
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

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

DATA 13-01-2016 

HORÁRIO Das 16:00 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 

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

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

ASSUNTO: 

1 – PROAD 14.302/2015 - Nova versão do manual do sistema e-Gestão 

 
Conforme despacho da Diretora da SEGEST (doc. 5 do PROAD 14.302/2015), o Grupo Técnico do e-
Gestão analisou as alterações da versão 1.1 do manual do e-Gestão. 

 
1º Grau - Itens Incluídos 

 
Fase de Conhecimento 

388/90388 – Processos que saíram da suspensão 
389/90389 – Processos que entraram em suspensão 

 
Fase de Execução  

391/90391 – Processos que saíram da suspensão 
392/90392 – Processos que entraram em suspensão 

 
Baixa de Processos – fase de execução 

390/90390 – Processos baixados – Meta 5 – CNJ 
 

1º Grau - Itens Alterados 

 
375 / 90.375 - Processos baixados no conhecimento: 

 
Consideram-se baixados os processos na fase de conhecimento: 
a) remetidos para outros órgãos judiciais competentes, desde que vinculados a tribunais diferentes;  
b) remetidos para as instâncias superiores;  
c) arquivados definitivamente;  
d) em que houve decisões que transitaram em julgado e iniciou-se a liquidação, cumprimento ou 
execução. 
e) com acordos homologados (385->466 Homologada a transação ou 378->377 Homologado 
Acordo em execução ou em cumprimento de sentença) 
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2º Grau - Itens Incluídos 

 
Recebimento 

2.424 / 92.424 – Processos recebidos para novo julgamento por decisão anulada por 
instância superior 

 
Processos Pendentes de Julgamento 

2.426 / 92.426 – Processos que saíram da suspensão ou sobrestamento, excluídos os 
pendentes com o Relator 
2.427 / 92.427 – Processos que saíram da suspensão 
2.428 / 92.428 – Processos que entraram em suspensão 

 
Baixa de Processos 

2.429/ 92.429 – Processos remetidos para outro Tribunal 
92.430 – Processos baixados sem decisão (item incluído apenas para os processos do PJe) 

 
2º Grau - Itens alterados 
 
Nos seguintes itens, para o cálculo do prazo no caso dos RECURSOS, passou a ser considerada a 
data da distribuição. Para as Ações Originárias e Recursos internos continua sendo considerada a data 
da conclusão ao Relator. 
2.159 / 92.159 – Processos Pendentes com o relator – no prazo 
2.160 / 92.160 – Processos Pendentes com o relator – prazo vencido 
2.182 / 92.182 – Processos conclusos ou distribuídos e não devolvidos no prazo de 3 a 12 meses 
2.183 / 92.183 – Processos conclusos ou distribuídos e não devolvidos no prazo de 12 a 24 meses 
2.184 / 92.184 – Processos conclusos ou distribuídos e não devolvidos prazo acima de 24 meses 
 
Os itens do sistema PJe serão implementados pelo CSJT na ferramenta de extração de dados, por 

outro lado, os itens alterados ou incluídos do sistema Legado necessitam da realização de procedimentos pela 
equipe técnica, o Diretor do SEESTP entrará em contato com a SETIC para adequada formalização da 
demanda. 

Ainda em atendimento ao despacho da Diretora do SEGEST, o SEESTP noticiará a nova versão e as 
principais alterações do sistema e-Gestão para as Unidades. 

 

 2 – Validação Mensal dos dados do e-Gestão 

 

Foi relatado pelo SEESTP dificuldade na aprovação do lote do e-Gestão de dezembro devido aos 
procedimentos internos para tramitação dos incidentes de uniformização de jurisprudência estabelecidos na 
Resolução Administrativa n.º 10/2015.  

Pela RA, os processos que tiveram IUJ devem seguir para novo julgamento, mas o sistema não prevê 
este fluxo, apontando inconsistência nos processos aguardando inclusão em pauta que não constam como 
pendentes de julgamento porque já tiveram acórdão. 

Deliberação: Para aprovação dos lotes, será encaminhada às Turmas relação dos processos 
com a inconsistência descrita para autorizar a inclusão no item “pendentes de julgamento”. O assunto 
será encaminhado do Grupo de Acompanhamento do e-Gestão para análise. 

 

FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

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

 


