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1. Dados da Reunião 

Data: 28.1.2020 Início: 14:30 Término: 16:10 Local: 
Gabinete do Desembargador Leonardo 

Dias Borges 

Objetivo: Debater demandas e temas diversos inerentes ao e-Gestão. 

 
2. Participantes 

Nome Identificação Observação 

Leonardo Dias Borges Desembargador do Trabalho - Coordenador do Grupo Gestor Regional  
Ausente por necessidade de 

trabalho 

Glaucia Alves Gomes Juíza Titular de Vara do Trabalho 
Ausente por necessidade de 

trabalho 

Álvaro José Ockuizzi de Aguiar Diretor da Secretaria da Seção Especializada em Dissídios Individuais - 

Gustavo Galluzzi Nunes Santos Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional - 

João Machado Fonseca Neto Assessor do Gabinete do Desembargador do Trabalho Leonardo Dias Borges - 

Alana Bueno Otsuka Coordenadora de Sistemas de TIC - 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca Supervisor do Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Institucional - 

Patrícia Ferreira Maciel Servidora lotada na Divisão de Monitoramento da Corregedoria-Regional - 

Rosane Alves Moreira 
Servidora lotada na Assessoria de Implementação de Projetos Judiciários e 
de Sistemas Judiciários de 1º Grau 

- 

Simone Dias Cruz Servidora lotada na Divisão de Concessão de Aposentadorias e Pensões Ausente 

Miriam Amalia Losantos Oliveira Coordenadora de Estatística Servidora convidada 

Vinicius Pacheco Chefe da Seção de Seção de Administração e Análise de Dados Servidor convidado 
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3. Assuntos Apreciados e Decisões Tomadas 
O Assessor de Desembargador João Machado Fonseca Neto iniciou a reunião e coordenou as análises e os encaminhamentos dos seguintes 
tópicos incluídos em pauta. 

 Regras e procedimentos emergenciais de retransmissão de dados de 2019: Bruno Fonseca apresentou previamente, por e-mail, 
a proposta de regras e procedimentos (anexo) para cumprir as determinações da CGJT de retransmissão de remessas de 2019 sob as 
regras negociais do manual 2.0, cujo prazo acaba em 1º.3.2020. O foco foi minimizar os impactos decorrentes da não disponibilização 
pelo TST de uma versão estável do extrator e das regras de validação de dados. Após os debates, as regras e os procedimentos 
foram aprovados na íntegra, contudo, Vinicius Pacheco fez ressalva sobre possível incapacidade de processamento das remessas de 
2019 em paralelo com as remessas diárias e mensal de janeiro/2020 e fevereiro/2020, adicionalmente solicitou autorização do GGReG 
para, se necessário, suspender a geração das remessas diárias, por no máximo 5 (cinco) dias. O Grupo aprovou a solicitação de 
Vinicius Pacheco e demandou que, sendo necessária a interrupção, a SECAAD comunique o GGReG e providencie a publicação de 
aviso na Intranet em nome grupo.  

 Procedimentos de pré-validação dos dados de 2º grau: lembrou-se que o tema foi tratado na última reunião ordinária do grupo, 
sendo deliberado que a SECAAD avaliaria a possibilidade de assinatura de planilhas pelos servidores dos Gabinetes, o que foi 
realizado pelo servidor Vinicius, que apresentou a possibilidade por meio do Excel e um breve manual de procedimento. Por outro 
lado, em dezembro/2019, ocorreu alteração regimental no TRT/RJ, o que impactou bastante o e-Gestão, ocorrendo poucos casos de 
prazos vencidos associados aos Desembargadores. Assim, Bruno Fonseca, considerando que a atividade de gerenciamento de 
planilhas assinadas seria operacionalmente custosa, solicitou autorização para realizar a atividade através de e-mails, a serem 
enviados apenas aos Gabinetes de Desembargadores que possuírem prazo vencido. Álvaro alertou que, em breve, deve aumentar 
novamente a quantidade de planilhas, sendo importante, então, manter como solução de contorno as planilhas assinadas. João 
lembrou que o sistema de pré-validação é a solução ideal e poderá ser disponibilizada antes do aumento do quantitativo de prazos 
vencidos. Após os debates, restou autorizada a proposta apresentada por Bruno, sendo necessário avaliar posteriormente se a 
solução com planilhas assinadas deve ser colocada em produção, o que ocorrerá caso aumentem os quantitativos de prazos vencidos. 

 Cartas precatórias canceladas constando da pendência de processos físicos: Rosane Moreira apresentou por e-mail processo da 
classe carta precatória com situação “cancelada” no SAPWEB e constando como pendente no e-Gestão. Bruno Fonseca realizou 
análise das regras negociais e identificou que é exigida finalização no processo para que a pendência seja baixada. Vinicius ponderou 
que, possivelmente, o “cancelamento” não é considerado como finalização nos scripts de extração, o que explicaria a inconsistência 
apontada por Rosane. Após os debates, deliberou-se que a SECAAD apresentará os tipos de situação possíveis no SAPWEB e as 
que estão válidas nas querys para baixar a pendência de carta precatória. Posteriormente, a equipe negocial definirá as alterações 
necessárias a serem implementadas nas querys. Adicionalmente, Alana realizará contato com a DIJUD para alinhar as ações do e-
Gestão e SAPWEB.   
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Finalizados os tópicos de pauta da reunião, iniciou-se o controle e atualização de pendências oriundas das reuniões anteriores, conforme 
segue:  

 Sistema de Pré-validação do 2º Grau: o desenvolvimento ainda não foi iniciado pela STI/DIJUD, contudo, Alana alertou que o 
BANEX deve ser finalizado em março, existindo, ainda, outra demanda prioritária a ser desenvolvida. Assim, está mantida a estimativa 
de desenvolvimento para o início do 2º semestre de 2020. 

 Adaptação do Relatório de Atraso reiterado de 2º grau, deliberado na reunião extraordinária de dezembro/2019: Por conta da 
alteração regimental e da forma de contagem de prazos de restituição dos relatores, sendo que as hipóteses de remessa ao MPT, de 
cumprimento de diligência e de tentativa de conciliação no CEJUSC apenas suspendem a contagem, ao invés de interromper, 
identificou-se a necessidade de ajustar o relatório de atrasos reiterados de 2º grau no Pentaho. Bruno Fonseca mencionou que 
realizou as análises manualmente no último mês, o que foi viável por conta dos poucos casos identificados, contudo, em breve, com o 
aumento projetado de casos, será impossível realizar a ação dessa forma. Vinicius Pacheco comunicou que ação não foi iniciada, pois 
a SECAAD está focando os esforços nas retransmissões de 2019, contudo, em breve devem fazer a ação de sustentação. 

 Portal do Conhecimento do 2º Grau – Pendências dos Relatores: lembrou-se da deliberação do tema, qual seja: “Após os debates, 
optou-se por não sugerir alteração no período de referência do Portal, contudo, como solução de contorno deliberou-se que a 
Coordenadoria de Estatística e a Divisão de Monitoramento apresentarão sugestão de inclusão no relatório de pendência de gráfico 
para monitorar a evolução das pendências com base nas remessas mensais e de mensagem aos usuários alertando que os dados são 
da remessa diária/sem tratamento. Por fim, Priscila Rodrigues encaminhará sugestão à Corregedoria Regional para que oficie as 
unidades de 2º grau sobre a utilização da remessa diária.”.  

Miriam Oliveira comunicou que a deliberação foi implementada em versão do relatório que está em homologação na Corregedoria 
Regional. 

 Recomendação da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (CGJT) - Capacitação: Bruno Fonseca comunicou que iniciou a 
elaboração de material para capacitação presencial com foco inicial no 2º grau, sendo mantida a previsão de a ação ocorrer no 1º 
semestre de 2020. Álvaro lembrou que, recentemente, elaborou capacitação em conjunto com a ex-integrante Patrícia Oliveira, o que 
possivelmente auxiliará na elaboração do novo curso, ficando, então, responsável por enviar o material para Bruno. Alana sugeriu que 
fosse verificada a viabilidade de gravar as aulas presenciais, para ficarem disponíveis como capacitações EAD. 

 Soluções de contorno do TRT/RJ para falhas nos extratores de dados do PJe disponibilizados pelo TST: SECAAD ficou de 
relacionar todas as soluções de contorno implementadas nos extratores, contudo, o tema restou prejudicado em decorrência da 
absorção das soluções pelas versões 2.5.3 e 2.5.4 dos extratores. 

 Manual interno de extração de dados do SAPWEB para o e-Gestão: “questionado pelo GGReG, Vinicius Pacheco informou que o 
manual não foi atualizado, contudo, possui documento “DE/PARA” das alterações realizadas, o que poderia auxiliar nas análises do 
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Grupo Gestor. Considerando que são poucas as informações ainda associadas aos processos físicos, deliberou-se que não há 
necessidade prioritária de atualização do documento, devendo a SECAAD disponibilizar o “DE/PARA” e passar orientações em casos 
de dúvidas de membros do GGReG.”. 

Informou-se que a ação foi finalizada. 

 Demanda da SGC acerca da necessidade de manutenção do banner “e-Gestão” na intranet: “foi informado que a Secretaria de 
Gestão do Conhecimento enviou e-mail à SDE, solicitando manifestação acerca da necessidade de manutenção do banner “e-Gestão” 
na página principal da intranet institucional. Após os debates o GGReG, optou por solicitar a manutenção do banner, pois é o único 
caminho para chegar à página do e-Gestão, que é o sistema principal e oficial de fornecimento de dados e informações gerenciais aos 
magistrados e servidores. Além disso, Bruno Fonseca deverá atualizar completamente a página para tornar o conteúdo mais atraente 
e aos usuários.”.  

Informou-se que a ação foi finalizada, restando pendente a atualização da página. 

 Remessa de dados de dezembro/2019: “os membros apresentaram preocupação com os procedimentos e os prazos para geração 
da remessa de dados de dezembro/2019, pois há previsão de parada do PJe para atualização de versão durante o recesso, assim 
como é necessário garantir que os dados da GECJ sejam disponibilizados à Presidência até 9.1.2020. Após os debates, deliberou-se 
que as remessas diárias podem ser interrompidas no recesso e que os procedimentos de geração da mensal de dezembro/2019 
devem seguir os ritos normais, ou seja, na medida do possível, a SECAAD deve liberar as planilhas de pré-validação dos Gabinetes 
até 7.1.2020; os Gabinetes e o GGReG devem liberar as planilhas preenchidas até 8.1.2020; e o GGReG deve disponibilizar a relação 
de atrasos reiterados à Presidência até 9.1.2020. Por fim, ocorrendo algum problema operacional na remessa mensal, o GGReG 
relatará a questão à Presidência para possível tomada de decisão alternativa, como, por exemplo, utilizar os dados de novembro/2019 
para fins da GECJ.”  

A remessa foi realizada com sucesso, contudo, posteriormente o TST identificou valor elevado atípico pago aos reclamantes. O 
GGReG já deu autorização prévia à DIPJE para excluir o movimento do banco de dados do PJe. Rosane alertou que já encaminhou a 
questão para apreciação do Desembargador Cesar Marques, responsável pelo PJe, sendo esperado que, em breve, o problema seja 
superado. Bruno alertou que esse problema precisa ser sanado antes de ser reprocessada a remessa de dezembro/2019. 

 Diretório de arquivos do GGReG: “Bruno Fonseca comunicou que reorganizou pastas e arquivos no diretório compartilhado do 
Grupo Gestor, tentando não alterar as pastas utilizadas constantemente pelos membros do GGReG. Informou, ainda, que deixou uma 
pasta com todos os conteúdos retirados da raiz do diretório para que os usuários possam consultar eventual documento antigo, 
contudo, em breve, caso ninguém manifeste interesse, os documentos serão apagados da rede. O GGReG concordou com o 
encaminhamento proposto.” 

Informou-se que a ação foi finalizada. 
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 Composição do GGReG: “por conta dos debates realizados nos tópicos anteriores, verificou-se a necessidade de adequar a 
composição do GGReG, principalmente no tocante à inclusão do servidor Rogério Carneiro (ASJ), especialista em PJe, à inclusão do 
servidor Vinicius Pacheco (SECAAD) e à revisão do representante da área de gestão de pessoas. Bruno Fonseca ficou responsável 
por realizar os levantamentos normativos, conversar com a SGP e minutar documentos para apreciação do Desembargador Leonardo 
Dias Borges, com intuito de encaminhamento de proposta de atualização de composição do GGReG à Presidência.” 

Bruno Fonseca informou que ação está em andamento, pois verificou-se a necessidade de atualizar, além da composição, o normativo 
de funcionamento do GGReG. Adicionalmente, Alana demandou que Vinicius Pacheco a substitua no Grupo, ao invés de ser apenas 
incluído. Deliberou-se que Miriam Oliveira também seja incluída oficialmente no Grupo. João Machado concordou com as propostas, o 
que foi acatado pelos demais integrantes.   

Finalizado o controle de pendências, Vinícius informou que na nova versão do e-Gestão foram excluídos itens que eram utilizados para apurar 
algumas variáveis do sistema Justiça em Números e que, diante disso, a Coordenadoria de Estatística (Cest) demandou à Secaad para que 
elabore scripts, com as mesmas regras utilizadas na versão anterior do manual e-Gestão, a fim de possibilitar a referida apuração. Vinícius 
ressaltou que o prazo para a Cest informar os dados ao CNJ termina em 28/02/2020 e que a unidade demandante ainda precisará tratar 
esses dados antes de informá-los. Assim, em virtude da urgência dessa demanda, indagou se pode priorizá-la em relação às demais 
demandas da Secaad. O GGReG aprovou a priorização. 

Por fim, João Machado solicitou que, no relatório de processos pendentes com relator do Portal do Conhecimento de 2º Grau, seja incluída 
uma coluna de informação da data de distribuição dos feitos. Miriam Oliveira ficou de encaminhar o tema com a Corregedoria Regional.    

Finalizados os debates e as deliberações acerca dos tópicos incluídos em pauta, o Assessor de Desembargador João Machado Fonseca Neto 
encerrou a reunião, devendo os participantes tratar das ações decorrentes da reunião em suas áreas de atuação e apresentar informações 
sobre os respectivos andamentos na próxima reunião presencial do Grupo Gestor Regional do e-Gestão.  

Registro feito por:  Bruno Henrique Fernandes Fonseca 

 



GRUPO GESTOR REGIONAL DO E-GESTÃO DO TRT/RJ 

REGRAS EMERGENCIAIS DE RETRANSMISSÕES DE REMESSAS DE 2019 

Considerando que a disponibilização da versão 2.5.4 do extrator pelo TST, prevista para ocorrer em meados de 

fevereiro/2020, inviabilizará operacionalmente o processamento de todas as remessas mensais de 2019 dentro 

do prazo definido pela CGJT para as retransmissões (1º.3.2020); 

Considerando que a versão 2.5.3 do extrator, mesmo corrigindo algumas falhas, ainda apresenta problemas 

severos que impactam negativamente dados de janeiro/2019 a julho/2019, como, por exemplo, apuração de 

processos que tiveram classe convertida, que estavam corretos na versão negocial anterior; 

Considerando que a completa retransmissão dos dados de janeiro/2019 a julho/2019 impactará todos os 

processos de trabalho decorrentes já realizados, sendo necessário o completo retrabalho de diversas atividades, 

como, por exemplo: 

 pré-validar cada remessa;  

 aplicar deliberações da pré-validação nos dados;  

 republicar todos os relatórios do portal;  

 reprocessar todos os dados XML e XLS do módulo de produtividade, solicitando permissão ao CNJ para 

reenviar todos os dados; 

 reprocessar as variáveis do justiça em números do 1º semestre de 2019, e solicitar permissão de correção 

no CNJ; e 

 reavaliar dados utilizados para instruir processos de promoção e de gratificação de acúmulo. 

Considerando que as remessas de dados de agosto/2019 e setembro/2019 foram realizadas com base na versão 

inicial do extrator 2.5, com diversas falhas severas em dados, impossibilitando, por exemplo, que dados sejam 

fornecidos com fidedignidade ao CNJ, assim como gerando informações faltantes em relatórios publicados no 

portal; 

Considerando que as remessas de dados de outubro/2019 e novembro/2019 foram realizadas com base nas 

versões intermediárias do extrator (2.5.1 e 2.5.2), ainda com falhas em dados, contudo, com impacto menor em 

procedimentos decorrentes; 

Considerando que diversos relatórios do TST, do GGReG, da CR, e da SDE utilizam abordagem de contabilizar em 

conjunto eventuais itens que passaram por procedimento de aglutinação na nova versão do e-Gestão, ou seja, na 

mesma tabela são quantificados itens das versões anterior e atual, sendo necessário informar ao TST apenas uma 

das opções; 

O Grupo Gestor Regional do e-Gestão do TRT/RJ, objetivando minimizar os impactos decorrentes, inclusive do 

ponto de vista da economicidade, aplicará a seguinte abordagem nas retransmissões dos dados de 2019: 

1. REMESSAS DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019 

1.1. Processar a remessa do mês pelo extrator 2.5.3; 

1.2. Realizar um merge com a remessa do respectivo mês atualmente aprovada e disponível no e-Gestão; 

1.3. Com exceção de alguns itens de 1º grau que foram aglutinados na nova versão do manual do e-Gestão e 

de alguns itens de 2º grau que tiveram regra de negócio/fluxo de trabalho modificados, aplicar a seguinte 

regra geral do merge: manter todas as informações da remessa aprovada e disponível no e-Gestão na 

nova remessa; (Obs.: Os tratamentos a serem aplicados nas exceções estão nos tópicos 1.4 e 1.5). 

1.4. Exceções de 1º Grau da regra geral: Para os itens novos do e-Gestão que são resultado de simples 

aglutinação de itens da versão anterior, apagar a informação gerada pela 2.5.3; inserir em seu lugar todas 

as informações dos itens da versão anterior que já estão aprovados no TST; e, por fim, apagar a 



informação dos itens da versão anterior. Segue lista de relacionamento de itens aglutinados e 

aglutinadores: 

1.4.1. Processos Físicos (Legado SAPWEB): 

Item na Versão Nova do Extrator (Item Aglutinador) 
Item na Versão anterior do Extrator 
(Itens Aglutinados a serem apagados) 

Item 394 - Processos com liquidação de sentença pendente aglutinação dos itens 78, 79 e 80 

Item 397 - Incidentes na Liquidação/Execução recebidos aglutinação dos itens 141 e 147 

Item 398 - Incidentes na Liquidação/Execução julgados aglutinação dos itens 143 e 149 

Item 399 - Incidentes na Liquidação/Execução baixados sem 
decisão 

aglutinação dos itens 354 e 355 

Item 400 - Incidentes na Liquidação/Execução pendentes aglutinação dos itens 144 e 150 

Item 401 - Incidentes na Liquidação/Execução pendentes com o 
Juiz 

aglutinação dos itens 145 e 151 

Item 402 - Cartas Precatórias devolvidas aglutinação dos itens 183 e 184 

Item 403 - Cartas de Ordem devolvidas aglutinação dos itens 199 e 200 

Item 411 - Custas/Emolumentos Processuais Arrecadados aglutinação dos itens 256 e 257. 

Item 412 - Do ajuizamento da ação até a realização da 1ª 
audiência na fase de conhecimento (Prazo Médio) 

aglutinação dos itens 263 e 264. 

Item 413 - Da realização da 1ª audiência até o encerramento da 
instrução na fase de conhecimento (Prazo Médio) 

aglutinação dos itens 265 e 266. 

Item 414 - Do ajuizamento da ação até o encerramento da 
instrução processual na fase de conhecimento (Prazo Médio) 

aglutinação dos itens 267 e 268. 

Item 415 - Da conclusão até a prolação da sentença na fase de 
conhecimento (Prazo Médio) 

aglutinação dos itens 269 e 270. 

Item 416 - Do ajuizamento da ação até a prolação da sentença 
na fase de conhecimento (Prazo Médio) 

aglutinação dos itens 271 e 272. 

Item 417 - Do início até o encerramento da liquidação (Prazo 
Médio) 

aglutinação dos itens 359 e 371. 

Item 418 - Do ajuizamento da ação até o encerramento da 
liquidação (Prazo Médio) 

aglutinação dos itens 274 e 305. 

Item 420 - Do ajuizamento da ação até a extinção da execução 
(Prazo Médio) 

aglutinação dos itens 282, 307 e 310. 

Item 421 - Do ajuizamento da ação até o arquivamento (Prazo 
Médio) 

aglutinação dos itens 281, 306 e 311. 

Item 428 - Sessões de audiências realizadas 
*aglutinação dos itens 174, 175, 176, 
177, 173 e 179. 

 

1.4.2. Processos Eletrônicos (PJe) 

Item na Versão Nova do Extrator (Item Aglutinador) 
Item na Versão anterior do Extrator 
(Itens Aglutinados) 

Item 90.394 - Processos com liquidação de sentença pendente 
aglutinação dos itens 90.078, 90.079 e 
90.080. 

Item 90.397 - Incidentes na Liquidação/Execução recebidos aglutinação dos itens 90.141 e 90.147 

Item 90.398 - Incidentes na Liquidação/Execução julgados aglutinação dos itens 90.143 e 90.149 

Item 90.399 - Incidentes na Liquidação/Execução baixados sem 
decisão 

aglutinação dos itens 90.354 e 90.355 

Item 90.400 - Incidentes na Liquidação/Execução pendentes aglutinação dos itens 90.144 e 90.150 

Item 90.401 - Incidentes na Liquidação/Execução pendentes 
com o Juiz 

aglutinação dos itens 90.145 e 90.151 

Item 90.402 - Cartas Precatórias devolvidas aglutinação dos itens 90.183 e 90.184 

Item 90.403 - Cartas de Ordem devolvidas aglutinação dos itens 90.199 e 90.200 

Item 90.411 - Custas/Emolumentos Processuais Arrecadados aglutinação dos itens 90.256 e 90.257. 



Item na Versão Nova do Extrator (Item Aglutinador) 
Item na Versão anterior do Extrator 
(Itens Aglutinados) 

Item 90.412 - Do ajuizamento da ação até a realização da 1ª 
audiência na fase de conhecimento (Prazo Médio) 

aglutinação dos itens 90.263 e 90.264. 

Item 90.413 - Da realização da 1ª audiência até o encerramento 
da instrução na fase de conhecimento (Prazo Médio) 

aglutinação dos itens 90.265 e 90.266. 

Item 90.414 - Do ajuizamento da ação até o encerramento da 
instrução processual na fase de conhecimento (Prazo Médio) 

aglutinação dos itens 90.267 e 90.268. 

Item 90.415 - Da conclusão até a prolação da sentença na fase 
de conhecimento (Prazo Médio) 

aglutinação dos itens 90.269 e 90.270. 

Item 90.416 - Do ajuizamento da ação até a prolação da 
sentença na fase de conhecimento (Prazo Médio) 

aglutinação dos itens 90.271 e 90.272. 

Item 90.417 - Do início até o encerramento da liquidação (Prazo 
Médio) 

aglutinação dos itens 90.359 e 90.371. 

Item 90.418 - Do ajuizamento da ação até o encerramento da 
liquidação (Prazo Médio) 

aglutinação dos itens 90.274 e 90.305. 

Item 90.420 - Do ajuizamento da ação até a extinção da 
execução (Prazo Médio) 

aglutinação dos itens 90.282, 90.307 e 
90.310. 

Item 90.421 - Do ajuizamento da ação até o arquivamento 
(Prazo Médio) 

aglutinação dos itens 90.281, 90.306 e 
90.311. 

Item 90.428 - Sessões de audiências realizadas 
*aglutinação dos itens 90.174, 90.175, 
90.176, 90.177, 90.173 e 90.179. 

 

1.4.3. * Regra adicional de preenchimento de coluna de dados em itens aglutinadores 

Os itens novos aglutinadores 428 e 90.428 exigem o preenchimento de coluna de tipo de audiência na tabela 

EGT_INFO_AUDIÊNCIA, o que, na versão anterior era controlado por meio do fatiamento nos itens aglutinados 174, 

175, 176, 177, 173, 179, 90.174, 90.175, 90.176, 90.177, 90.173 e 90.179. 

Do exposto, o preenchimento da coluna do tipo de audiência deverá ser automatizado com a seguinte relação entre 

tipo e item aglutinado na versão anterior: 

Item Manual 2.0 Código da EG.EGT_TIPO_AUDIÊNCIA Item Versão Anterior do Manual a serem apagados 

Item 428 - Sessões de 
audiências realizadas 

17 - Conciliação em Conhecimento 
Item 173 - Sessões de audiência realizadas - conciliação na 

fase de conhecimento 

19 - Justificação Prévia 
Sem correspondência, não haverá informação com esse tipo 

no banco para os meses de janeiro/19 a julho/19. 

20 - Conciliação em Execução 
Item 179 - Sessões de audiência realizadas - conciliação na 

fase de execução 

21 – Inicial Item 174 - Sessões de audiência realizadas – inicial 

22 - Instrução Item 175 - Sessões de audiência realizadas - instrução 

23 - Instrução e Julgamento 
Sem correspondência, não haverá informação com esse tipo 

no banco para os meses de janeiro/19 a julho/19. 

24 - Julgamento Item 176 - Sessões de audiência realizadas - julgamento 

7195 - Una Item 177 - Sessões de audiência realizadas – uma 

7450 - Una (rito sumaríssimo) 
Sem correspondência, não haverá informação com esse tipo 

no banco para os meses de janeiro/19 a julho/19. 

7522 - Encerramento de instrução 
Sem correspondência, não haverá informação com esse tipo 

no banco para os meses de janeiro/19 a julho/19. 



Item Manual 2.0 Código da EG.EGT_TIPO_AUDIÊNCIA Item Versão Anterior do Manual a serem apagados 

7523 - Inquirição de testemunha 
(juízo deprecado) 

Sem correspondência, não haverá informação com esse tipo 
no banco para os meses de janeiro/19 a julho/19. 

7578 - Instrução (rito sumaríssimo) 
Sem correspondência, não haverá informação com esse tipo 

no banco para os meses de janeiro/19 a julho/19. 

7579 - Inicial (rito sumaríssimo) 
Sem correspondência, não haverá informação com esse tipo 

no banco para os meses de janeiro/19 a julho/19. 

Item 90.428 - Sessões 
de audiências 

realizadas 

17 - Conciliação em Conhecimento 
Item 90.173 - Sessões de audiência realizadas - conciliação 

na fase de conhecimento 

19 - Justificação Prévia 
Sem correspondência, não haverá informação com esse tipo 

no banco para os meses de janeiro/19 a julho/19. 

20 - Conciliação em Execução 
Item 90.179 - Sessões de audiência realizadas - conciliação 

na fase de execução 

21 - Inicial Item 90.174 - Sessões de audiência realizadas - inicial 

22 - Instrução Item 90.175 - Sessões de audiência realizadas - instrução 

23 - Instrução e Julgamento 
Sem correspondência, não haverá informação com esse tipo 

no banco para os meses de janeiro/19 a julho/19. 

24 - Julgamento Item 90.176 - Sessões de audiência realizadas - julgamento 

7195 - Una Item 90.177 - Sessões de audiência realizadas – uma 

7450 - Una (rito sumaríssimo) 
Sem correspondência, não haverá informação com esse tipo 

no banco para os meses de janeiro/19 a julho/19. 

7522 - Encerramento de instrução 
Sem correspondência, não haverá informação com esse tipo 

no banco para os meses de janeiro/19 a julho/19. 

7523 - Inquirição de testemunha 
(juízo deprecado) 

Sem correspondência, não haverá informação com esse tipo 
no banco para os meses de janeiro/19 a julho/19. 

7578 - Instrução (rito sumaríssimo) 
Sem correspondência, não haverá informação com esse tipo 

no banco para os meses de janeiro/19 a julho/19. 

7579 - Inicial (rito sumaríssimo) 
Sem correspondência, não haverá informação com esse tipo 

no banco para os meses de janeiro/19 a julho/19. 

 

 

1.5. Exceções de 2º Grau da regra geral: Para os itens do e-Gestão que passaram por melhoria negocial/fluxo 

de trabalho durante 2019, apagar a informação atualmente disponível no TST; e inserir em seu lugar 

todas as informações geradas pela versão 2.5.3. Segue a relação de Itens de 2º Grau a serem preenchidas 

as informações da versão 2.5.3 em substituição às existentes no TST 

 

2287 - Agravos de Instrumento em Recurso de Revista Interpostos 

2288 - Agravos de Instrumento em Recurso de Revista remetidos ao TST 

2291 - Agravos de Instrumento em Recurso de Revista pendentes de remessa 

 

1.6. Por fim, como regra adicional de novos itens, inserir na nova remessa as informações de itens 

completamente novos gerados pela versão 2.5.3, sem procedimentos adicionais de pré-validação. Segue 

a relação de itens completamente novos mapeados: 

 

 



1.6.1. 1º Grau 

1.6.1.1. Processos Físicos (Legado SAPWEB): 

404 Recursos Ordinários remetidos 

405 Recursos Ordinários pendentes de remessa 

406 Agravos de Petição remetidos 

407 Agravos de Petição pendentes de remessa 

408 Recursos Adesivos remetidos 

409 Recursos Adesivos pendentes de remessa 

423 Tutelas Provisórias Recebidas 

424 Tutelas Provisórias Apreciadas 

427 Tutelas Provisórias Pendentes 

442 Execuções extintas - prescrição intercorrente 

443 Execuções extintas - cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer 

 

1.6.1.2. Processos Eletrônicos (PJe): 

90.404 Recursos Ordinários remetidos 

90.405 Recursos Ordinários pendentes de remessa 

90.406 Agravos de Petição remetidos 

90.407 Agravos de Petição pendentes de remessa 

90.408 Recursos Adesivos remetidos 

90.409 Recursos Adesivos pendentes de remessa 

90.423 Tutelas Provisórias Recebidas 

90.424 Tutelas Provisórias Apreciadas 

90.427 Tutelas Provisórias Pendentes 

90.430 Processos Remetidos aos CEJUSCs de 1º Grau na Fase de Conhecimento 

90.431 Processos na Fase de Conhecimento Devolvidos para a Vara pelos CEJUSCs de 1º Grau 

90.432 Processos nos CEJUSCs de 1º Grau na Fase de Conhecimento Pendentes de Devolução 

para a Vara 

90.434 Processos Remetidos aos CEJUSCs de 1º Grau na Fase de Liquidação 

90.435 Processos na Fase de Liquidação Devolvidos para a Vara pelos CEJUSCs de 1º Grau 

90.436 Processos nos CEJUSCs de 1º Grau na Fase de Liquidação Pendentes de Devolução para a 

Vara 

90.438 Processos Remetidos aos CEJUSCs de 1º Grau na Fase de Execução 

90.439 Processos na Fase de Execução Devolvidos para a Vara pelos CEJUSCs de 1º Grau 

90.440 Processos nos CEJUSCs de 1º Grau na Fase de Execução Pendentes de Devolução para a 

Vara 

90.441 Da realização da última audiência até a conclusão para prolação de sentença na fase de 

conhecimento (Prazo Médio) 

90.442 Execuções extintas - prescrição intercorrente 

90.443 Execuções extintas - cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer 

1.6.2. 2º Grau 

1.6.2.1. Processos Físicos (Legado SAPWEB): 

2.435 Processos pendentes no MPT 

2.437 Recursos de Revista admitidos parcialmente 

2.438 Recursos Ordinários pendentes 

2.442 Custas processuais e Emolumentos arrecadados 

2.443 Cancelados - após a expedição 

2.444 Cancelados - após a expedição 

2.445 Definida a tese jurídica 



2.447 Homologado o reconhecimento da procedência 

2.448 Não provimento por decisão monocrática 

2.449 Anulada a(o) sentença/acórdão 

2.450 Processos recebidos para novo julgamento por decisão reformada pela própria instância 

2.458 Não Admitido o incidente 

1.6.2.2. Processos Eletrônicos (PJe): 

92.156 Processos restituídos pelo relator para tentativa de conciliação 

92.435 Processos pendentes no MPT 

92.437 Recursos de Revista admitidos parcialmente 

92.438 Recursos Ordinários pendentes 

92.442 Custas processuais e Emolumentos arrecadados 

92.445 Definida a tese jurídica 

92.447 Homologado o reconhecimento da procedência 

92.448 Não provimento por decisão monocrática 

92.449 Anulada a(o) sentença/acórdão 

92.450 Processos recebidos para novo julgamento por decisão reformada pela própria 

instância 

92.452 Processos remetidos aos CEJUSCs de 2º Grau 

92.453 Audiências realizadas nos CEJUSCs de 2º Grau 

92.454 Acordos homologados em processos remetidos para os CEJUSCs de 2º Grau  

92.455 Processos devolvidos pelos CEJUSCs de 2º Grau 

92.456 Processos pendentes de devolução nos CEJUSCs de 2º Grau 

92.457 Prazo médio da chegada do processo no órgão competente até a prolação da decisão 

da admissibilidade do Recurso de Revista para o TST  

92.458 Não admitido o incidente 

2. REMESSAS DE AGOSTO/2019 A SETEMBRO/2019 

O Grupo Gestor Regional do e-Gestão, se viável temporalmente, reprocessará as remessas de agosto/2019 e 

setembro/2019 com a versão 2.5.3 do extrator, sendo necessário realizar os seguintes procedimentos: 

2.1. Todos os dados dos itens de processos físicos (menores que 90.000) devem ser mantidos, tornando-se 

necessário gerar apenas os dados do PJ-e. Uma vez que já passaram por procedimento de expurgo, 

substituir as informações dos itens de prazo vencido dos magistrados no PJe (90393, 92160 e 92432) 

gerados pelo extrator 2.5.3 pelas informações constantes na remessa atualmente disponível no e-Gestão. 

2.2. Para os demais itens gerados pelo extrator 2.5.3, aplicar todas as deliberações de ajuste do GGReG para a 

remessa atualmente disponível. 

2.3. Ocorrendo novas aparições de falhas, o GGReG avaliará impactos negociais dos casos para deliberar ou 

não por ajustes adicionais. 

3. REMESSAS DE OUTUBRO/2019 A NOVEMBRO/2019 

O Grupo Gestor Regional do e-Gestão, se viável temporalmente, reprocessará as remessas de outubro/2019 e 

novembro/2019 com a versão 2.5.3 do extrator, sendo necessário realizar os seguintes procedimentos: 

3.1. Todos os dados dos itens de processos físicos (menores que 90.000) devem ser mantidos, tornando-se 

necessário gerar apenas os dados do PJ-e. Uma vez que já passaram por procedimento de expurgo, 

substituir as informações dos itens de prazo vencido dos magistrados no PJe (90393, 92160 e 92432) 

gerados pelo extrator 2.5.3 pelas informações constantes na remessa atualmente disponível no e-Gestão. 

3.2. Para os demais itens gerados pelo extrator 2.5.3, aplicar todas as deliberações de ajuste do GGReG para a 

remessa atualmente disponível. 



3.3. Ocorrendo novas aparições de falhas, o GGReG avaliará impactos negociais dos casos para deliberar ou 

não por ajustes adicionais. 

4. EXPURGOS PONTUAIS EM REMESSAS 

Considerando as deliberações da Corregedoria Regional e do Grupo Gestor Regional do e-Gestão no sentido de 

expurgar dados do e-Gestão já fornecidos ao TST, principalmente no tocante aos prazos vencidos, será necessário 

reenviar algumas remessas de dados mensais com pequenos ajustes pontuais, conforme detalhado abaixo: 

4.1. Maio/2019 

4.1.1. Item 90.393 - Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de sentença com 

prazo vencido, excluir os seguintes processos do item, ajustando a informação na coluna 

num_quantidade_item: 

- 0100334-45.2016.5.01.0061 

4.2. Junho/2019 

4.2.1. Item 393 - Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de sentença com 

prazo vencido, excluir os seguintes processos do item, ajustando a informação na coluna 

num_quantidade_item: 

- 0000796-05.2011.5.01.0017 

- 0000985-90.2012.5.01.0067 

 

4.2.2. Item 90393 - Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de sentença com 

prazo vencido, excluir os seguintes processos do item, ajustando a informação na coluna 

num_quantidade_item: 

- 0101137-58.2017.5.01.0266 

- 0100096-25.2017.5.01.0244 

- 0101614-50.2017.5.01.0244 

- 0100212-94.2018.5.01.0244 

- 0100866-81.2018.5.01.0244 

- 0101903-21.2016.5.01.0081 

- 0101511-43.2017.5.01.0050 

- 0100828-69.2018.5.01.0050 

- 0100897-04.2018.5.01.0050 

- 0102002-50.2017.5.01.0050 

- 0100939-53.2018.5.01.0050 

- 0101141-30.2018.5.01.0050 

- 0100810-76.2016.5.01.0225 

- 0101196-78.2018.5.01.0050 

- 0100150-20.2019.5.01.0050 

- 0100019-45.2019.5.01.0050 

- 0101133-53.2018.5.01.0050 

4.3. Agosto/2019 

4.3.1. Item 90393 - Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de sentença com 

prazo vencido, excluir os seguintes processos do item, ajustando a informação na coluna 

num_quantidade_item: 

- 0101888-20.2017.5.01.0048 

- 0100367-21.2018.5.01.0431 

- 0100695-48.2018.5.01.0431 

- 0100638-27.2018.5.01.0432 



4.4. Setembro/2019 

4.4.1. Item 393 - Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de sentença com 

prazo vencido, excluir os seguintes processos do item, ajustando a informação na coluna 

num_quantidade_item: 

- 0001182-75.2012.5.01.0057 

- 0002077-66.2012.5.01.0241 

 

4.4.2. Item 90393 - Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de sentença com 

prazo vencido, excluir os seguintes processos do item, ajustando a informação na coluna 

num_quantidade_item: 

- 0010742-23.2015.5.01.0029 

- 0011364-05.2015.5.01.0029 

- 0011667-19.2015.5.01.0029 

- 0100002-44.2019.5.01.0491 

- 0100024-05.2019.5.01.0491 

- 0100058-08.2019.5.01.0029 

- 0100157-75.2019.5.01.0029 

- 0100163-19.2018.5.01.0029 

- 0100167-62.2017.5.01.0491 

- 0100270-63.2018.5.01.0029 

- 0100289-41.2018.5.01.0491 

- 0100299-16.2018.5.01.0029 

- 0100309-60.2018.5.01.0029 

- 0100313-97.2018.5.01.0029 

- 0100326-96.2018.5.01.0029 

- 0100332-06.2018.5.01.0029 

- 0100349-08.2019.5.01.0029 

- 0100351-75.2019.5.01.0029 

- 0100354-30.2019.5.01.0029 

- 0100435-82.2018.5.01.0491 

- 0100457-08.2017.5.01.0029 

- 0100473-25.2018.5.01.0029 

- 0100484-34.2018.5.01.0262 

- 0100508-82.2018.5.01.0029 

- 0100517-16.2018.5.01.0491 

- 0100522-66.2018.5.01.0029 

- 0100539-74.2018.5.01.0491 

- 0100584-09.2018.5.01.0029 

- 0100622-21.2018.5.01.0029 

- 0100692-38.2018.5.01.0029 

- 0100752-45.2017.5.01.0029 

- 0100785-98.2018.5.01.0029 

- 0100791-08.2018.5.01.0029 

- 0100855-18.2018.5.01.0029 

- 0100855-52.2017.5.01.0029 

- 0100876-28.2017.5.01.0029 

- 0100901-75.2016.5.01.0029 

- 0100909-18.2017.5.01.0029 

- 0100909-61.2017.5.01.0047 



- 0100942-43.2018.5.01.0491 

- 0100943-56.2018.5.01.0029 

- 0100989-45.2018.5.01.0029 

- 0101003-48.2017.5.01.0034 

- 0101003-63.2017.5.01.0029 

- 0101021-22.2018.5.01.0491 

- 0101027-91.2017.5.01.0029 

- 0101084-75.2018.5.01.0029 

- 0101090-82.2018.5.01.0029 

- 0101104-66.2018.5.01.0029 

- 0101189-86.2017.5.01.0029 

- 0101194-11.2017.5.01.0029 

- 0101208-92.2017.5.01.0029 

- 0101226-16.2017.5.01.0029 

- 0101290-26.2017.5.01.0029 

- 0101291-74.2018.5.01.0029 

- 0101292-59.2018.5.01.0029 

- 0101299-85.2017.5.01.0029 

- 0101302-40.2017.5.01.0029 

- 0101310-23.2016.5.01.0491 

- 0101311-37.2018.5.01.0491 

- 0101316-58.2016.5.01.0029 

- 0101320-96.2018.5.01.0491 

- 0101366-85.2018.5.01.0491 

- 0101386-76.2018.5.01.0491 

- 0101390-16.2018.5.01.0491 

- 0101395-38.2018.5.01.0491 

- 0101396-23.2018.5.01.0491 

- 0101410-69.2017.5.01.0029 

- 0101498-44.2016.5.01.0029 

- 0101520-05.2016.5.01.0029 

- 0101599-82.2018.5.01.0491 

- 0101604-41.2017.5.01.0491 

- 0101608-44.2018.5.01.0491 

- 0101611-96.2018.5.01.0491 

- 0101625-80.2018.5.01.0491 

- 0101743-21.2017.5.01.0029 

- 0101858-76.2016.5.01.0029 

- 0101900-63.2017.5.01.0491 

- 0101933-18.2016.5.01.0029 

- 0102027-98.2017.5.01.0491 

- 0102415-98.2017.5.01.0491 

- 0102466-12.2017.5.01.0491 

- 0102569-19.2017.5.01.0491 

4.5. Outubro/2019 

4.5.1. Item 92160 - Processos pendentes com o relator - prazo vencido - recursos, excluir os seguintes 

processos do item, ajustando a informação na coluna num_quantidade_item: 

- 0011135-59.2015.5.01.0283 



- 0101812-40.2017.5.01.0001 

 

4.6. Novembro/2019 

4.6.1. Item 2378 - Embargos de Declaração não Acolhidos: Processo 0051600-73.1994.5.01.0016, 

substituir o magistrado Evandro Pereira Valadão Lopes por Roberto Norris; 

4.6.2. Item 2213 - Acórdãos publicados: Processo 0001277-73.2012.5.01.0003, substituir o magistrado 

Marcos Palácio por Jorge Fernandes Gonçalves da Fonte; 

4.6.3. Item 92.196 - Recursos internos julgados por decisão monocrática: Processo 0010761-

05.2015.5.01.0522, substituir  o magistrado Marcos Oliveira Cavalcante por José da Fonseca 

Martins Junior. 

 

4.7.  Dezembro/2019 

4.7.1. Item 393 - Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de sentença com 

prazo vencido, excluir os seguintes processos do item, ajustando a informação na coluna 

num_quantidade_item: 

- 0002016-62.2012.5.01.0224 

 

4.7.2. Item 90393 - Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação de sentença com 

prazo vencido, excluir os seguintes processos do item, ajustando a informação na coluna 

num_quantidade_item: 

- 0101261-26.2017.5.01.0077 

- 0100711-94.2018.5.01.0077 

- 0100174-98.2018.5.01.0077 

- 0100158-13.2019.5.01.0077 

- 0100040-37.2019.5.01.0077 

- 0100541-88.2019.5.01.0077 

- 0100691-69.2019.5.01.0077 

- 0100547-95.2019.5.01.0077 

- 0100062-42.2019.5.01.0224 

- 0010958-78.2015.5.01.0224 

- 0100105-13.2018.5.01.0224 

- 0100081-82.2018.5.01.0224 

- 0100160-61.2018.5.01.0224 

- 0100925-32.2018.5.01.0224 

- 0100419-56.2018.5.01.0224 

- 0100589-28.2018.5.01.0224 

- 0100605-79.2018.5.01.0224 

- 0100607-49.2018.5.01.0224 

- 0100379-74.2018.5.01.0224 

- 0101114-10.2018.5.01.0224 

- 0101243-15.2018.5.01.0224 

- 0101245-82.2018.5.01.0224 

- 0100001-84.2019.5.01.0224 

- 0100004-39.2019.5.01.0224 

- 0101095-04.2018.5.01.0224 

- 0100065-94.2019.5.01.0224 

- 0100066-79.2019.5.01.0224 

- 0100068-49.2019.5.01.0224 

- 0100071-04.2019.5.01.0224 

callto:0001277-73.2012.5.01
callto:0010761-05.2015.5.01
callto:0010761-05.2015.5.01


- 0100074-56.2019.5.01.0224 

- 0101389-56.2018.5.01.0224 

- 0101186-94.2018.5.01.0224 

- 0101250-07.2018.5.01.0224 

- 0100061-57.2019.5.01.0224 

5. CRONOGRAMA E PRIORIZAÇÃO DE RETRANSMISSÕES 

Considerando o prazo de retransmissão das remessas de 2019 definido pela CGJT, qual seja: 1º.3.2020, tem-se 

que esta é a data limite para realizar as ações ora demandadas, sendo estimado os seguintes cronograma e 

priorização: 

5.1. Prioridade 1 - Cumprir a norma da CGJT: 

A norma exige que todas as remessas mensais de dados do e-Gestão relativas a 2019, sejam transmitidas na 

versão 2.0 do manual, independentemente da versão do extrator. Consequentemente, a maior prioridade é 

retransmitir os dados de janeiro/2019 a julho/2019, que estão na versão anterior do manual. Assim, todo o tópico 

1 do presente documento deverá ser priorizado. 

 

Como cronograma estimado, tem-se que os reprocessamentos das remessas de janeiro/2019 a julho/2019 sob a 

versão 2.5.3 do extrator devem ocorrer entre 27.1.2020 e 4.2.2020; os procedimentos de ajuste de remessa 

(merge com os dados atuais) devem ser realizados entre 5.2.2020 e 12.2.2020; e a retransmissão das informações 

entre 13.2.2010 e 2.3.2020. 

 

Necessário ressaltar que os ajustes pontuais previstos em 4.1 e 4.2, relativos aos prazos vencidos em 1º grau em 

maio/2019 e junho/2019, devem ocorrer em conjunto com a ação prioritária 1, uma vez que aproveitaremos uma 

única remessa para finalizar o trabalho do mês, evitando, assim, retrabalho. 

 

5.2. Prioridade 2 – Realizar os expurgos pontuais verificados em dados: 

Considerando que os ajustes pontuais previstos no tópico 4 não dependem de processamento de informações 

pelo extrator, torna-se possível realizar estes ajustes em paralelo, concomitantemente, com a atividade prioritária 

1. Assim, as ações dos tópicos 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 podem ser realizadas entre 27.1.2020 e 12.2.2020. 

 

5.3. Prioridade 3 – Realizar melhoria nos dados de agosto/2019 e setembro/2019: 

Considerando que os dados deste mês foram apurados com base em versão do extrator bastante problemática, 

se possível, temporalmente, seria interessante realizar a ação 2 prevista no presente documento. Assim, o 

processamento das remessas ocorreria entre 5.2.2020 e 7.2.2020; os processamentos automáticos de ajuste 

entre 10.2.2020 e 12.2.2020; e as análises de novas falhas entre 13.2.2020 e 17.2.2020.   

Necessário observar que não há necessidade de gerar nova remessa para os processos do legado. 

5.4. Prioridade 4 – Realizar melhoria nos dados de outubro/2019 e novembro/2019: 

Considerando que os dados deste mês foram apurados com base em versão do extrator bastante problemática, 

se possível, temporalmente, seria interessante realizar a ação 3 prevista no presente documento. O cronograma 

será estabelecido após a conclusão das ações prioritárias anteriores.  

Necessário observar que não há necessidade de gerar nova remessa para os processos do legado. 

 

 

 


