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1. Demanda de Correção de Dados Estatísticos 

Desde de setembro deste ano de 2018, o Grupo Gestor começou a deliberar sobre a 
possibilidade de atendimento a pedidos de correção de dados estatísticos, com a 
fixação de alguns parâmetros em reunião realizada naquele mesmo mês. 

Em 24 de outubro passado, a Secretaria de PJe, e-Gestão e Tabelas Unificadas 
recebeu um e-PAD (32751/2018), proveniente do gabinete do Exmo. Des. Sércio da 
Silva Peçanha, solicitando a correção de dados referentes a dois processos em que a 
ausência de alguns lançamentos causou a não interrupção pretendida de prazos em 
curso. 

Ocorre que nos casos em questão não existe intervenção técnica hábil a resolver o 
problema. A única hipótese, na ausência de solução, seria o Grupo Gestor autorizar a 
manipulação dos dados considerados errôneos mensalmente no sistema e-Gestão, 
enquanto durarem os processos. Tal decisão requereria uma ordem cujos efeitos podem 
ultrapassar temporalmente a própria composição atual do Grupo. Sem falar que esse 
precedente nos obrigaria a deferir alterações de dados equivalentes no futuro, gerando 
uma prática permanente, com controle, distorção e justificativa inviáveis. 

A Secretaria de PJe, e-Gestão e Tabelas Unificadas enviará uma resposta ao 
gabinete na qual estejam registrados os lançamentos  devidos, os lançamentos 
efetivados e os trechos do manual do e-Gestão corre spondentes, esclarecendo 
quanto à impossibilidade técnica de correção das in formações estatísticas .  

 

2. Remessa Diária 

As remessas diárias dos processos físicos estão sendo enviadas, mas ainda não foi 
possível implementar a nova versão do extrator (2.4), que possibilita o envio dos dados 
relativos aos processos eletrônicos (PJe). O envio completo está previsto para a 
próxima semana. 

Ficou estabelecido que a partir de 20 de dezembro, estando a remessa diária 
regular e não havendo impacto em outros relatórios utilizados no Regional, será 
encerrado o envio semanal. 

O servidor da Secretaria de Sistemas Rodrigo Monten egro Possa enviará e-mail a 
todos os integrantes do Grupo Gestor comunicando qu ando a remessa diária 
estiver completa. Na mesma ocasião, Rodrigo fornece rá detalhes sobre o uso da 
tela do SJV. 

A Secretaria do PJe fica responsável por enviar com unicado aos usuários do 
Tribunal. 



3. Automatização da Remessa Mensal  

Rainier Felipe Lacerda de Andrade, servidor da Seção de Planejamento e 
Estatística/Secretaria de Gestão Estratégica, noticiou que estão sendo realizados 
estudos para viabilizar a remessa mensal automática. A ideia é criar ferramentas que 
gerem alertas no caso da necessidade de intervenção de um servidor. O assunto será 
tratado em reuniões entre a TI e a Estatística, que formalizará as tratativas mediante 
envio de DOD. Futuramente, o assunto retornará à pauta do Grupo Gestor. 

 

4. Correição – Processos Suspeitos 

O saldo de pendentes de julgamento é composto pelos processos pendentes de 
autuação, de remessa ao MPT, no MPT – distribuídos e pendentes de distribuição, de 
distribuição, de conclusão ao relator, com o relator, em diligência, com revisor, 
suspensos ou sobrestados, aguardando pauta, incluídos em pauta e em vista 
regimental. 

Não existe previsão para que um processo fique pendente em mais de um dos itens 
acima simultaneamente, nem que seja informado mais de uma vez no mesmo item. 
Também não é correto que um processo seja informado em um dos itens de pendência 
e não seja informado no saldo de pendentes de julgamento ou vice-versa. Partindo 
dessas premissas, a Coordenadoria de Estatística do TST nos informou recentemente 
que nosso Regional se encontra com 2.140 processos em pelo menos uma dessas 
situações suspeitas. 

Por essa razão, o Grupo Gestor demandará à TI, via e-PAD, a inclusã o de nova 
regra de validação no SJV, para que sejam indicados  os processos ditos 
suspeitos pela Corregedoria-Geral. 

 

5. Custas e Emolumentos 

A Diretoria de Orçamento e Finanças - DOF envia uma planilha com os valores totais de 
custas e emolumentos arrecadados pelo Tribunal. Rainier trouxe a informação de que 
houve um aumento no número de registro de valores equivocados nos campos de 
emolumentos e custas. Por exemplo, valores de depósito recursal e do leiloeiro estão 
sendo lançados no campo “emolumentos”. 

A Secretaria do PJe vai enviar orientação aos usuár ios sobre como utilizar a tela 
de registro de pagamentos no PJe. 

Quando necessário corrigir a informação no movimento, deverá ser aberto chamado 
para a Sustentação. O fluxo de atendimento desses chamados será ajustad o entre 
a Estatística, a TI e a Secretaria do PJe . 

 

6. 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. 

 

 

 
Ata aprovada 

 Desembargador Emerson José Alves Lage  

Coordenador  

 


