
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

OBJETIVO  Grupo Técnico do e-Gestão (PROAD 5696/2014) 

DATA 19-11-2015 

HORÁRIO Das 15:00 às 16:00 horas. 

LOCAL Sala de Reuniões do SCD 

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (Diretor do SEESTP) 

PARTICIPANTES: 

NOME ÁREA CONTATO 

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

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

Carla Cristina Bonatelli SEJUD carla.bonatelli@trt12.jus.br 

Clemair Carneiro GD-TRC Clemair.carneiro@trt12.jus.br 

Dimitry Nascimento SETUR3 Dimitry.nascimento@trt12.jus.br 

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

Fabio Sabino SEGEPRO fabio.sabino@trt12.jus.br 

Fernanda Gomes Ferreira SEGEST fernanda.ferreira@trt12.jus.br 

Alexandre de Lemos Dias SETIC Alexandre.dias@trt12.jus.br  

Jacqueline Rocha SECAP Jacqueline.rocha@trt12.jus.br 

Luiza Dozza Leite SERREC Luiza.leite@trt12.jus.br 

Roberta Colares USO Roberta.colares@trt12.jus.br 

Suzana Leonetti SEMPRO Suzana.leonetti@trt12.jus.br 

Vanessa Azevedo SERREC Vanessa.azevedo@trt12.jus.br 

Henrique Oliveira SEJUD Henrique.oliveira@trt12.jus.br 

   

ASSUNTO: 

Reunião do Grupo Técnico do e-Gestão para continuidade dos estudos sobre o adequado registro 

de baixa no 2º Grau após alterações no sistema Pje que permitem o lançamento para correto 

cômputo no sistema e-Gestão.  

Participaram, para fins de compartilhamento dos trabalhos, representantes de áreas responsáveis 

por lançamentos no Pje no 2º Grau que impactam na baixa de processos. Foi salientado que 

questões específicias do Pje e não diretamente relacionadas a estatística devem ser tratadas 

diretaente com as equipes responsáveis. 

O Serviço de Gestão de Processos de Trabalho foi convidado a participar dos estudos para que, na 

linha do trabalho realizado para o sistema AUD, apresente contribuições no âmbito de sua atuação. 

Foi apresentado, conforme anexo (doc. 76 – PROAD 5696/2014), o fluxo de baixa no 2º Grau e os 

itens do e-Gestão que detalham os movimentos em diversas situações.  

Em seguida foi apresentado o item “92.220 – Processos Baixados” do manual do sistema e-Gestão 

e os movimentos da tabela processual unificada do CNJ considerados para correto cômputo da 

baixa do processo no sistema e-Gestão. A servidora Jacqueline do SECAP realizou procedimento 
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de remessa para o TST no ambiente de treinamento do Pje para exemplificar como os movimentos 

descritos no manual se aplicam na prática no Pje. 

Nesta primeira etapa dos trabalhos os esforços serão focados na saída de processos do Tribunal, 

seja por meio de remessa aos Tribunais Superiores, ou às Varas. Os reflexos estatísticos na 

produtividade serão tratados oportunamente. 

As próximas etapas do trabalho serão as seguintes: 

- SEJUD (Jacqueline): contabilizar os processos remetidos ao TST no PJE (anos de 2014 a 

2015). 

- SEJUD (Jacqueline): repassar procedimentos de remessa ao TST com base nas orientações do 

manual ao Diretor da SEJUD para que sejam definidos novos procedimentos na área, iniciando-

se os lançamentos o mais breve possível para os processos. 

- SEJUD (Henrique): quantificar, por tipo de recebimentos, aqueles oriundos do TST. 

- SEGEPRO: Identificar atores e procedimentos no PJE/2º Grau relacionados a baixa de 

processos. 

- USO: Elaborar pílula do PJE  com os procedimentos de baixa. 

- SEESTP (Marco): encaminhar ao Comite do e-Gestão a questão estatística envolvida e reflexos 

no CNJ, analisando procedimentos para saneamento dos processos já remetido e possbilidade 

de solicitar alteração no sistema Pje para que automatize o lançamento. 

 

FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

19-11-2015 Alexandro Furquim alexandro.furquim@trt12.jus.br / 4251 
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