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1) Atualizações dos Manuais e Regras de Validação do e-Gestão

No dia 26/10/2016 foram liberadas novas versões dos manuais e regras de validação do 
e-Gestão. O servidor Jonathan Maia realizou uma análise prévia sobre os impactos no 
e-Gestão legado e chegou aos seguintes pontos que necessitarão de intervenção pela 
STI.

ATUALIZAÇÕES NO "MANUAL DE ORIENTAÇÕES UNIFICADO E-
GESTÃO X PJE - 1º GRAU -V1.2.PDF"

Novas classes adicionadas:
12136-Pedido de Mediação Pré-Processual
12119-Incidente de Desconsideração de Personalida de Jurídica
12135-Tutela Antecipada Antecedente
12134-Tutela Cautelar Antecedente

Deliberação do Comitê: O Comitê deliberou que as classes acima não precisam ser 
adicionadas ao sistema legado SPT1, tendo em vista que a migração de processos do 
SPT1 para o PJe-JT já foi iniciada através da CLE (Cadastro de Liquidação e 
Execução) e que não devem existir mais processos físicos novos na primeira instância 
do Regional. 

Mudanças de regra nos itens "388-Processos que saíram da suspensão no período 
da apuração." e "389-Processos que entraram na condição de suspensão no 
período da apuração."
Não será necessário realizar nenhuma alteração nos indicadores pois a regra antiga é 
necessária para a realidade do SPT1.
Não utilizar a condição antiga causaria aumento excessivo de processos incorretamente 
no indicador (condição antiga checa existência de distribuição ou redistribuição). 

Mudança de regra no item "377-Processos pendentes de baixa - fase de 
conhecimento"
Será necessário alterar o indicador para a nova regra: mudança de complexidade 
simples.

Mudança de regra no item "275 - Do início da execução ao encerramento até a sua 
extinção da execução - ente privado" e "277 - Do início da execução ao 
encerramento da até a sua extinção execução - ente público"
Será necessário alterar o indicador para a nova regra: mudança de complexidade 
simples.

Desabilitado item "308-Do ajuizamento da ação até o encerramento da execução - 
rito sumaríssimo"

Desabilitado item "309-Do ajuizamento da ação até o encerramento da execução - 
exceto rito sumaríssimo - ente privado"
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ATUALIZAÇÕES NO "MANUAL DE ORIENTAÇÕES UNIFICADO E-
GESTÃO X PJE - 2º GRAU -V1.2.PDF"

Novas classes adicionadas:
12087-Incidente de Assunção de Competência
12119-Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
12085-Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
12136-Pedido de Mediação Pré-Processual
12135-Tutela Antecipada Antecedente
12134-Tutela Cautelar Antecedente

Deliberação do Comitê: O Comitê deliberou que todas as classes acima devem ser 
adicionadas ao SPT2.

Mudança na regra do item "2125 - Recursos e petições pendentes de autuação"
Será necessário ajustar a lista de classes do indicador. 

Mudança na regra do item "2157 - Processos restituídos pelo relator - outros"
Será necessário alterar movimentações do item.

Mudança na regra do item "2159 - Processos pendentes com o relator - no prazo"
Será necessário alterar movimentações do item.

Mudança na regra do item "2160 - Processos pendentes com o relator - prazo 
vencido"
Será necessário alterar movimentações do item.

Desabilitado item "2161 - Processos pendentes com o relator suspensos ou 
sobrestados"

Desabilitado item "2182 - Processos conclusos ou distribuídos e não devolvidos no 
prazo de 3 a 12 meses"

Desabilitado item "2183 - Processos conclusos ou distribuídos e não devolvidos no 
prazo de 12 a 24 meses"

Desabilitado item "2184 - Processos conclusos ou distribuídos e não devolvidos no 
prazo superior a 24 meses"

Desabilitado item "2426 - Processos que saíram da suspensão ou sobrestamento, 
excluídos os pendentes com o Relator"

Indicador novo "2434 - Processos suspensos ou sobrestados pendentes de 
julgamento"

Mudança na regra dos itens "2427 - Processos que saíram dasuspensão", "2428 - 
Processos que entraram em suspensão" e "2434-Processos suspensos ou 
sobrestados pendentes de julgamento"
Será preciso revisar indicador para verificar se alguma mudança é necessária
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Mudança na regra do item "2429 - Processos remetidos para outro Tribunal"
Será preciso revisar indicador para verificar se alguma mudança é necessária

ATUALIZAÇÕES NO "REGRAS_NAO_TEMPORAIS_DE_1O_GRAU_-
_VERSÃO1.2_26.10.2016.PDF"

Mudança na regra do "62 - Processos com instrução processual encerrada 
aguardando prolação de sentença" e "64 - Processos com instrução processual 
encerrada aguardando prolação de sentença - com prazo vencido"
Deve ser informada a data da conclusão para todos os processos do item.
Consulta já traz a data, mas deverá ser informada na tabela correta.

Mudança na regra dos itens "39" até "49" - Itens de decisões
"Deve ser informada a data do 1º Julgamento para todos os processos do item."
Não será necessário nenhuma alteração, pois o programa de carga já informa a data do 
primeiro julgamento para todos os itens.

Mudança na regra do "35 - Processos conclusos para sentença de conhecimento"
Deve ser informada a data da conclusão para todos os processos do item.
Consulta já traz a data, mas deverá ser informada na tabela correta.

ATUALIZAÇÕES NO 
"REGRASDEVALIDAÇÃONÃOTEMPORAIS2ºGRAUVERSÃO4.5_26.10.2016
CM.PDF"
Mudança na regra do "2424 - Processos recebidos para novo julgamento por 
decisão anulada por instância superior"
Deve ser informada a classe original para os processos das classes recursais. 

Mudança na regra dos itens "2159 - Processos pendentes com o relator - no 
prazo" e "2160 - Processos pendentes com o relator - prazo vencido"
Deve ser informada a data da conclusão para todos os processos do item.

Mudança na regra dos itens "2179 - Processos pendentes com o relator - no 
prazo" e "2180 - Processos pendentes com o relator - prazo vencido"
Deve ser informada a data da conclusão para todos os processos do item.

Mudança na regra do item "2198 - Ações originárias e Recursos pendentes de 
julgamento"
Deve ser informada a data do conclusão para todos os processos do item.

Mudança na regra dos itens "2427 - Processos que saíram da suspensão" e "2428 - 
Processos que entraram em suspensão"
Alteração na lista de classes e subgrupos.

Indicador novo "2434 - Processos suspensos ou sobrestados pendentes de 
julgamento"
Necessário obedecer regras de validação
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Mudança na regra do item "2429 - Processos remetidos para outro Tribunal"
Excluída a classe 27-> 46-Restauração de autos.

ATUALIZAÇÕES NO 
"REGRAS_TEMPORAIS_DE_VALIDACAO_DOS_DADOS_DE_2O_GRAU_V
4.1_26.10.2016.PDF"
Mudança na regra temporal do Relator:
A regra de validação temporal abaixo deve ser considerada para as classes processuais 
originárias, recursos e recursos internos:
(Q2.159 + Q2.160)i-1 + (Q2.147 + Q2.148)i ¿ (Q2.150 + Q2.151 + Q2.152 + Q2.153 + 
Q2.154 + Q2.156 + Q2.157)i + (Q32.159 ¿ Q42.159 + Q32.160 ¿ Q42.160)i = (Q2.159 
+ Q2.160)i

2) Homologação da versão 2.1 do Extrator do e-Gestão/PJe-JT

O servidor Jonathan Maia informou que a versão em questão está em 
processo de homologação pela Secretaria de Tecnologia da Informação. O 
prazo final para a homologação será até o dia 11/11/2016.

3) Processos para análise pela Corregedoria

O Comitê observou que ainda existem 380 processos físicos pendentes de 
julgamento e 200 cartas precatórios físicas pendentes de análise. Os 
membros  do  Comitê  acharam  os  valores  altos  e  encaminharão  à 
Corregedoria  para  posterior  encaminhamento  às  Varas  do  Trabalho  e 
verificação.
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