
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 ATA DE REUNIÃO 

 

 

OBJETIVO  
Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão - 
Reunião do Grupo Técnico 

DATA 12-2-2015. 

HORÁRIO 16h00 às 17h40 

LOCAL Sala de reuniões do SCD 

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio 

, 

PRESENTES 

NOME ÁREA CONTATO 

Alexandro Furquim SEEST alexandro.furquim@trt12.jus.br 

Geison Alfredo Arisi SECOR geison.arisi@trt12.jus.br 

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

Guilherme Zanetta Simoni SEINFO guilherme.simoni@trt12.jus.br 

Sandro Vieira de Paula SEINFO sandro.paula @trt12.jus.br 

Valdir Luiz da Cunha SEINFO valdir.cunha@trt12.jus.br 

 

ASSUNTOS TRATADOS / DELIBERAÇÕES 

Pauta: Reunião do Grupo Técnico do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão, para 
análise e acompanhamento do sistema, nos termos do Art. 5º da Portaria GP 154, de 10 de 
julho de 2014.   

No dia 12 de fevereiro de 2015, com a presença dos servidores acima nomeados, realizou-se 
reunião do Grupo Técnico do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão. A reunião foi iniciada 
com Sr. Marco Bazéggio informando aos presentes que, após a implantação da versão 1.63 da 
ferramenta de extração de dados do PJe, todas as remessas de 2013 e 2014 haviam sido 
reprocessadas e aprovadas junto ao TST. Informou ainda que a remessa referente ao mês de 
janeiro de 2015 também se encontrava aprovada. 

Em seguida foi discutida a questão da contabilização de prazo dos desembargadores no PJe, que 
não considera afastamentos, além da falta de identificação do relator em alguns processos, 
inconsistências que impactam na tabela LOMAN, disponível no e-Gestão. Conforme notificado pelo 
TST a versão 1.65 do extrator, a ser disponibilizada futuramente, tem previsão de computar os 
afastamentos.  

Na sequência foi discutida a questão dos processos que não possuem ramo de atividade 
cadastrado no sistema PJe e que deixam de constar em vários itens do e-Gestão. Foi deliberado 
que será disponibilizada uma lista com os processos nessa condição para saneamento junto as 
unidades judiicárias. 

Foi informado que se encontra em andamento um Plano de Capacitação para o sistema e-Gestão,  
e que há previsão de disponibilização da versão 1.64 da ferramenta de extração de dados do PJe 
durante o mês de março de 2015. 

Reunião encerrada às 17h40. 
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