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Deliberações em negrito  

 
 

Registros  

 

1. Mudança na Portaria do GGRU  

Será necessário alterar a portaria de composição do Grupo Gestor  devido a 
mudança de integrantes e de nome de algumas seções que são referência no ato 
normativo. 

 

2. Possibilidade de Correção de Lançamento e Estatí stica nos processos do PJe  

O sistema PJe nunca permitiu a correção de lançamentos incorretos, tanto os causados 
por erro do sistema quanto aqueles decorrentes de equívocos por parte dos usuários. 

Recentemente tivemos três casos de solicitação ou determinação de correção de dados.  

Será avaliada a possibilidade do Grupo Gestor consultar o CNJ ou mesmo apresentar 
proposta sobre a regulamentação oficial desses tipos de correção, já que são inevitáveis 
em algumas circunstâncias, pois os processos não podem ficar parados ou ter seus 
movimentos incongruentes com seu trâmite real. 

 

3. Erros relacionados a Processos recebidos do TST  

Estava ocorrendo uma falha no processo de trabalho referente ao encaminhamento de 
processos que retornam do TST. Os processos chegam ao regional com o registro 
automático de recebimento para novo julgamento e podem ficar parados no gabinete da 
presidência. Como o prazo do relator prevento se inicia com o simples registro de 
recebimento, antes mesmo da chegada do processo ao gabinete, alguns deles foram 
encaminhados aos relatores já com prazo vencido, devido a omissão na verificação de 
tarefa no PJe. 

O Grupo Gestor vai pleitear a mudança dessa regra, para que nos casos em que o 
processo retorna para novo julgamento o prazo só co mece a contar da conclusão 
para relatar . 

Também será enviada demanda ao Comitê do PJe, solic itando a votação de 
melhoria no fluxo do sistema.  Uma opção de sugestão seria que, nos casos de novo 
julgamento, o processo retornasse diretamente ao gabinete do relator e não para a 
Presidência/Vice-Presidência. 

 

4. Responsável pelos Dados Estatísticos nas Unidade s do 1º Grau  



No final de agosto passado, a Corregedoria Regional encaminhou às Varas do Trabalho 
um ofício no qual a Secretaria de PJe havia sugerido que se cobrasse a indicação de 
um servidor por Vara para ser o responsável na unidade pelo monitoramento dos dados 
estatísticos.  

Conforme aviso enviado para esclarecimento, “o objetivo de pedirmos a indicação do 
servidor, sem transferir a responsabilidade do Secretário de Vara, é termos uma 
referência na unidade para informações, dúvidas e treinamentos em assuntos que 
versem sobre estatística. A indicação seria de alguém que tenha afinidade com o 
manuseio de tabelas, relatórios e manuais, para facilitar a troca de informações, 
aproximando assim os setores responsáveis pela manipulação de dados e a área fim. 
Em relação à pré-validação a ser realizada antes das remessas do e-Gestão, 
informamos que depende ainda de alterações no SJV e será objeto de instruções e 
maiores detalhamentos em fase posterior. “ 

Portanto, ainda temos que fazer um ajuste no sistema, que permita a validação no SJV-
PI. Solicitou-se a indicação de responsável, mas o instrumento para a pré-validação, já 
anunciada no ofício, ainda não está disponível. 

 

5. Remessa Diária  

Ainda não recebemos as respostas às dúvidas dos servidores da Secretaria de 
Sistemas cujo esclarecimento seria necessário para o atendimento ao Ato nº 9/GCGJT, 
que determinou que as informações relativas ao Sistema e-Gestão sejam 
disponibilizadas diária e mensalmente, a partir de 1º outubro de 2018. Foi ainda 
questionado quando será disponibilizada uma nova versão do Extrator PJe, que permita 
a geração automatizada de remessa diária, já que a atual contempla apenas a extração 
mensal ou semanal. 

Foi decidido, então, que, devido ao prazo exíguo de  que dispomos, o Dr. Emerson 
procederá a contato telefônico com a Corregedoria-G eral.  

 

7. Remessas de Dados de 2018  

O Grupo Gestor Regional está ciente de que ainda existem inconsistências a serem 
sanadas quanto aos dados de 2018. 

Estão em andamento as providências já determinadas em reuniões anteriores. 

 

A próxima reunião está agendada para o dia 03/10/20 18. 

 

 
 

Ata aprovada 

 Desembargador Emerson José Alves Lage  

Coordenador  

 


