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Gestão – Sétima Região.
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1) Contabilização de processos pendentes de julgamento fora do prazo

Por  ocasião  da  necessidade  de  publicação  da  lista  de  processos 
pendentes de julgamento fora do prazo, foi constatada a existência de 
alguns processos contabilizados fora do prazo no e-gestão , mas que já 
se encontravam julgados na data base do relatório.

Foi apontado durante a reunião que o problema ocorre devido a uma 
falha no sistema PJE que, no caso de utilização do editor estruturado, 
pode ocasionar a ausência de lançamento do andamento de decisão no 
processo. 

Conforme relatado pelo Otávio, já existem chamados abertos no CSJT/PJE 
para  resolução  do  problema  no  sistema  PJE.  Adicionalmente,  o  Dr 
Fortuna voltou a ressaltar que a correta alimentação dos dados nos 
sistemas,  assim  como  a  qualidade  dos  dados  estatísticos  são  de 
responsabilidade  das  próprias  unidades  de  negócio  judiciária  ou 
administrativa e, em seguida, se prontificou a divulgar durante a 
jornada de Direito Material e Processual do Trabalho alguns erros 
comuns do PJE que podem impactar nos indicadores do e-gestão, assim 
como a utilização de ferramentas que permitam o melhor monitoramento e 
gerenciamento destes dados. 

2) Atribuições da comissão do E-Gestão relacionadas ao sistema SIGEM

O secretário da STI, Joarez Dallago, fez a proposta de incorporar às 
atribuições da comissão do e-gestão o gerenciamento da criação de 
visões  compartimentadas  do  SIGEM  (magistrado,  diretor,  etc)  que 
contenham suas próprias árvores de itens estatísticos, já existentes 
no e-gestão ou não.

A princípio, ficou decidido que o Presidente da Comissão do e-gestão, 
em conjunto com o Secretário da STI, farão uma consulta a respeito 
desta possibilidade ao Presidente do TRT7. 

3) Regras de validação violadas em Março/15 e pendências

Existem dois erros de validação do sistema legado no mês de Março de 
2015, que ficaram de ser corrigidas pela STI no decorrer dos próximos 
dias. O mesmo prazo ficou estabelecido para a implantação da nova 
versão 1.65 do extrator do PJE.

Em relação a pendência de verificação da adequabilidade dos itens de 
precatório  frente  às  mudanças  realizadas  tanto  no  sistema  legado 
quanto no PJE, a Divisão de Desenvolvimento necessita alocar recurso 
em um prazo mais amplo, dado a complexidade da tarefa.

Durante a reunião, foi ainda verificada uma pendência em relação a 
existência  de  quantitativo  negativo  na  linha  de  “Apensamentos”  do 
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quadro  do  item  “4.3   -  Execuções  encerradas  ou  arquivadas 
provisoriamente”.  O  servidor  Otávio  sugeriu  que  o  andamento 
“convertida a tramitação do meio físico para eletrônico” poderia ser a 
causa  do  problema.  A  Divisão  de  Desenvolvimento  irá  investigar  a 
razão de tal inconstência, assim como possibilidade de solução até a 
próxima reunião deste comitê.

Presidente do Comitê: Dr. Francisco Antônio da Silva Fortuna
Responsável pela ata: José Mário Viana Barbosa Júnior
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