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ASSUNTO/DELIBERAÇÃO:

A presente reunião do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão analisou e deliberou sobre os
seguintes pontos de pauta:

1.1 Andamento dos chamados junto ao Comitê Gestor Nacional
1.2 Retorno de demandas do Comitê Gestor Regional
2. Cômputo de servidores em lotação provisória (PROAD 10932/2018)
3. Implantação da versão 2.7 do extrator do sistema e-Gestão
4. Novo painel WebFocus
5. Item 2.2 da Ata de reunião de 27/08/2021 (doc. 570)

1.1. Andamento dos chamados junto ao Comitê Gestor Nacional

JIRA Demanda
Data de
registro Situação

EG-3738

Consulta quanto aos descontos previstos nos prazos médios de processos
do 1º Grau previstos no item 90262.
Comitê Nacional solicitou acompanhar a resolução do JIRA EG-2950 29/06/2020 Pendente

EG-3737

Sugestão de melhoria - mecanismos para tratamento dos prazos
processuais de processos originários no 2º Grau que sofreram conclusão
para relatar antes de estarem aptos para julgamento, o que inicia seus
prazos. 29/06/2020 Pendente

EG-3924

Esclarecimento quanto aos efeitos de sobrestamento nos prazos dos
magistrados do 2º Grau e momento de início da contagem do prazo após o
encerramento da suspensão 16/09/2020 Pendente

EG-3923

Sugestão de melhoria - considerar o movimento de encerramento de
conclusão como hipótese de interrupção de prazo para os magistrados de
1º e 2º Graus 16/09/2020 Pendente
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EG-3922

Esclarecimento quanto a quais itens devem realizar o cômputo de
servidores em lotação provisória (regras de extração as quais utilizamos
para implementação do módulo de extração do SIGEP, baseadas em
consultas e Jobs disponibilizados pelo TRT2, não contemplam servidores
em lotação provisória). 16/09/2020 Pendente

EG-3970

Chamado técnico quanto ao item 92457 (prazo médio de admissibilidade
de recursos de revista) não estar captando os processos que tiveram
interposição de AIRR

Última atualização: Foi informado, por meio do JIRA, que o
saneamento do erro foi incluído pelo Comitê Nacional no hotfix v2.7.1
do extrator, ainda sem previsão de implementação. 07/10/2020 Pendente

EG-4101
Desconsiderar dos itens de sessão processos que foram retirados de
pauta 15/12/2020 Pendente

EG-4145

Questionamento quanto a se os servidores em férias devem ser
considerados no item “2041 - Servidores do quadro permanente
afastados”. 20/01/2021 Pendente

EG-4345
Sugestão de melhoria quanto a forma cálculo de percentual de sentenças
líquidas em relatórios do e-Gestão 08/04/2021 Pendente

EG-4346
Discrepâncias em relatórios das variáveis do sistema Justiça em Números
do CNJ 08/04/2021 Pendente

EG-4450 Contabilização de IDPJs no sistema e-Gestão 20/05/2021 Pendente

EG-4451 Contabilização de mediações pré-processuais no sistema e-Gestão 20/05/2021 Pendente

EG-4609 Relatório de processos suspeitos do 2º Grau - Item 92456 25/8/2021 Pendente

EG-4610 Relatório de processos suspeitos do 2º Grau - Sobrestamento 25/8/2021 Pendente

EG-4612 Relatório de processos suspeitos do 2º Grau - Processos originários 25/8/2021 Pendente

1.2. Retorno de demandas do Comitê Gestor Regional
1.2.1. Incidente 53288 - Processos indevidamente captados na fase de liquidação (itens
7.3 e 7.4 doc. 554 do PROAD 5696/2014)

“A 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis identificou que alguns processos estão
contabilizados indevidamente na fase de liquidação. No sistema Pje estão na fase de
conhecimento. O Serviço de Estatística e Pesquisa analisou a demanda e identificou os
processos indicados tiveram a sentença anulada no 2º Grau e retornaram à VT com o
complemento “para prosseguir”, quando deveria constar “para novo julgamento (por
anulação da decisão da instância inferior” (orientações de lançamentos constam em
pílula nº 28 do PJe). A VT, ao receber os processos, lançou o movimento de "trânsito em
julgado”, o que automaticamente levou o processo para a fase de liquidação. A unidade
corrigiu tal situação no sistema Pje, retornando o processo para a fase de conhecimento.
A unidade requer que os processos sejam estatisticamente contabilizados na fase de
conhecimento. Verificamos que este procedimento não é reconhecido pelo sistema
e-Gestão, sendo mantida a situação estatística da liquidação. Não há ação em âmbito
Regional que possa atender essa demanda.

Deliberação:
[...]
3. Reiterar a pílula 28 para o 2º Grau, com vista à melhoria nos lançamentos das
remessas ao 1º Grau;
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4. Orientar as VTs que, a fim de evitar inconsistências estatísticas, quando do
recebimento da remessa do 2º Grau, avaliar o resultado do julgamento antes de inserção
de quaisquer movimentos.”

Retorno: O USO informou que foi encaminhado o comunicado nº 26/2021 aos
usuários de 1º e 2º graus, com as devidas orientações.

1.2.2. Incidente 53288 -  Recomendações da Correição anterior (item 5.1 doc. 554 do
PROAD 5696/2014)

“[...]
Em análise de medidas efetivas de solução das inconsistências quanto à homologação,
o SEESTP e USO sugerem a criação de mecanismo no PJE que impeça a
movimentação do processo para a fase de execução sem a homologação dos cálculos,
nos mesmos moldes aplicados ao movimento trânsito em julgado para permitir a
movimentação para fase de liquidação.
[...]
Deliberação: Encaminhar a CERPJE sugestão de melhoria acima indicada pelo USO e
SEESTP”

Retorno: O USO informou que o assunto foi deliberado em reunião da CERPJe
realizada em 09/09/2021, conforme segue:

“Deliberação: Registrar comentário na issue
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-5447, para bloquear, conforme aprovado na ata
do dia 26/08/2021. Deliberação na reunião do dia 26/08/2021, sobre o tema: Item 1 -
considerando os impactos estatísticos no sistema e-Gestão aprova a proposta de
melhoria no sistema PJ”

1.2.3. Incidente 50687 - Lançamento de custas processuais (item 5.1 doc. 554 do
PROAD 5696/2014)

“[...]
A SEPROC informa dificuldades para lançar custas processuais em ações originárias do
2º Grau após atualização do sistema PJe. Conforme JIRA PJEKZ-47165, é orientado que
as custas sejam registradas colocando a reclamada como devedora e a reclamante
como credora, devendo esses dois campos serem preenchidos. Contudo, a SEPROC
levanta que, sendo as custas um crédito a favor da União, registrá-las pelo modo
orientado resultaria em registro de crédito em favor de uma das partes. Como as
movimentações lançadas são públicas, o registro poderá gerar dúvidas às partes
litigantes e interessadas. Esclarecemos, contudo, que o sistema e-Gestão não realiza
controle das partes do crédito em caso de custas processuais, apenas contabilizando
valor arrecadado. A demanda foi analisada em reunião do Grupo Técnico em
25/05/2021, que propôs o encaminhamento para o Comitê Gestor Regional de forma a
propor sugestão de melhoria no PJe. A informação não é apurada pelo sistema
e-Gestão.

Deliberação: encaminhar a coordenadoria Executiva do Pje para análise da demanda”

Retorno: O USO informou que o assunto foi deliberado em reunião da CERPJe
realizada em 09/09/2021, conforme segue:

“Deliberação: Aprova a melhoria proposta pelo Comitê do e-gestão. Registre-se um jira
mel. Permitir o registro no pagamento de custas, a União como credora”

Contudo, o USO ressalta que, apesar do pedido de melhoria, não foi apresentada uma
solução de contorno, uma vez que as opções poderiam trazer consequências
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indesejáveis, e a servidora questiona que não está conseguindo fazer o registro. O
USO então pergunta qual a consequência de não ser realizado o registro ou se existe
uma forma alternativa para registrar, uma vez que o pedido de melhoria não será de
imediata a implantação.

Deliberação: tendo em vista não haver solução regional para o problema,
comunicar ao Comitê Gestor Nacional da ausência do cômputo dos valores enquanto não for
implantada a solução nacional.

2. Cômputo de servidores em lotação provisória (PROAD 10932/2018)

Durante as análises dos itens no processo de homologação da integração entre sistemas
SIGEP e e-Gestão, foi verificado que os servidores em lotação provisória neste regional não
estão contemplados nos itens estatísticos 2411 a 2416 (ou qualquer outro item), gerando
diferenças nesse sentido. A demanda foi encaminhada para análise do Comitê Gestor
Nacional  do  e-Gestão  (JIRA  EG-3922), sem definições até o momento.

Em reunião realizada em 23/09/2021 entre as áreas responsáveis pela homologação,
entende-se oportuno sugerir ao Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão, até que
haja deliberação nacional, incluir os referidos servidores na regras dos itens de servidores
removidos, tal como ocorria na extração do sistema legado.

Diante disso, a SETIC verificou as regras de forma a avaliar a possibilidade de inserção neles
dos servidores em lotação provisória. Na análise, foi identificado que as queries realmente
não consultam os dados de servidores cadastrados no SIGEP como "Lotação Provisória",
consultando apenas o cadastro de "Removidos" do SIGEP. Após a análise, a SETIC concluiu
que, sob o ponto de vista técnico, é viável adaptar as consultas.

Deliberação: até que haja deliberação nacional quanto ao chamado JIRA EG-3922,
autorizar a inclusão nos itens 2411 a 2416 (servidores removidos) dos servidores em lotação
provisória.

3. Implantação da versão 2.7 do extrator do sistema e-Gestão

O SEESTP realizou análise dos dados em homologação do extrator 2.7, comparados às
estatísticas do mês de agosto de 2021 da produção, conforme relatório anexo à esta ata. Quanto
quanto à maioria dos itens, não foi verificada significativa. Quanto aos itens que apresentaram
variação significativa, verificou-se, em sua maioria, ser causada por melhorias na sua contabilização.
Quanto às inconsistências identificadas nos itens 90392, 92.456 e 92.275, o SEESTP concluiu não
serem impeditivas para a implantação da nova versão, podendo ser tratadas por meio de abertura de
incidentes JIRA.

Deliberação:
1) Aprovada a implantação da versão 2.7, podendo ser concluída a primeira carga

de dados no dia 4/10/2021.

2) Quanto aos itens 92.456 e 92.275, realizar abertura de incidentes JIRA junto ao
Comitê Nacional para fins de saneamento, conforme indicado no anexo I desta ata, relatando
as seguintes inconsistências:
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I) 92.456 - Foram verificados processos que já receberam o movimento
“remetidos os autos para cumprir determinação judicial”, e já foram baixados,
mas que foram contabilizados no item 92.456 pelo novo extrator.

II) 92.275 - O novo extrator não mais contabiliza uma entrada para cada
petição (conforme previsto no manual do e-Gestão), contabilizando apenas uma
entrada por processo.

3) Quanto ao item 90.392, a SETIC verificará o motivo de não ter processos
contabilizados neste item.

4. Novo painel WebFocus

Foi divulgada pelo TST a liberação e disponibilização para acesso, a partir do dia 27/09/2021, do
novo portal e-Gestão, pelo endereço: https://portalegestao.tst.jus.br/.

O acesso se dará com as mesmas credenciais de acesso internas à rede do TRT correspondente,
sem limitação do número de usuários visualizadores, conforme instruções contidas no manual e
no vídeo instrucional disponíveis em:
https://negestao.tst.jus.br/images/8/83/Acesso_ao_Portal_EG.pdf.

O novo portal substituirá a ferramenta de visualização atual (disponível no link
https://egestao.tst.jus.br/), exibindo as mesmas informações em painéis analíticos, em um
formato mais amigável e eficiente, utilizando o sistema webfocus.

Na versão de lançamento já estarão disponíveis, dentre outros, os painéis "Pendentes de
Julgamento", "Audiências", "Execuções", "Recebidos e Julgados".

As demais informações que constam na versão anterior serão disponibilizadas em novas versões
no Portal. À medida que os novos painéis forem disponibilizados, haverá um aviso sobre a data de
desativação no visualizador anterior, que ocorrerá sempre após 60 dias da habilitação do novo
painel.

Quanto aos TRTs que atualmente constroem relatórios no ambiente e-Gestão, este perfil de acesso
também está previsto para a nova plataforma, após treinamento, com data a ser definida.

Por fim, no dia 30 de setembro de 2021, às 14h, será realizado webinário destinado a apresentar o
novo portal e-Gestão e oferecer as primeiras orientações de uso, bem como os próximos passos
para a conclusão do projeto.

5. PROAD 9312/2021 - Item 2.2 da Ata de reunião de 27/08/2021 (doc. 570)

2.2 Para fins de saneamento dos processos indevidamente pendentes de julgamento
após conversão para o processo eletrônico (itens 2.9.5 e 4,1,1):
a. A SEGEST deverá encaminhar para a Corregedoria a lista dos 248 processos que se
enquadram na inconsistência e os procedimentos para efetivo saneamento.
b. A SECOR encaminhará a lista de processos às unidades com vistas ao saneamento.

O SEESTP realizou análise dos processos indevidamente pendentes de julgamento após
conversão para o processo eletrônico e identificou diversos tipos de inconsistências, não sendo
possível definir um procedimento padrão para correção da tramitação. Desta forma, após reunião
com o USO, sugeriu encaminhamento para análise do grupo técnico.
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Deliberação: encaminhar para análise do Grupo Técnico.

FECHAMENTO DA ATA

DATA REDATOR CONTATO
27/08/2021 Marco Antonio Bazéggio marco.bazeggio@trt12.jus.br
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ANEXO I

HOMOLOGAÇÃO DO EXTRATOR 2.7 - 1G

Para análise dos dados em homologação do extrator 2.7, foram comparadas as estatísticas do mês
de agosto de 2021 da produção (Remessa 912 lote 5) e homologação (Remessa 820 lote 2).
Verificou-se que a maioria dos itens não trouxe variação significativa. Os itens identificados com
variações significativas foram analisados, conforme segue:

Item Nome Item Homologa
ção

Produç
ão

Diferen
ça

Diferenç
a %

Observação

90027 Casos novos recebidos
por redistribuição

195 159 36 23% Análise: Verificamos que os
processos que passaram a
contabilizar no item foram
redistribuídos.

Conclusão: Houve melhoria no
item

90049 Outras decisões sem
resolução de mérito

217 181 36 20% Análise: Correção relatada no
EG-4110. Inclusão do movimento
371 - Acolhida a exceção de
incompetência

Conclusão: Houve melhoria no
item

90073 Casos novos de
liquidação

1244 1165 79 7% Análise: Correção relatada no
EG-3981. Inclusão da Classe 156
- Cumprimento de Sentença.

Conclusão: Houve melhoria no
item

90094 Execuções extintas -
acordo

158 416 -258 -62% Análise: Correção relatada no
EG-3654. Fim das
concomitâncias entre os itens
90094, 90095, 90096, 90442 e
90043

Conclusão: Houve melhoria no
item

90095 Execuções extintas -
pagamento

1506 787 719 91% Análise: Correção relatada no
EG-3654. Fim das
concomitâncias entre os itens
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90094, 90095, 90096, 90442 e
90043

Conclusão: Houve melhoria no
item

90096 Execuções extintas -
outras

193 1768 -1575 -89% Análise: Correção relatada no
EG-3654. Fim das
concomitâncias entre os itens
90094, 90095, 90096, 90442 e
90043

Conclusão: Houve melhoria no
item

90252 Valores Pagos aos
demandantes
decorrentes de
execução

1193 2034 -841 -41% Análise: Divergências na
quantidade de processos, mas os
valores pagos da produção e
homologação praticamente não
tiveram variação:

R$ 40.555.036,91 (prod) x R$
40.553.780,35 (homolog)

Conclusão: Considerando que os
valores praticamente coincidiram
com o da produção, não há
impedimento na instalação do
extrator 2.7.

90253 Valores Pagos aos
demandantes
decorrentes de acordo

3149 9184 -6035 -66% Análise: Divergências na
quantidade de processos, mas os
valores pagos da produção e
homologação não tiveram
variação:

R$ 58.326.453,74 (prod e
homolog)

Conclusão: Considerando que os
valores coincidiram com o da
produção, não há impedimento na
instalação do extrator 2.7.

90254 Valores Pagos aos
demandantes
decorrentes de
pagamento espontaneo

374 447 -73 -16% Análise: Divergências na
quantidade de processos, mas os
valores pagos da produção e
homologação não tiveram
variação:
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R$ 8.209.335,29 (prod e
homolog)

Conclusão: Considerando que os
valores coincidiram com o da
produção, não há impedimento na
instalação do extrator 2.7.

90258 Contribuição
previdenciária
arrecadada

1340 1510 -170 -11% Análise: Divergências na
quantidade de processos, mas os
valores da produção e
homologação não tiveram
variação:

R$ 10.400.471,09 (prod e
homolog)

Conclusão: Considerando que os
valores coincidiram com o da
produção, não há impedimento na
instalação do extrator 2.7.

90259 Imposto de Renda
arrecadado

102 118 -16 -14% Análise: Divergências na
quantidade de processos, mas os
valores da produção e
homologação não tiveram
variação:

R$ 952.960,91 (prod e homolog)

Conclusão: Considerando que os
valores coincidiram com o da
produção, não há impedimento na
instalação do extrator 2.7.

90300 Processos Suspensos 8317 4382 3935 90% Análise: Passou a reconhecer o
movimento "Suspenso o processo
por reunião de processos na fase
de execução"

Conclusão: Houve melhoria no
item

90315 Processos Suspensos 3641 3540 101 3% Análise: Passou a reconhecer o
movimento "Suspenso o processo
por reunião de processos na fase
de execução"
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Conclusão: Houve melhoria no
item

90322 Processos Suspensos 298 214 84 39% Análise: Passou a reconhecer o
movimento "Suspenso o processo
por reunião de processos na fase
de execução"

Conclusão: Houve melhoria no
item

90346 Processos pendentes
de baixa - fase de
liquidação

6850 6558 292 4% Análise: Correção relatada no
EG-3981. Inclusão da Classe 156
- Cumprimento de Sentença.

Conclusão: Houve melhoria no
item

90391 Processos que saíram
da suspensão

853 647 206 32% Análise: Passou a reconhecer o
movimento "Suspenso o processo
por reunião de processos na fase
de execução"

Conclusão: Houve melhoria no
item

90392 Processos que entraram
em suspensão

0 0 0 - Análise: Correção relatada no
EG-3686.

Conclusão: Solicitar à SETIC
verificação do motivo de não ter
processos contabilizados neste
item.

90394 Processos com
liquidação de sentença
pendente

4150 3884 266 7% Análise: Correção relatada no
EG-3981. Inclusão da Classe 156
- Cumprimento de Sentença.

Conclusão: Houve melhoria no
item

90411 Custas/Emolumentos
Processuais
Arrecadados

1854 1989 -135 -7% Análise: Divergências na
quantidade de processos, mas os
valores da produção e
homologação não tiveram
variação:
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R$ 1.679.885,17 (prod e
homolog)

Conclusão: Considerando que os
valores coincidiram com o da
produção, não há impedimento na
instalação do extrator 2.7.

90427 Tutelas Provisórias
Pendentes

439 491 -52 -11% Análise: Correção relatada no
EG-4204. Passou a identificar o
movimento 50049 - Prejudicado
o incidente

Conclusão: Houve melhoria no
item

Entendemos oportuna a instalação e a abertura de chamado para correção do item 90392.

HOMOLOGAÇÃO DO EXTRATOR 2.7 - 2G

Para análise dos dados em homologação do extrator 2.7, foram comparadas as estatísticas do mês
de agosto de 2021 da produção (Remessa 912 lote 5) e homologação (Remessa 820 lote 2).
Verificou-se que a maioria dos itens não trouxe variação significativa. Os itens identificados com
variações significativas foram analisados, conforme segue:

Item Nome Item Homologa
ção

Produç
ão

Diferen
ça

Diferenç
a %

Observação

92425 Processos incluídos
em pauta e pendentes
de julgamento

2066 2211 -145 -7% Análise: Analisados
amostralmente, todos os
processos que passaram a não
ser contabilizados constaram os
movimentos "retirado de pauta" e
incidência no item de
sobrestamento 92434. Conforme o
manual do e-gestão, o item 92425
de fato não deve incluir os
processos pendentes no item
92.434. Verifica-se, contudo, que o
item 92425 ainda contabiliza
alguns processos desse item,
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apesar de vários outros terem sido
excluídos (análise inicial indica
que isso pode estar relacionado ao
movimento de conclusão antes do
sobrestamento).

Conclusão: Houve melhoria no
item

92457 Prazo médio da
chegada do processo
no órgão competente
até a prolação da
decisão da
admissibilidade do
Recurso de Revista
para o TST

62 247 -185 -75% Análise: O item apresenta, nos
extratores anteriores, problema,
por não contabilizar processos
que, após a decisão de
admissibilidade, receberam AIRR,
o que foi informado no JIRA
EG-3970 (no JIRA, o Comitê
Nacional informa que o fix está
previsto para a versão 2.7.1 do
extrator). Contudo, na versão 2.7,
passou a contabilizar ainda menos
processos (o correto seria
contabilizar o mesmo número de
processos do item 92258, com 554
processos).

Conclusão: item teve piora em
sua contabilização. Contudo, a
versão 2.7.1 do extrator
possivelmente trará melhorias.

92372 Homologada a
transação

20 5 15 300% Análise: Os processos adicionais
foram verificados, e contém o
movimento "Homologada a
transação".

Conclusão: houve melhoria no
item

92456 (Processos pendentes
de devolucao no
CEJUSC

69 52 17 33% Análise: Os processos
adicionados foram analisados
amostralmente. Os processos
analisados já foram baixados, e
também já receberam o
movimento "remetidos os autos
para cumprir determinação
judicial" (condição para, conforme
manual do e-gestão, o processo
sair do item 92456), mas mesmo
assim passaram a ser captados
neste item.
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Conclusão - houve piora no item

92275 Recursos de Revista
pendentes -
suspensos ou
sobrestados

586 817 -231 -28% Análise: Verificamos que a
redução se deve ao extrator ter
parado de contabilizar múltiplas
ocorrências do mesmo processo.
Contudo, conforme manual do
e-Gestão, "Deverá ser computada
uma entrada para cada petição de
recurso".

Conclusão: nova forma de
extração não está de acordo com
o manual

92.369 Concedido 25 19 6 32% Análise: Itens de decisão
passaram a reconhecer
movimentos há múltiplos
movimentos de decisão no mesmo
processo, o que não era feito na
versão anterior do extrator.

Conclusão: houve melhoria no
item

92.370 Concedido em parte 1 0 1 - Análise: Itens de decisão
passaram a reconhecer
movimentos há múltiplos
movimentos de decisão no mesmo
processo, o que não era feito na
versão anterior do extrator.

Conclusão: houve melhoria no
item

92.375 Improcedente 13 11 2 18% Análise: Itens de decisão
passaram a reconhecer
movimentos há múltiplos
movimentos de decisão no mesmo
processo, o que não era feito na
versão anterior do extrator.

Conclusão: houve melhoria no
item

92.376 Acolhido 95 80 15 19% Análise: Itens de decisão
passaram a reconhecer
movimentos há múltiplos
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movimentos de decisão no mesmo
processo, o que não era feito na
versão anterior do extrator.

Conclusão: houve melhoria no
item

92.377 Acolhido em parte 74 63 11 17% Análise: Itens de decisão
passaram a reconhecer
movimentos há múltiplos
movimentos de decisão no mesmo
processo, o que não era feito na
versão anterior do extrator.

Conclusão: houve melhoria no
item

92.378 Não acolhido 338 296 42 14% Análise: Itens de decisão
passaram a reconhecer
movimentos há múltiplos
movimentos de decisão no mesmo
processo, o que não era feito na
versão anterior do extrator.

Conclusão: houve melhoria no
item

92.379 Provido 339 265 74 28% Análise: Itens de decisão
passaram a reconhecer
movimentos há múltiplos
movimentos de decisão no mesmo
processo, o que não era feito na
versão anterior do extrator.

Conclusão: houve melhoria no
item

92.380 Provido em parte 747 618 129 21% Análise: Itens de decisão
passaram a reconhecer
movimentos há múltiplos
movimentos de decisão no mesmo
processo, o que não era feito na
versão anterior do extrator.

Conclusão: houve melhoria no
item

92.381 Não provido 1215 1059 156 15% Análise: Itens de decisão
passaram a reconhecer
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movimentos há múltiplos
movimentos de decisão no mesmo
processo, o que não era feito na
versão anterior do extrator.

Conclusão: houve melhoria no
item

92.383 Conhecido em parte
e provido em parte

22 15 7 47% Análise: Itens de decisão
passaram a reconhecer
movimentos há múltiplos
movimentos de decisão no mesmo
processo, o que não era feito na
versão anterior do extrator.

Conclusão: houve melhoria no
item

92.384 Conhecido em parte
e não provido

11 9 2 22% Análise: Itens de decisão
passaram a reconhecer
movimentos há múltiplos
movimentos de decisão no mesmo
processo, o que não era feito na
versão anterior do extrator.

Conclusão: houve melhoria no
item

92.448 Não provimento por
decisão monocrática

2 0 2 - Análise: Itens de decisão
passaram a reconhecer
movimentos há múltiplos
movimentos de decisão no mesmo
processo, o que não era feito na
versão anterior do extrator.

Conclusão: houve melhoria no
item

92.389 Extinto sem
resolução do mérito

67 58 9 16% Análise: Itens de decisão
passaram a reconhecer
movimentos há múltiplos
movimentos de decisão no mesmo
processo, o que não era feito na
versão anterior do extrator.

Conclusão: houve melhoria no
item
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92.390 Não conhecido 138 103 35 34% Análise: Itens de decisão
passaram a reconhecer
movimentos há múltiplos
movimentos de decisão no mesmo
processo, o que não era feito na
versão anterior do extrator.

Conclusão: houve melhoria no
item

92.392 Prejudicado 59 21 38 181% Análise: Itens de decisão
passaram a reconhecer
movimentos há múltiplos
movimentos de decisão no mesmo
processo, o que não era feito na
versão anterior do extrator.

Conclusão: houve melhoria no
item

92.394 Homologada a
desistência do
recurso

13 5 8 160% Análise: Itens de decisão
passaram a reconhecer
movimentos há múltiplos
movimentos de decisão no mesmo
processo, o que não era feito na
versão anterior do extrator.

Conclusão: houve melhoria no
item

Entendemos oportuna a instalação da versão nova do extrator e a abertura de chamado para
correção do item 92.456 e 92.275.
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