
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 
 

OBJETIVO  Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão - Grupo Técnico 
(PROAD 5.696/2014)  

DATA 29/10/2020 
HORÁRIO Das 17:00 às 18:00 horas 
LOCAL videoconferência 

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (SEESTP) 
 

PARTICIPANTES: 
NOME ÁREA CONTATO 

Marco Antonio Bazéggio SEESTP Marco.bazeggio@trt12.jus.br 
Daniel Ferreira de Souza SEESTP daniel.souza@trt12.jus.br 
Luiz Alexandre Constante Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br 
Eder Leone USO eder.leone@trt12.jus.br 

ASSUNTO/DELIBERAÇÃO: 
 

1- Encerramento de suspensão para realização de diligências em processos do 2º Grau 

Foi constatada a necessidade de  dessobrestamento  de  processos  para  fins  de realização 
de diligências e atos  impedidos  pelo  fluxo  da  suspensão  do PJe.   Os processos 
dessobrestados para fins que não o julgamento necessitam de lançamento de novo 
sobrestamento após a realização das diligências. Contudo, há dúvidas quanto a se o 
lançamento de sobrestamento, sem decisão, é suficiente para suspender o prazo do processo 
no e-Gestão. 

Analisado o Manual do Sistema e-Gestão, o item de restituição de processos para fins de 
sobrestamento (92157), que suspende o prazo dos relatores, exige apenas o seguinte: 

 

Com isso, conforme as regras do manual, entende-se que o lançamento de movimento de 
suspensão, sem decisão, é suficiente para retornar o processo dessobrestado ao 
sobrestamento, mesmo se retornado de diligência. 

Deliberação: Apesar de se decorrer do manual que o lançamento de movimento de 
suspensão, sem decisão, é suficiente para retornar processo dessobrestado ao 
sobrestamento, o SEESTP realizará testes pilotos para confirmação: 

Teste 1 - Dessobrestamento de processo, inserção de documento, e posterior 
sobrestamento 

Teste 2 - Dessobrestamento de processo, remessa para diligência, recebimento de 
diligência, e posterior sobrestamento 

Documento 431 do PROAD 5696/2014. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2020.WMCF.CHMS:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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Sendo confirmado este entendimento, o USO elaborará pílula para orientação aos 
Gabinetes. 

 

FECHAMENTO DA ATA 
DATA REDATOR CONTATO 

29/10/2020 Daniel Ferreira de Souza daniel.souza@trt12.jus.br 
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