”, ao invés de “Publicado o acórdão”,
sendo apenas este último reconhecido pelo e-Gestão.

A questão do impacto no Sistema Justiça em Números será avaliada em expediente próprio.
Destacando, ainda, que esta variável também é utilizada para os cálculos da Res. CSJT 296/2021.

Para avaliar a situação, foi reunido o Grupo Técnico do e-Gestão, com participação do SEGERAC.
Na análise preliminar foi observado que a inconsistência poderá ser superada se os usuários
selecionarem o tipo de matéria “acórdão” no momento da publicação. O valor default é "notificação",
o que causa o movimento não reconhecido pelo e-Gestão, induzindo o usuário ao erro.

Para o saneamento do problema, a SEGERAC, juntamente com o USO, realizaram teste para
substituição do valor no campo “matéria” em processo. O teste foi bem sucedido.

Em termos de impacto, foi verificado que, em 2021, mais da metade dos processos incidentes nos
itens de decisão e acórdão não incidiram nos itens de decisões/acórdãos publicados, o que não há
possibilidade de ajustes uma vez que os movimentos registrados não atendem ao manual do sistema
e-Gestão.

Deliberação: encaminhar a demanda ao Grupo Técnico para que, em conjunto do SEGERAC,
se verifiquem alternativas para resolução do problema apontado, bem como orientar as
unidades para realizar os lançamentos que atendam à especificação prevista no manual do
sistema e-Gestão .

8. Inconsistências LOMAN - fev/22

Ao ser realizada a verificação dos dados da tabela LOMAN de fev/22, foram identificadas as
seguintes inconsistências:

● Processo 0000271-45.2021.5.12.0056 incidiu no item 92213 (acórdão publicado) com
relator/redator não identificado no e-Gestão. Contudo, não existe documento de acórdão,
tendo sido o movimento de publicação um erro operacional, o que foi confirmado pelo
gabinete.

● Processo 0000207-35.2016.5.12.0048 incidiu no item 92201 (pendente em diligência) no
nome da Dra Viviane Colucci. O processo estava suspenso desde 2017, tendo sua
suspensão sido encerrada em fevereiro de 2022, mas sem conclusão para relatar para o
substituto, o que o manteve vinculado à desembargadora aposentada. O processo então foi
encaminhado para diligência.

Em todos os casos, de forma excepcional, houve erro operacional. Neste sentido, seguindo os
procedimentos atuais, a sugestão seria de sanear na publicação local da tabela LOMAN.

Deliberação: autorizar o SEESTP a proceder com o ajuste manual na tabela LOMAN quanto a
esses processos, bem como em situações futuras similares.

9. PROAD 11.333/2021 - Inconsistência nos item de revisor com impacto nos prazos vencidos

Em demanda tratada pelo PROAD 11333/2021, foram identificados 4 processos contabilizados
incorretamente vencidos para o revisor. Em análise aos processos, foi verificado que haviam sido
devolvidos para o relator, com o movimento “Remetidos os autos para o Gabinete do relator para
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atender solicitação”, o que não foi reconhecido pelo e-Gestão. Os processos foram então
descontados da respectiva tabela LOMAN, conforme autorizado pela Presidência.

A demanda foi encaminhada, em seguida, pela SETIC, que verificou que o complemento de destino
do movimento, “Gabinete do relator”, não é o reconhecido pelo e-Gestão, que exige o complemento
“Órgão Jurisdicional Competente”.

Após consultar o USO, foi verificado que o PJe, de fato, não está realizando o lançamento como
previsto pelo manual do e-Gestão, não possibilitando a seleção do complemento “Órgão Jurisdicional
Competente” no lançamento.

Assim, o processo deixa de ser contabilizado no item "92.176 - Processos restituídos pelo revisor
para o relator" e permanece nos itens de prazo do revisor, podendo resultar no vencimento incorreto.

Outros processos podem, eventualmente, ter o mesmo problema no futuro. Até o momento somente
estes processos constaram como vencidos incorretamente.

Solução de contorno:

De acordo com a USO, a única forma de corrigir, via usuário, seria a edição do movimento
pelo Gabinete do Relator logo que recebido o processo do revisor.

Nesse sentido, as unidades precisam ser orientadas para observar essa situação.

Solução definitiva:

Sugerir ao Comitê Gestor Nacional que inclua no item 92176 os processos remetidos com o
destino "Gabinete do Relator".

Deliberação: de acordo com as soluções apresentadas, conforme segue:
9.1 O USO deverá realizar a orientação das unidades quanto ao procedimento de edição
do movimento, após devolvido o processo, para correção do complemento “Gabinete
do Relator” para “Órgão Jurisdicional Competente”

9.2 Encaminhar sugestão de melhoria ao Comitê Gestor Nacional para incluir o destino
“Gabinete do Relator” na previsão do movimento exigido no item 92176.

10. Ajuste retroativo nos itens relativos à SECOR - incidente R57681

Conforme relatado na reunião prévia deste Comitê, a SECOR havia identificado que nomes de
ocupantes do cargo de Desembargador-Corregedor captados nos itens próprios da Corregedoria não
estavam corretos, solicitando o ajuste desde janeiro de 2021:

A SETIC promoveu as adequações na base de dados, inclusive garantindo adequada extração para
os meses futuros.

Em relação ao pedido de reprocessamento dos meses anteriores a dezembro de 2021, observou-se
que tal procedimento envolve o reenvio de todo conjunto de dados do Tribunal, análise de qualidade
e eventuais ajustes, o que não parece indicado face ao exíguo prazo estipulado pela CGJT.

Com isso, foi reprocessado apenas o mês de dezembro de 2021, conforme deliberação da reunião,
tendo sido a inconsistência saneada no período.

Deliberação: como a demanda está atendida, encerrar o incidente.
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FECHAMENTO DA ATA

DATA REDATOR CONTATO
04/04/2022 Marco Antonio Bazéggio marco.bazeggio@trt12.jus.br
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