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1. Erro em cargas do sistema e-Gestão  

O SEESTP identificou que, na carga referente a abril de 2019, incluindo o PJE de 2º grau, vários itens 
apresentaram valores zerados, sendo necessário refazimento da carga. Apesar de a demanda ter 
sido solucionada, devido à gravidade dos impactos do erro e à eventual demora na solução nacional 
da demanda, que inviabiliza a utilização das informações atingidas, é necessário definir procedimento 
para comunicação sobre o erro/indisponibilidade aos usuários das informações e às unidades 
responsáveis pelas ações corretivas. 

Em reunião, o USO informou sobre a metodologia utilizada pelo setor quanto à comunicação sobre 
erros de elevada gravidade, que inclui a produção de comunicados que são divulgados aos Diretores 
e usuários por meio de e-mail e grupos de Whatsapp criados especificamente para esse fim.  

Deliberação: Propõe-se a utilização pelo SEESTP da metodologia de comunicação atualmente 
utilizada pelo USO, com a divulgação de comunicado aos diretores sobre as 
indisponibilidades de sistema ou erros em sistema de elevada gravidade. 
 

2. Processos atribuídos a relatores aposentados 
 

Foi verificado que processos distribuídos a gabinetes de desembargadores aposentados são contabilizados 
pelo sistema e-Gestão com o campo “relator” associado ao desembargador aposentado, por ser titular do 
Gabinete, o que tem impactos na tabela LOMAN. Necessária a verificação de possíveis soluções para serem 
atribuídos ao relator substituto desde a distribuição. 

Deliberação: O USO passará a alterar a titularidade do gabinete do desembargador 
aposentado no PJE, a partir da publicação da atribuição de seus processos ao relator 
substituto, de forma que os processos, ao serem distribuídos, sejam vinculados pelo sistema 
e-Gestão automaticamente ao relator substituto.   

 

3. Gabinetes fazendo uso de movimento de suspensão não reconhecido pelo sistema e-Gestão 

Foi verificado que alguns gabinetes ainda estão fazendo uso do movimento “Suspenso ou sobrestado 
o processo por decisão do Presidente do TST no IRR nº xxxxxx (Tema nº xx)”, apesar das 
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orientações providas pela USO com o fim de que só sejam utilizados movimentos reconhecidos pelo 
sistema e-Gestão (conforme deliberação do Grupo de Acompanhamento, em reunião realizada em 
10/01/2019)”. 

Salienta-se que, apesar de os processos serem corrigidos manualmente pelo SEESTP durante os 
trabalhos de verificação e publicação da tabela LOMAN, sendo os saneamentos realizados 
consignados em observação na tabela, bem como descontados para fins de apuração das vedações 
ao pagamento de Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição ao pagamento de gratificação 
previstas no inciso VI do art. 7º da Resolução CSJT nº 155/2015, eles permanecem em sistema 
contabilizados com prazos vencidos, em razão de o e-Gestão não ser capaz de reconhecer o 
movimento de suspensão lançado. 

 

Deliberação: O SEESTP encaminhará a lista de processos com movimento de suspensão não 
reconhecidos pelo sistema e-Gestão aos Gabinetes, que serão orientados a realizarem 
lançamento contingencial de um dos movimentos de suspensão reconhecidos pelo sistema, 
conforme instruções contidas na Pílula PJE nº 32, já disponibilizada aos usuários, de modo a 
retificar sua situação estatística. 

 

4. Processos pendentes em diligência no 2º Grau, mas arquivados no 1º Grau 

O SEESTP identificou processos do PJE que se encontram com pendência em diligência no 2º Grau, 
mas encontram-se arquivados no 1º Grau. Em consulta à USO, foi questionado sobre possíveis 
alternativas para saneamento dos processos. Em resposta, a USO informou a disponibilidade de 
duas alternativas: 

1) Solicitar o retorno do processo do 1º Grau por ter sido cumprida a diligência e, após, o 2º Grau 
baixa definitivamente. 

2)  Fazer um nó de desvio do processo em segundo grau e levá-lo, pelo fluxo, ao nó de tarefa de 
"Processos baixados". Dessa forma, os seguintes movimentos são lançados no processo: 
"Recebidos os autos por retorno de diligência" e "Remetidos os autos para Órgão jurisdicional 
competente para prosseguir". No primeiro grau, lança o movimento "Recebidos os autos para 
prosseguir".                                        

Deliberação: O SEESTP encaminhará a lista de processos inconsistentes ao USO para que 
seja verificada a viabilidade de lançamentos contingenciais para a baixa dos processos no 2º 
Grau. 

 

5. Protestos atribuídos a relator incorreto 

Conforme já relatado no PROAD 1456/2018, o SEESTP identificou processos da classe Protesto que, 
após serem distribuídos ao Gabinete da Presidência, permanecem atribuídos no sistema e-Gestão à 
Dra. Mari Eleda Migliorini, titular do Gabinete, apesar de conclusos ao Dr. Roberto Basiloni Leite. Foi 
verificado que o erro é resultado de os processos, em lugar de movimento de conclusão para relatar, 
terem recebido movimento de conclusão para despacho, que não resulta no sistema e-Gestão na 
atribuição ao relator ao qual o processo foi concluso. 

                     

Deliberação: O SEESTP orientará a Coordenadoria da Sessão Especializada 1 para que, nos 
casos de Protestos recebidos pela Presidência, seja utilizado o movimento “conclusos os 
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autos para julgamento/decisão (relatar)”, de forma a atribuir o processo ao Dr. Roberto 
Basiloni Leite, sendo esta conclusão posteriormente encerrada para permitir o lançamento da 
conclusão para despacho.  

 
FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

17-05-2019 Daniel Ferreira de Souza 4252 
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