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OBJETIVO  Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão - Grupo Técnico         
(PROAD 5.696/2014)  
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PARTICIPANTES: 
NOME ÁREA CONTATO 

Daniel Ferreira de Souza SEESTP daniel.souza@trt12.jus.br 
Marco Antonio Bazéggio SEESTP marco.bazeggio@trt12.jus.br 
Éder Bráulio Leone USO eder.leone@trt12.jus.br 
Luiz Alexandre Constante Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br 
Claudio Zamparetti SETIC Claudio.zamparetti@trt12.jus.br 
Alexandre Dias SETIC Alexandre.dias@trt12.jus.br 
ASSUNTO/DELIBERAÇÃO: 

 
1- Processos incorretamente pendentes no 2º Grau 
 
A partir da elaboração de relatório para acompanhamento da idade dos acervos, o SEESTP              
identificou a existência de 432 processos do PJE pendentes de baixa desde 2014 ou anterior, que,                
após verificação amostral, estão possivelmente já arquivados ou remetidos ao TST, sendo            
necessária a análise de alternativas para saneamento. No sistema Legado, são 230 processos na              
mesma situação. 
 

1.1 – Processos do PJe 
 

Tendo em vista não estarem disponíveis lançamentos retroativos no sistema PJe, a baixa             
desses processos, em sua maioria ações originárias, resultaria em aumento de prazo médio             
da autuação até a baixa no 2º Grau em 2020, mas não há previsão de impacto no prazo                  
médio até o julgamento. A baixa também terá impacto positivo em índices de produtividade              
no 2º Grau com a redução da idade média do acervo (requisito do Prêmio Qualidade). 
 
Em análise à demanda, o Comitê Gestor Regional do e-Gestão, em reunião realizada em              
11/02/2020 (PROAD 5696/2014 – marcador nº 375) deliberou encaminhamento ao Grupo           
Técnico do sistema e-Gestão de forma a serem analisadas alternativas para saneamento            
dos processos, estando autorizado, posteriormente, o encaminhamento da lista de          
processos às respectivas Unidades para avaliação dos que não estão mais pendentes, de             
forma que sejam realizados os lançamentos apropriados. 
 
O SEESTP e o USO, em cumprimento à deliberação, procedeu com as análises das              
alternativas de saneamento disponíveis em sistema, tendo iniciado pelas ações originárias           
afetadas pela inconsistência, que representam metade dos processos em questão. 
 
Após analisada amostralmente a lista de processos originários inconsistentes, foi verificada           
a necessidade de realização dos seguintes movimentos, em sequência: 
 

1. Envio de processo ao nó de desvio (por usuário administrador).  Essa etapa 
é necessária devido aos processos atualmente se encontrarem na tarefa “Remeter para 
órgão competente”, que não mais existe no fluxo atual do PJe, deixando os processos 
que estão nelas não visíveis para as unidades judiciárias; 
2. Envio do processo para análise do Gabinete (pelo Gabinete); 
3. Inserção de movimento de decisão para fins estatísticos (pelo Gabinete); 
4. Registro do trânsito em julgado (pelo Gabinete); 
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5. Arquivamento do processo (pelo Gabinete). 

 
Contudo, a realização desses lançamentos apresenta os seguintes obstáculos : 
 

1. As ações de saneamento necessárias para arquivamento dos processos exigem 
movimentação por meio de nó de desvio, que só está disponível para usuários 
administradores do PJe (há credenciais apenas para a SETIC e o USO); 
  
2. Vários processos estão vinculados a Gabinetes não mais ativos, sendo 
necessário encaminhamento a Gabinete ativo para que seja realizado o arquivamento.  
3. Após enviado ao Gabinete, vários processos não contam com decisões 
reconhecidas em sistema, sendo necessário lançar decisão para fins estatísticos, de 
forma a que seja habilitada a opção de arquivamento. 

 

Tendo em vista as dificuldades expostas acima, na presente reunião, para fins de possibilitar              
e simplificar o procedimento a ser realizado pelas unidades judiciárias, foi analisada a opção              
de realização de remessa em lote dos processos para o nó de desvio pela SETIC, retirando                
os processos da tarefa não mais existente e tornando-os acessíveis pelas unidades            
judiciárias.  
 
A partir de então, seria possível disponibilizar às unidades judiciárias o movimento de             
arquivamento por meio do lançador de movimentos, permitindo que sejam arquivados           
imediatamente após serem enviados ao nó de desvio. De forma a restringir esta solução              
contingencial aos casos tratados na presente demanda, o movimento seria disponibilizado           
às unidades por período restrito. 
 
Contudo, a SETIC apontou a necessidade de realização de testes para verificação de             
eficácia desta solução. 

 

Deliberação: O SEESTP enviará à SETIC números de processos originários          
incorretamente pendentes de baixa, nos quais serão realizados testes para retirada da            
tarefa “Remeter para órgão competente” e lançamento do arquivamento por meio do            
lançador de movimentos. Os processos serão acompanhados pelo SEESTP para          
verificação da eficácia da solução, retirando-os da pendência de baixa estatística. 

Será agendada nova reunião para análise dos resultados e prosseguimento do           
processo de saneamento. 

 

1.2- Processos do Sistema Legado 

 

Quanto aos processos pendentes de baixa do sistema Legado, a SETIC informou a             
disponibilidade de relatório automatizado que consiste em conjunto de regras para           
verificação de baixa processual, que poderá ser utilizado em cruzamento com os processos             
suspeitos identificados pelo SEESTP de forma a reforçar a indicação de baixa, além de              
possibilitar a identificação de outros processos na mesma situação. 

Para a realização de baixa dos processos, está disponível em sistema o movimento “BXE –               
Baixado para fins estatísticos”, que pode ser lançado pelas unidades judiciárias. 

Deliberação: O SEESTP enviará a lista de processos físicos pendentes de baixa à             
SETIC para que seja realizado cruzamento com o conjunto de regras de indicativo de              
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baixa. A lista será devolvida ao SEESTP em seguida, com sinalização dos processos             
identificados pelas regras, bem como a possível data de baixa, se disponível a             
informação.  

Será agendada nova reunião para análise dos resultados e verificação da           
possibilidade de lançamento retroativo. 

 

FECHAMENTO DA A TA 
DATA REDATOR CONTATO 

07/05/2020 Daniel Ferreira de Souza daniel.souza@trt12.jus.br 
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