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OBJETIVO
Comitê Regional do Sistema e-Gestão - Grupo Técnico (PROAD
5.696/2014)

DATA 25/05/2021
HORÁRIO Das 17:00 às 18:00 horas
LOCAL videoconferência

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Daniel Ferreira de Souza (SEESTP)

PARTICIPANTES:
NOME ÁREA CONTATO

Luiz Alexandre Constante Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br
Daniel Ferreira de Souza SEESTP danie.souza@trt12.jus.br

ASSUNTO/DELIBERAÇÃO:

1. Incidente 50687 - Lançamento de custas processuais

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.

Deliberação: Encaminhar para o Comitê Gestor Regional de forma a propor sugestão
de melhoria no PJe.

2. PROAD 1022/2021 - Proposta de melhoria PJE para processos sobrestados remetidos
para diligência

O Comitê Gestor Regional do e-Gestão, tendo analisado demanda relativa ao alinhamento
entre os movimentos de sobrestamento no sistema PJe, BNPR e DATAJUD, tendo sido
verificadas disparidades, propôs, com o objetivo de evitar inconsistências estatísticas
decorrentes do dessobrestamento de processos para realização de despacho ou intimação,
seguido de novo sobrestamento, melhoria no sistema Pje para permitir que processos
sobrestados, quando da necessidade de despacho/intimação (e após retornem ao
sobrestamento), não gerem o movimento de dessobrestamento, sendo mantida a
possibilidade de intimação pelas Secretarias (item 3 do marcador n 469 - PROAD 5696/2014).

A demanda foi levada ao CERPJe, que deliberou conforme abaixo:
Deliberação: Considerando a existência de ferramenta sendo desenvolvida (Issue
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-22299), que permite realizar minutas de despacho fora do fluxo, a
análise fica prejudicada.

Deliberação: Tendo em vista que a ferramenta em desenvolvimento, com previsão de
implementação na versão 2.8 do PJe, prevista para 2022, possibilita a realização de
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despachos ou intimações sem movimentação do processo, encaminhar ao Comitê
Gestor Regional do e-Gestão para ciência.

3. PROAD 12321/2020- Proposta de melhoria de alteração de movimentos de conclusão
lançados em processos originários

O Comitê Gestor Regional do e-Gestão, tendo analisado demanda relativa a processo
originário contabilizado como vencido pelo sistema e-Gestão devido a ter ocorrido em sua
movimentação lançamento equivocado de conclusão para julgamento, propôs as seguintes
melhorias, conforme solicitadas pelo Gabinete:

1. necessidade de serem pensadas e projetadas ferramentas capazes de possibilitar,
em casos semelhantes: a retificação do movimento equivocado com a devida
retomada da contagem correta do prazo, excluindo-se o movimento equivocado,
mediante justificativa;

2. a criação de avisos ou alertas para o magistrado e a unidade respectiva sobre a
contagem do prazo, quando houver evidência do vencimento.

A demanda foi levada ao CERPJe, que deliberou conforme abaixo:

Deliberação:
Em relação ao item 1, o prazo para relatar foi aberto por erro operacional. Os procedimentos operacionais
estão orientados na pílula 31. Possibilidade de alteração nos movimentos no sistema PJe foi introduzida
na versão 2.5 com as limitações estabelecidas pelo Comitê Gestor Nacional do PJe. A proposta de
possibilidade de alteração dos movimentos de conclusão dependeria de alteração de regras de negócio
do sistema eGestão. Informe-se ao proponente.

Em relação ao item 2, em relação aos alertas, encaminhe-se ao PJe nacional como proposta de melhoria.
Solicitar ao SEESTP os requisitos da proposta de alertas. Após, registre-se no JIRA MEL

Deliberação: Quanto ao item 1, encaminhar demanda para o USO de forma a realizar
teste piloto em processo, para confirmar que há possibilidade de alteração de movimento de
conclusão para relatar.

Quanto ao item 2, o SEESTP e o USO se reunirão para elaboração
conjunta dos requisitos.

4. Processos originários encaminhados ao Gabinete para prosseguir

O SEESTP verificou a existência de alguns processos originários que estão sendo
distribuídos e logo depois encaminhados ao Gabinete para prosseguir, o que causa a
incidência precoce no item de baixa 92.220, baixando o processo estatisticamente e
causando repercussão no prazo médio de ações originárias (92.239).

Exemplos:
0000179-75.2020.5.12.0000
0001784-56.2020.5.12.0000
0002951-11.2020.5.12.0000
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Foi verificado que os processos foram movimentados pelo Juízo Plantonista, e a remessa

para o Gabinete para prosseguir foi realizada de forma a encaminhar o processo desse juízo para o
Gabinete, ao encerrar o plantão.

Deliberação: A demanda será encaminhada para o USO para realização de teste de
movimentação do processo em plantão, de forma a verificar o comportamento do sistema e as
alternativas de movimentos possíveis, tendo em vista que não deve ser utilizado o movimento
de remessa para prosseguir nesse caso.

FECHAMENTO DA ATA

DATA REDATOR CONTATO
16/03/2021 Daniel Ferreira de Souza daniel.souza@trt12.jus.br
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