
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

OBJETIVO  Grupo Técnico do e-Gestão (PROAD 5.696/2014) 

DATA 23-02-2016 

HORÁRIO Das 15:00 às 17:00 horas. 

LOCAL Sala de Reuniões da SETIC 

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 

Guilherme Simoni SETIC guilherme.simoni@trt12.jus.br 

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

Alexandre Goulart SETRI alexandre.goulart@trt12.jus.br 

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

ASSUNTO: 

1 – Validação Mensal dos dados do e-Gestão 

 

Janeiro a Outubro/2015 1º Grau: validado pelo CSJT 

2º Grau: validado pelo CSJT 

Novembro/2015 1º Grau: validado pelo CSJT 

2º Grau: faltam solucionar duas inconsistências: em regras temporais do 2º Grau 

(2.120 e 2.147), o que pode estar relacionado a ajuste manual no sistema SAP2. 

Deliberação: corrigir item 2.120  e reenviar lote mensal. 

Dezembro/2015 1º Grau: validado pelo CSJT 

2º Grau: faltam solucionar duas regras violadas: 2.120 (temporal) e 2.147 (não 

temporal – relacionado aos procedimentos da IUJ). 

De acordo com informações da Estatística do TST, a questão da IUJ está sendo 

avaliada para que regras de validação sejam desativadas, além de possíveis 

alterações no sistema e-Gestão. 

Deliberação: corrigir item 2.120 e reenviar lote mensal. Em relação ao item 

2.147 apresentar demanda ao Grupo de Acompanhamento.  

Janeiro/2016 Em validação, todavia depende da implantação dos novos itens do e-Gestão e 

solução das inconsistências estatística decorrentes da implementação da IUJ. 

Deliberação: validar os itens exsistentes e aguardar implantação das 

alterações 

 

 

 

 



TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

2 – Demandas do sistema e-Gestão 

O grupo analisou o conjunto de demandas relacionadas estatística e que implicam na atuação conjunta das 

mesmas equipes do SEESTP e SETIC. 

Deliberação: Apresentar demandas para priorização do Grupo de Acompanhamento. 

 

3 – PROAD 7.313/2014 

 

Foi interposto ED em decisão interlocutória, fora do fluxo próprio do PJe, que passou a constar como 
pendente no e-Gestão até o arquivamento do processo. Houve manifestação da SETIC informando que o 
procedimento técnico para retirar este ED da pendência não seria possível por não estar de acordo com a 
padronização de fluxos do sistema do CSJT. 

De acordo com informações da USO a nova versão do PJe, em implantação, não terá fluxo restritivo do 
ED. 

Deliberação: Aguardar implantação da nova versão do Pje que poderá solucionar esta questão. 
 

4 – PROAD 822/2016 

 

Foi protocolizada no PJe “Ação anulatória de auto de infração” mas esta classe não existe nas TPU do 
CNJ. Conforme orientação do CNJ, a USO instruiu a Unidade a usar a classe “Petição”. Esta classe é 
considerada genérica e computada pelo e-Gestão nas fases de Conhecimento, Liquidação e Execução, 
conforme Manual de Orientações de 1º Grau, e no 2º Grau está entre as classes de Recursos. 

Deliberação: Sugerir ratificação da informação prestada pela USO, encaminhando ao Grupo de 
Acompanhamento para deliberação. 

 
 

5 – PROAD 1.093/2016 

 

Foi registrado o movimento “Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais” para 
solução de um processo na fase de execução. Conforme incidente aberto junto à USO, tal movimento não 
permite que seja registrado no PJe o trânsito em julgado da decisão, apenas o encaminhamento do processo 
para o arquivo definitivo. O servidor questiona se é necessário algum procedimento antes do arquivamento 
definitivo. 

Em análise pelo SEESTP, apesar de os lançamentos retirarem o processo de quaisquer pendências na 
execução, não são contabilizados como execuções encerradas pelo e-Gestão. 

Deliberação: Orientar a Unidade a, antes de encaminhar ao arquivo definitivo, lançar o 
movimento padrão para encerramento de execuções: “Extinta a execução ou o cumprimento de 
sentença”. 

 
 

 

FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

23-02-2016 Alexandro Furquim alexandro.furquim@trt12.jus.br / 4251 

 


