
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

OBJETIVO  Grupo Técnico do e-Gestão 

DATA 11-06-2015 

HORÁRIO Das 16:30 às 17:30 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 

Roberto Carlos de Almeida SETRI roberto.almeida@trt12.jus.br 

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

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

Luiz Alexandre Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br 

Carlos Becker de Aquino SEJUD carlos.aquino@trt12.jus.br 

Alexandre de Lemos Dias SETIC 
 

alexandre.dias@trt12.jus.br  
 

ASSUNTO: 

PROCESSOS PENDENTES DE BAIXA NO 2º GRAU 

O Serviço de Estatística apresentou a evolução dos processos baixados e pendentes de baixa no 

2º Grau, destacando a repercussão das informações na produtividade do Tribunal, em especial nos 

dados disponíveis no sistema Justiça em Números e no cálculo do IPC-JUS. 

O SEESTP, em análise da área preliminar, identificou a possibilidade de questões de lançamento 

de dados estar influenciando na redução dos processos baixados e consequente aumento dos 

pendentes de baixa. Após elaboração de relatórios de diagnóstico, verificaram-se processos do 

PJE remetidos ao TST, ou à origem, que permanecem “pendentes de baixa” no sistema e-Gestão. 

Tendo por base estas informações, foi analisado o fluxo de baixa dos processos do PJE no 2º Grau, 

quadro anexo, observando-se os lançamentos previstos nos manuais de orientações do sistema e-

Gestão.  

A análise do sitema Legado, por tratar-se de sistema diferenciado, ocorrerá em uma próxima 

reunião. 

Deliberação: A equipe do SEESTP, com apoio da SETIC e da USO, irá testar se os movimentos 

de remessa e recebimento do TST identificados em reunião são adequamente contabilizados pelo 

sistema e-Gestão. Assim que concluídos os estudos, o SEESTP formalizará a solução adequada 

para o correto procedimento de remessa, permitindo elaboração de orientação aos usuários, bem 

como apresentará listagem de processos com indicativo de incosistência para saneamento.  

FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

18-06-2015 Alexandro Furquim alexandro.furquim@trt12.jus.br / 4251 
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