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P O D E R  J U D I C I Á R I O  
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 

Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão Nacional 

 

 

Assunto: Reunião do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão – 
Outubro/2022 

Data:  26/10/2022 Horário: 10h00  

Local: Telepresencial (Zoom Meetings) 

Participantes: Desembargador Coordenador: Marco Antônio Vianna Mansur 
(representado pelo Exmo. Juiz Auxiliar da Corregedoria) 
Juiz Auxiliar da Corregedoria: Marcos Blanco 
Secretário do Comitê: Israel Petrônio de Souza  
Representante da Corregedoria: Patrícia Carricondo Virges 
Analista de Negócios de 1ºGrau: Osvaldo Csiszer Junior 
Analista de Negócios de 1ºGrau: Douglas Luciano Pereira da Silva 
Analista de Negócios de 1ºGrau: Nadir Gris 
Analista Administrativo: Rossana Santos Carvalho 
Seção de Estatística: Luiz Francisco de Souza 
Seção de Estatística: Anderson Corrêa da Silva 
Convidado: Wilson Cesar Firman  
Convidado: Omar Carvalho 
Convidada: Luzinete Aparecida Scalassara 

 

 

 

Assunto: Reunião Técnica do Comitê Gestor Regional do Sistema e-
Gestão - Setembro/2022  

  

Data:  21/10/2022 Horário 14h00  

Local: Telepresencial (Zoom Meetings) 

Participantes: Israel Petrônio de Souza  
Anderson Corrêa da Silva  
Luiz Francisco de Souza  
João Paulo Bossoni 
Wilson Cesar Firman 
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2. Pendências movimentadas: 

CEG-1020.01 Itens administrativos 

Descrição: Os sistemas construídos pelo TRT9 responsáveis pela geração e manutenção 

dos dados que alimentam os itens administrativos do sistema e-Gestão estão próximos de 

serem desativados devido a implantação do sistema SIGEP.  

Sugestão Técnica em 20/10/2020: Abertura de demanda no ambiente Jira/TST 

perguntando em que estágio se encontra o desenvolvimento da ferramenta que fará a 

extração dos dados do sistema SIGEP e consequente preenchimento dos itens do e-Gestão. 

Deliberação do Comitê em 28/10/2020: Deliberou-se pela criação de uma demanda no 

ambiente Jira/TST. 

Situação em 29/10/2020: Demanda EG-4005 criada no ambiente Jira/TST. 

Situação em 11/02/2021: Resposta da demanda cadastrada:

 

Sugestão técnica em 15/03/2021: Não há. 

Deliberação do Comitê em 26/03/2021: Comitê ciente e a presente demanda deve ser 

acompanhada pela Divisão de Estatística. 

Situação em 20/4/2021: Sem alteração. 

1. Pauta: 

Sem itens novos 
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Situação em 22/04/2021: Comitê ciente e a presente demanda deve ser acompanhada pela 

Divisão de Estatística. 

Sugestão Técnica 18/05/2022: A ferramenta SIGEP foi implantada no nosso regional em 

01/05/2022. Ainda não disponibilizada a solução colaborativa por parte do CSJT e 

permanece sem previsão de disponibilização. No momento está em desenvolvimento uma 

ferramenta provisória para extração de dados do SIGEP para o e-Gestão. 

Situação em 25/05/2022: A Divisão de Estatística verificou uma situação que está 

impactando no cálculo de dias de pendência com o magistrado para em pelo menos 4 itens 

do e-Gestão (90062 - Processos com instrução processual encerrada aguardando prolação 

de sentença, 90118 - Embargos de declaração pendentes com o Juiz, 90401 - Incidentes 

na Liquidação/Execução pendentes com o Juiz e 90393 - Processos com instrução 

processual encerrada aguardando prolação de sentença com prazo vencido), também está 

ocorrendo inconsistência nos dados de juízes convocados. Aparentemente é um problema 

de configuração do SIGEP. 

Também há inconsistência nas seguintes datas: 16/09/2014 - 19/09/2014 e 14/09/2015 - 

17/09/2015 datas relativas a Semana Institucional da Magistratura. 

Deliberação do Comitê em 31/05/2022: Comitê deliberou por encaminhar a demanda à 

STI para avaliação. 

Situação em 02/06/2022: e-mail enviado ao membro do comitê Daniel Vicente Thomaz, 

Diretor da STI, explicando as inconsistências identificadas. 

Sugestão técnica em 20/06/2022: Não há. 

Deliberação do Comitê em 28/06/2022: Continua em análise dos campos e forma de 

preenchimento dos dados. Comitê deliberou por retornar a demanda à próxima reunião. 

Sugestão técnica em 22/07/2022: Não há. 

Deliberação do Comitê em 26/07/2022: Os lançamentos de dados continuam sendo 

verificados para alteração / correção. Não há mais pendências técnicas. Comitê deliberou 

por retornar a demanda à próxima reunião. 

Sugestão técnica em 19/08/2022: Não há. 

Deliberação do Comitê em 31/08/2022: Comitê deliberou por comunicar o servidor Omar 

Carvalho da Secretaria de Sistemas Administrativos, novo responsável pelo tema, para 

participar das próximas reuniões. 

Situação em 01/09/2022: E-mail enviado ao servidor Omar Carvalho comunicando a 

deliberação do comitê. 

Sugestão Técnica em 26/09/2022: Não há. 
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Deliberação do Comitê em 30/09/2022: Comitê deliberou por comunicar à Escola Judicial 

inclua no cadastro dos períodos de 16/09/2014 - 19/09/2014 e 14/09/2015 - 17/09/2015 que 

estão registrados como “curso” também como “afastamento”. Em relação às demais 

situações a equipe da Secretaria de Sistemas Administrativos atuará no saneamento. 

Situação em 07/10/2022: Situação repassada ao gerente do projeto da implantação do 

SIGEP. 

Sugestão Técnica em 21/10/2022: Não há. 

Deliberação do Comitê em 26/10/2022: Comitê ciente, retornar à próxima reunião. 

CEG-0521.01 Alimentação dos dados do e-Gestão com base no SIGEP/JT. 

Descrição:  A Excelentíssima Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho, Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, juntamente com 

o Excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Aloysio Silva Correa da 

Veiga, encaminharam o Ofício Circular Conjunto CGJT.CSJT.GP.SG nº 49/2021  em que 

reforçam “a necessidade de os Tribunais Regionais do Trabalho manterem atualizadas as 

bases de dados sobre informações de pessoal no Sistema de Gerenciamento de 

Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão”. 

Informam que os TRT`s que já adotam o SIGEP/JT devem realizar a importação de dados 

a partir dos scripts disponibilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 

Sugestão Técnica em 20/05/2021: Por indicação do servidor Omar Carvalho foi realizado 

contato com a servidora Magda Aparecida Ferreira (magda.ferreira@trtsp.jus.br) TRT-SP, 

questionando o andamento e previsão de entrega da ferramenta de extração de dados do 

SIGEP para o e-Gestão. 

Deliberação do Comitê em 31/05/2021:  Comitê ciente, a demanda deve ser acompanhada 

pela STI e estatística. 

Situação em 21/06/2021: Resposta do TRT2: Esse assunto foi discutido em reunião de 

Ponto de Controle do SIGEP-JT, e está sendo organizada uma solução colaborativa 

(TRT13, TRT15, TRT3, TRT4) para extrair os dados para o e-Gestão Administrativo. 

Sugestão técnica em 22/06/2021: Não há.  

Deliberação do Comitê em 29/06/2021: Comitê ciente, a demanda deve ser acompanhada 

pela STI e Divisão de Estatística. 

Sugestão Técnica 18/05/2022: A ferramenta SIGEP foi implantada no nosso regional em 

01/05/2022. Ainda não disponibilizada a solução colaborativa por parte do CSJT e 
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permanece sem previsão de disponibilização. No momento está em desenvolvimento uma 

ferramenta provisória para extração de dados do SIGEP para o e-Gestão. 

Situação em 25/05/2022: Em contato com a equipe da STI, responsável pela implantação 

do extrator que vai alimentar os dados do e-Gestão com base no SIGEP/JT, foi informado 

que frente a inúmeras demandas existe a necessidade de definir a priorização. A 

implantação oficial do SIGEP ocorreu no dia 01/05/2022 e os dados administrativos de 

maio/22 do sistema e-Gestão estão sem registros. 

Deliberação do Comitê em 31/05/2022: Comitê ciente, demanda permanece em análise 

pela STI e SGE. 

Sugestão técnica em 20/06/2022: Os dados administrativos de maio/22 foram gerados com 

base na ferramenta de extração do legado, possivelmente os dados de junho também serão 

gerados da mesma forma. Aguardando definição da STI em relação a implantação do 

extrator com base no SIGEP. 

Deliberação do Comitê em 28/06/2022: Comitê ciente. Retornar à próxima reunião. 

Sugestão técnica em 22/07/2022: Dados de Junho/2022 gerados a partir da ferramenta de 

extração do legado. Impossibilidade de comparação entre os dados gerados pelo legado e 

pelo SIGEP até 21/07/2022, por conta de:  

a) alteração da versão do banco no HML, com isso os dados estavam defasados;  

b) demandas relacionadas à correição e ao Prêmio de Qualidade CNJ.  

No dia 22/07/22 gerado comparativo entre os dados do e-Gestão administrativo e o SIGEP 

para envio junto à STI. 

Deliberação do Comitê em 26/07/2022: Não há extrator com base no SIGEP, a Divisão de 

Estatística está aplicando os scripts para obtenção dos dados do SIGEP em apoio à STI. 

Após a sua implementação, a manutenção ficará a cargo da STI.  Comitê ciente, deliberou 

por retornar a demanda à próxima reunião. 

Sugestão técnica em 19/08/2022: Realizada reunião com a Secretaria de Sistemas 

Administrativos em 24/08/2022 e ficou acordado o repasse dos artefatos referentes a 

extração de dados do SIGEP para e-Gestão. 

Deliberação do Comitê em 31/08/2022: Comitê ciente, retornar à próxima reunião. 

Sugestão Técnica em 26/09/2022: Em fase de validação conjunta entre CODAF e 

Secretaria de Sistemas Administrativos (SSADM). 

Deliberação do Comitê em 30/09/2022: Comitê ciente, retornar à próxima reunião. 

Sugestão Técnica em 21/10/2022: Não há. 
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Deliberação do Comitê em 26/10/2022: Comitê ciente, retornar à próxima reunião. 

CEG-0819.01 Recomendação da Ata de Correição Ordinária Do Exmo. Ministro Lelio Bentes 

Corrêa. 

Considerando que os dados relacionados à expedição e cumprimento das RPVs estaduais 

e municipais não são extraídos para o sistema e-Gestão, mas apenas disponibilizados em 

sistema local de consulta às RPVs, recomenda-se aprimorar o processo de extração dos 

dados, medida imprescindível para que os números de RPVs 

efetivamente expedidas e cumpridas sejam acessíveis também a partir do sistema e-

Gestão; 

Situação em 22/08/2019: O "Manual de Orientações do e-Gestão 1º Grau com itens do PJe-

JT - Versão 1.2.2", elenca os seguintes itens para Requisição de Pequeno Valor - Estados 

e Munícipios (página 216): 

• Expedidas ao órgão devedor - 362/90.362; 

• Quitadas dos Estados e Municípios - Administração direta - 364/90.364; 

• Quitadas dos Estados e Municípios - Administração indireta - 365/90.365; 

• Pendentes de quitação dos Estados e Municípios - Administração direta - no prazo 

367/90.367; 

• Pendentes de quitação dos Estados e Municípios - Administração direta - prazo 

vencido 368/90.368; 

• Pendentes de quitação dos Estados e Municípios - Administração indireta - no prazo 

369/90.369; 

• Pendentes de quitação dos Estados e Municípios - Administração indireta - prazo 

vencido 370/90.370. 

Ressalta-se que os itens citados são atendidos pelo sistema legado (SUAP), porém constam 

como "Não Atendido" para itens do PJe. 

Já existe a demanda EG-2274, cadastrada no ambiente Jira/TST, que solicita a criação dos 

itens novos relacionados às RPVs, pois a ferramenta PJe versão 2.0 já contempla os 

movimentos conforme descrito na referida demanda. 

Deliberação do Comitê em 29/08/2019: Abrir demanda via ambiente Jira/TST citando a 

issue EG-2274 e informando a recomendação do Exmo. Ministro Corregedor. 

Situação em 18/09/2019: O Comitê foi notificado do EXP 046/2019 => PF 081 

(Recomendações à Presidência) DES SGP 704/2019 link 

Situação em 09/09/2019: Demanda EG-3249 criada no ambiente Jira/TST. 
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Sugestão técnica 30/10/2019: Não há. 

Situação em 03/07/2020: Sem alteração. 

Deliberação do Comitê em 10/07/2020: Comitê ciente, acompanhar a demanda no 

Jira/TST. Retornar na próxima reunião. 

Situação em 14/07/2020: Verificada a demanda no Jira e não houve movimentação. 

Deliberação do Comitê em 17/07/2020: Deliberou-se que a STI implementará as 

informações de RPV estaduais e municipais no e-Gestão. 

Sugestão técnica em 25/08/2020: Em análise. 

Deliberação do Comitê em 28/08/2020: STI está trabalhando na implementação do GPrec 

para verificar se atende à demanda ou necessita novo complemento. Retornar na próxima 

reunião. 

Sugestão Técnica em 20/10/2020: A implementação do GPrec ainda está em andamento.  

Deliberação do Comitê em 28/10/2020: Comitê ciente e após implementação e avaliação 

por parte da STI a demanda deve retornar para apreciação. 

Situação em 02/02/2021: Resposta da demanda cadastrada 

 

Sugestão técnica em 15/03/2021: Issues EG-4068, EG-4069, EG-4071, EG-4073, EG-

4074, EG-4075, EG-4189, EG-4164, EG-4166, EG-4165 tratam dos itens de RPV’s. Tais 

issues são técnicas e estão sob responsabilidade do TRT7 (Ceará) para implementação na 

versão 2.7 do Extrator. Nenhuma delas foi disponibilizada para homologação ainda. 

Deliberação do Comitê em 26/03/2021: Comitê ciente e a presente demanda deve retornar 

na próxima reunião. 

Situação em 20/04/2021: Sem alteração, aguardando versão 2.7 do extrator. 

Situação em 22/04/2021: Comitê ciente e a presente demanda deve retornar na próxima 

reunião. 

Sugestão Técnica em 20/05/2021: Sem alteração, aguardando versão 2.7 do extrator. 

Deliberação do Comitê em 31/05/2021:  Comitê ciente, a demanda deve ser acompanhada 

pela STI. 

Sugestão técnica em 22/06/2021: Sem alteração, aguardando versão 2.7 do extrator. 

Deliberação do Comitê em 29/06/2021:  Comitê ciente, a demanda deve ser acompanhada 

pela STI. 
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Sugestão técnica em 20/07/2021: A previsão de implantação dos itens de RPV foi alterada 

para a versão 2.7.1 do extrator ainda sem previsão de liberação e/ou homologação. 

Deliberação do Comitê em 29/07/2021: Comitê ciente devendo a demanda ser incluída no 

item “3” da pauta (“Aguardando movimentação para retorno à pauta (pendências)), enquanto 

perdurar sem movimentação. 

Sugestão técnica em 20/06/2022: Recomenda-se que os dados gerados pelo extrator do 

GPREC sejam disponibilizados em produção. 

Deliberação do Comitê em 28/06/2022: Serão selecionadas Varas Piloto para tratamento 

do GPREC e validação dos dados do 1º Grau. Retornar à próxima reunião. 

Sugestão técnica em 22/07/2022: Criação de painel complementar de validação pela STI, 

ainda a ser disponibilizado à(s) vara(s) piloto(s).  

Deliberação do Comitê em 26/07/2022: O painel está em construção, retornar à próxima 

reunião. 

Sugestão técnica em 19/08/2022: Com o apoio do membro do Comitê Osvaldo Csiszer 

Junior foi verificado que o painel de homologação ainda precisa de ajustes.  

Deliberação do Comitê em 31/08/2022: Comitê deliberou por colocar o painel em 

produção. Retornar na próxima reunião. 

Sugestão Técnica em 26/09/2022: Testes realizados em ambiente de homologação nos 

dias 23 à 26/09/22, próxima etapa implantação em produção. 

Deliberação do Comitê em 30/09/2022: Comitê ciente, retornar à próxima reunião. 

Sugestão Técnica em 21/10/2022: extrator GPREC/e-Gestão em produção. 

Deliberação do Comitê em 26/10/2022: Comitê ciente, retornar à próxima reunião 

CEG-1020.02 Precatório 

Descrição: Os sistemas construídos pelo TRT9 responsáveis pela geração e manutenção 

dos dados que alimentam os itens de Precatórios do sistema e-Gestão estão próximos de 

serem desativados devido a implantação do sistema GPrec. 

Sugestão Técnica em 20/10/2020:  Abertura de demanda no ambiente Jira/TST 

perguntando em que estágio se encontra o desenvolvimento da ferramenta que fará a 

extração dos dados do sistema GPrec, bem como criação de itens do e-Gestão que 

referenciem os precatórios no âmbito do PJe/GPrec. 

Deliberação do Comitê em 28/10/2020:  Deliberou-se pela criação de uma demanda no 

ambiente Jira/TST. 

Situação em 29/10/2020: Demanda EG-4006 criada no ambiente Jira/TST. 
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Situação em 11/02/2021: Resposta da demanda cadastrada: 

 

Sugestão técnica em 15/03/2021: Não há. 

Deliberação do Comitê em 26/03/2021: Comitê ciente e a presente demanda deve ser 

acompanhada pela Divisão de Estatística. 

Situação em 20/04/2021: Sem alteração. 

Situação em 22/04/2021: Comitê ciente e a presente demanda deve ser acompanhada pela 

Divisão de Estatística. 

Sugestão técnica em 20/06/2022: A Divisão de Estatística instalou a versão 2.0 do extrator 

GPREC, gerou dados de 2022 no ambiente de homologação e criou um painel para 

homologados pela COCEF.  

Deliberação do Comitê em 28/06/2022: Comitê ciente. 

Sugestão técnica em 19/08/2022: Dados gerados pelo Extrator com base no GPrec do 2º 

Grau estão condizentes e em relação ao 1º ainda são necessários ajustes. 

Deliberação do Comitê em 31/08/2022: Comitê deliberou por colocar o painel em 

produção. Retornar na próxima reunião. 

Sugestão Técnica em 26/09/2022: Testes realizados em ambiente de homologação nos 

dias 23 à 26/09/22, próxima etapa implantação em produção. 

Deliberação do Comitê em 30/09/2022: Comitê ciente, retornar à próxima reunião. 

Sugestão Técnica em 21/10/2022: extrator GPREC/e-Gestão em produção. 

Deliberação do Comitê em 26/10/2022: Demanda finalizada. 

CEG-0922.01 Homologação do Extrator Versão 2.9. 

Descrição: Liberada a homologação do Extrator Versão 2.9. 

Sugestão Técnica em 26/09/2022: Em análise para início da homologação. 

Deliberação do Comitê em 30/09/2022: Comitê ciente, retornar à próxima reunião. 

Sugestão Técnica em 21/10/2022: Em homologação. 

Deliberação do Comitê em 26/10/2022: Comitê ciente, retornar à próxima reunião 
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CEG-0922.03 Recomendação da Ata de Correição Ordinária Do Exmo. Ministro 

Guilherme Augusto Caputo Bastos realizada no período 12 a 16 de setembro de 2022. 

Descrição: Recomenda-se que o Comitê identifique e trabalhe as causas das 

discrepâncias estatísticas encontradas no sistema e-Gestão e amplie o campo de 

atuação do Grupo de Análise Técnica, o qual também deverá ser formado por 

representantes dos demais setores nos quais a divergência estatística é presente, para 

que, revisando as rotinas diárias de trabalho, busque identificar os motivos das 

inconsistências e apresente as soluções para o problema, informando à CGJT, no prazo 

de 90 dias, o andamento da referida demanda. 

Sugestão Técnica em 26/09/2022: A equipe de correição detalhou no item 8.15 da Ata 

as discrepâncias que estão relacionadas aos dados de precatórios e RPVs. O tema já 

está sendo acompanhado pelo presente comitê conforme demandas CEG-0819.01 e 

CEG-1020.02 da presente ata, por fim destacamos que o próprio Gprec deve ser 

alimentado corretamente para permitir a extração correta dos dados. 

Ressaltamos que a Divisão de Estatística possui um painel para identificação de valores 

atípicos do sistema e-Gestão o que auxilia na identificação de eventuais inconsistências 

e no acompanhamento não foram identificadas discrepâncias além dos dados de 

precatório e RPVs. 

Deliberação do Comitê em 30/09/2022: O Regional possui uma ferramenta para 

detectar inconsistências. A situação dos Precatórios e RPVs está sendo tratada pelo 

Regional com a implementação do GPREC. Será expedido ofício ao Corregedor-Geral 

conforme determinado. 

Sugestão Técnica em 21/10/2022: Revisão do ofício a ser expedido. 

Deliberação do Comitê em 26/10/2022: Ofício elaborado, aguardando assinatura para 

envio. Retornar à próxima reunião.  
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3. Aguardando movimentação para retorno à pauta (pendências): 

CEG-1118.01 Tarefa 06741281 

Descrição: Processos na fase de execução que tiveram Agravo de petição, sendo que no 

seu retorno para a VT o processo não fica pendente de baixa na fase de execução, somente 

finalização, afetando com isso a taxa de congestionamento. 

Sugestão Técnica em 23/11/2018: Cadastrar issue no ambiente Jira/TST. 

Deliberação do Comitê em 29/11/2018: Deliberou-se em acatar a sugestão técnica. 

Situação em 10/12/2018: Demanda EG-2597 cadastrada no ambiente Jira/TST. 

Sugestão Técnica em 12/12/2018: Não há. 

Deliberação do Comitê em 12/12/2018: Comitê ciente do cadastramento da demanda EG-

2597. 

Situação em 17/02/2020: Sem resposta na issue EG-2597. 

Situação em 07/12/2020: Solicitado o andamento atual da demanda EG-2597. 

Sugestão Técnica em 22/01/2021: Não foi dado andamento até o momento. 

Deliberação do Comitê em 05/02/2021: Comitê ciente e a demanda deve ser 

acompanhada pelas equipes da Divisão de Estatística. 

CEG-0321.02 Sugestão de melhoria relaciona ao Recurso de Revista 

Descrição: O sistema e-Gestão registra o local em que o processo se encontrava quando 

houve o peticionamento do recurso de revista. Assim, ainda que o processo tramite para 

outras unidades, a pendência ainda estará relacionada ao local do processo quando do 

peticionamento impossibilitando o levantando dos processos que constam como local atual 

Presidência.  

Sugestão técnica em 15/03/2021:  Criação de uma demanda no ambiente Jira/TST 

sugerindo que os campos NUM_UNIDADE e NUM_GABINETE sejam preenchidos conforme 

a data final do período de apuração. 

Situação em 20/04/2021: Criada a EG-4344 Local vinculado dos Recursos de Revista 

Deliberação do Comitê em 22/04/2021:  Comitê ciente e a demanda retorna na próxima 

pauta. 

Sugestão Técnica em 20/05/2021: Não há. 

Deliberação do Comitê em 31/05/2021:  Comitê ciente, a demanda deve ser acompanhada 

pela estatística. 

CEG-0621.01 Classes não contempladas pelo e-Gestão 



  

 

 

 

 

12 / 20 

Descrição: Os processos com classes não pertencentes à chamada fase de conhecimento 

não são contabilizados no item "90.26-Casos Novos", como por exemplo a classe "Oposic", 

exemplos de processos:  0000227-81.2021.5.09.0000, 0000542-12.2021.5.09.0000, 

0000685-84.2020.5.09.0016. 

Sugestão técnica em 22/06/2021: Em relação a classe “Oposic” abrir uma issue no 

ambiente Jira/TST, visto que consta como ativa. Em relação a classe “Pedido de Mediação 

Pré-Processual” consta como inativa, portanto o Comitê Gestor Regional do PJe deve ser 

informado sobre a inativação da referida classe; sugere-se que o Comitê Regional inste o 

Comitê Nacional do PJe. 

Deliberação do Comitê em 29/06/2021:  Deliberou-se em acatar a sugestão técnica. 

Situação em 09/07/2021: Demanda EG-2688 já tratava do tema, contudo está parada desde 

28/01/2019, portanto foi solicitado informações relativas ao andamento da referida demanda. 

Situação em 15/07/2021: Aberta tarefa Assyst 454628 para direcionamento ao secretário 

do Comitê do Pje. 

Sugestão técnica em 20/07/2021: A classe Pedido de Mediação Pré-Processual será 

tratada pelo Comitê Gestor Local do PJe. 

Deliberação do Comitê em 29/07/2021: Comitê ciente devendo a demanda ser incluída no 

item “3” da pauta (“Aguardando movimentação para retorno à pauta (pendências)), enquanto 

perdurar sem movimentação. 

Situação em 09/09/2021: O servidor Luciano Kuehne informou que não é mais o secretário 

do Comitê Gestor Local do PJe, sendo que a referida demanda foi repassada para a 

servidora Fabiana Cristina Teixeira Moras que se comprometeu em repassar a demanda 

para o Exmo. Dr. Bráulio Gabriel Gusmão. 

Sugestão Técnica em 24/09/2021: Não há. 

Deliberação do Comitê em 28/09/2021: Retornar para a próxima reunião. 

Sugestão Técnica em 25/10/2021: Sugere-se que a presente demanda seja incluída no 

item “3” da pauta (“Aguardando movimentação para retorno à pauta (pendências)), enquanto 

perdurar sem movimentação. 

Deliberação do Comitê em 27/10/2021: Comitê ciente devendo a demanda ser incluída no 

item “3” da pauta (“Aguardando movimentação para retorno à pauta (pendências)), enquanto 

perdurar sem movimentação. 

CEG-0421.01 Criação de página Wiki 
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Descrição: Criação de uma Wiki para inclusão de regras relacionadas ao sistema e-Gestão. 

O chamado R133383 foi aberto para a STI. 

Deliberação do Comitê em 22/04/2021:  Comitê ciente e a demanda retorna na próxima 

pauta. 

Sugestão Técnica em 20/05/2021: Tarefa ainda em andamento pela STI. 

Sugestão Técnica em 20/05/2021: Não há. 

Deliberação do Comitê em 31/05/2021: Comitê ciente, a presente demanda deve retornar 

na próxima reunião. 

Situação em 08/06/2021: Estrutura da Wiki criada e disponível em https://www.trt9.jus.br/e-

gestao/index.php/P%C3%A1gina_principal 

Sugestão técnica em 22/06/2021: Elencar demandas iniciais e responsáveis. 

Deliberação do Comitê em 29/06/2021: Comitê ciente, a Divisão de Estatística iniciará a 

alimentação do sistema junto com as turmas/especializada. 

Sugestão Técnica em 24/09/2021: Definir primeiro tema a ser incluído na Wiki bem como 

os colaboradores. 

Deliberação do Comitê em 28/09/2021: Deliberou-se pela Corregedoria-Regional oficiar à 

CGJT sugerindo a criação da Wiki 2º Grau. Retornar para a próxima reunião. 

Situação em 25/10/2021: Ofício nº 633/2021-CORREG enviado ao Exmo. Ministro Aloysio 

Corrêa Da Veiga. 

Sugestão Técnica em 25/10/2021: Não há. 

Deliberação do Comitê em 27/10/2021: Comitê ciente, a presente demanda deve retornar 

na próxima reunião. 

Situação em 17/11/2021: Ofício nº 633/2021-CORREG respondido pelo OFÍCIO TST.CGJT 

Nº 3018 informando que a sugestão para a criação da Wiki 2º Grau foi encaminhada à Exma. 

Desembargadora Anna Paula Pellegrina Lockmann, Corregedora do Tribunal Regional do 

Trabalho da 15ª Região, Coordenadora do gt-Wiki VT. 

Sugestão Técnica em 18/11/2021: Não há. 

Deliberação do Comitê em 01/12/2021: Comitê ciente devendo a demanda ser incluída no 

item “3” da pauta (“Aguardando movimentação para retorno à pauta (pendências), enquanto 

perdurar sem movimentação. 

CEG-0519.03 Tarefa 153651 (Assyst).  
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Descrição: Houve a conversão do processo 0001208-52.2016.5.09.0658 da classe AIRO 

para AIAP (24/04/2019), ficando pendente no item "92.200 - Processos com julgamento 

adiado", da 2ª Turma, em relação ao AIRO. 

Sugestão Técnica em 20/05/2019: a) Pós-Processamento, eliminando o item 92.200 

(Processos com julgamento adiado) em que a data for menor que a data da pendência de 

julgamento 92.198 (Ações Originárias e Recursos pendentes de julgamento) e b) Criação de 

issue ao TST para correção do item, levando-se em conta distribuições ocorridas após o 

julgamento adiado. 

Deliberação do Comitê em 28/05/2019: Deliberou-se em acatar a sugestão técnica. 

Situação em 05/06/2019: Aberto o chamado Assyst R78455 para implementação da 

sugestão técnica. 

Sugestão técnica em 18/06/2019: Demanda EG-3014 criada no ambiente Jira/TST 

explanando a situação e solicitando a correção do item (ou orientações sobre como proceder 

neste caso). Criada a function FN_CORR_INCONSISTENCIAS_05_2A na package de pós 

processamento (SCMBD 04677.egestao_pos_proc), que fará tal processamento, enquanto 

a issue criada no TST não for atendida. 

Deliberação do Comitê em 26/06/2019: Membros cientes. 

Situação em 13/07/2019: Demanda respondida: 

 

Sugestão Técnica em 16/07/2019: Em análise. 

Deliberação do Comitê em 25/07/2019: Tratar em conjunto com a demanda CEG-0719.02 

Situação em 29/07/2019: Aberta a tarefa R82998 (Assyst) para a STI juntamente com o 

tema CEG-0719.02. 

Situação em 04/10/2019: Tarefa Assyst R82998 informa que o e-Gestão 2.0 não contempla 

a situação informada. 

Sugestão técnica 30/10/2019: Não há. 

Situação em 17/02/2020: O problema permanece. Como novo exemplo, no processo 

0001104-24.2017.5.09.0303, convertido de "ROT" para "AP" em 14/02/2019 houve o retorno 

da contabilização retroativa no item "92.200-Processos com julgamento adiado" da classe 

anterior. Renovar solicitação. 
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Situação em 03/07/2020: A sugestão técnica, feita em 16/07/2019, foi a criação de issue 

para o Projeto eGestão no TST, fazendo referência à solicitação de melhoria no PJe. 

Todavia, a deliberação do Comitê foi de verificar se a versão 2.0 do eGestão atenderia a 

demanda. Testes realizados em 04/10/2019 com base no eGestão 2.0 mostraram que a 

demanda não é atendida.  

Sugere-se, dessa forma, a criação da issue para o Projeto e-Gestão no TST, com referência 

à solicitação de melhoria no PJe (MEL-926, ainda não atendida), para dar continuidade à 

demanda. Dado o aval do Comitê Gestor Regional do e-Gestão, refazer o pedido. 

Deliberação do Comitê em 10/07/2020: Não houve tempo hábil para deliberar o assunto. 

Retornar. 

Deliberação do Comitê em 17/07/2020: Deliberou-se por reiterar o pedido de forma mais 

detalhada, apresentando a importância devido a trâmite presente no Regimento Interno. 

1. Situação em 22/07/2020: Criada a issue EG-3815 

2. Sugestão técnica em 25/08/2020: Não há. 

Deliberação do Comitê em 28/08/2020: Comitê ciente, acompanhar. 

CEG-0719.02 Reunião CGRPJe 04/2019 - item 1.3 - alteração extrator do e-Gestão 

(AIAP/AIRO e AP/RO) 

Descrição: Conforme deliberação do Comitê Gestor Regional do PJe na 9ª Região em sua 

Reunião Ordinária nº 04/2019 de 14/06/2019 ao analisar o item 1.3 transcrito abaixo, 

solicitamos que seja formulado pedido de alteração do extrator do e-Gestão do PJe para que 

sejam computados ambos os recursos para o devido Desembargador quando do julgamento 

do RO/AP e AIRO/AIAP na mesma sessão de julgamento ou quando houver a reautuação 

de um AIRO/AIAP para RO/AP, conforme regra a ser implementada no PJe. 

Informamos também que já foi solicitado à Coordenadoria Nacional do PJe, através do 

pedido de melhoria MEL-926, a adequação do PJe para realizar a compensação no 

acumulador do Desembargador Relator quando houver a reautuação de um AIRO/AIAP para 

RO/AP. 

Sugestão Técnica em 16/07/2019: Abertura de issue no ambiente Jira/TST. 

Deliberação do Comitê em 25/07/2019: Analisar se a versão 2.0 do e-Gestão computa as 

duas decisões. Caso não atenda, abrir a demanda no ambiente Jira/TST e observação na 

homologação. 

Situação em 29/07/2019: Aberta a tarefa R82998 (Assyst) para a STI. Secretário do Comitê 

Gestor Regional do PJe informado da deliberação. 
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Sugestão técnica 30/10/2019: Não há. 

Situação em 03/07/2020: A sugestão técnica, feita em 16/07/2019, foi a criação de issue 

para o Projeto eGestão no TST, fazendo referência à solicitação de melhoria no PJe. 

Todavia, a deliberação do Comitê foi de verificar se a versão 2.0 do eGestão atenderia a 

demanda. Testes realizados em 04/10/2019 com base no eGestão 2.0 mostraram que a 

demanda não é atendida.  

Sugere-se, dessa forma, a criação da issue para o Projeto eGestão no TST, com referência 

à solicitação de melhoria no PJe (MEL-926, ainda não atendida), para dar continuidade à 

demanda. Dado o aval do Comitê Gestor Regional do e-Gestão, refazer o pedido. 

Deliberação do Comitê em 10/07/2020: Não houve tempo hábil para deliberar o assunto. 

Retornar. 

Deliberação do Comitê em 17/07/2020: Deliberou-se por reiterar o pedido de forma mais 

detalhada, apresentando a importância devido a trâmite presente no Regimento Interno. 

Situação em 22/07/2020: Criada a issue EG-3815 

Sugestão técnica em 25/08/2020: Não há. 

Deliberação do Comitê em 28/08/2020: Comitê ciente, acompanhar. 

CEG-0719.03 Tarefa 6839711 

Descrição: A abertura de chamado ao e-Gestão Nacional, solicitando a correção da falha 

no Extrator, conforme segue:  

Em 03/05/2019, após a conversão do processo para RO, foram registrados no histórico 

processual os eventos de julgamento "Conhecido o recurso e provido em parte" e 

"Conhecido o recurso e provido", devendo, por conta disso, haver a contabilização nos itens 

"92.380-Provido em parte" e "92.379-Provido", respectivamente, o que não ocorreu, 

conforme análise da movimentação nos itens do e-Gestão, denotando-se a ocorrência de 

falha na captura dos dados pelo Extrator do PJe. 

Essa inconsistência implicou, por consequência, na ausência de retirada da pendência do 

item "92.198- Ações Originárias e Recursos pendentes de julgamento", pois essa saída 

exige o resultado do julgamento, que ocorreu, mas não foi regularmente lido pelo Extrator. 

Processo: 0000013-60.2017.5.09.0411 

Obs: Tarefas vinculadas - 6865847, 6866683, 6866731, 686606, 6866021.  

1. Sugestão Técnica em 16/07/2019: Acompanhamento da issue EG-3037 que já está 

tratando o tema. 
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2. Deliberação do Comitê em 25/07/2019: Tratar em conjunto com a demanda CEG-

0719.02.  

3. Sugestão técnica 30/10/2019: Não há. 

Situação em 17/02/2020: O reprocessamento do ano 2019, com o extrator novo, não mudou 

o cenário, permanecendo a inconsistência verificada. Renovar solicitação. 

Situação em 03/07/2020: A sugestão técnica, feita em 16/07/2019, foi a criação de issue 

para o Projeto eGestão no TST, fazendo referência à solicitação de melhoria no PJe. 

Todavia, a deliberação do Comitê foi de verificar se a versão 2.0 do eGestão atenderia a 

demanda. Testes realizados em 04/10/2019 com base no eGestão 2.0 mostraram que a 

demanda não é atendida.  

Sugere-se, dessa forma, a criação da issue para o Projeto eGestão no TST, com referência 

à solicitação de melhoria no PJe (MEL-926, ainda não atendida), para dar continuidade à 

demanda. Dado o aval do Comitê Gestor Regional do e-Gestão, refazer o pedido. 

Deliberação do Comitê em 10/07/2020: Não houve tempo hábil para deliberar o assunto. 

Retornar. 

Deliberação do Comitê em 17/07/2020: Deliberou-se por reiterar o pedido de forma mais 

detalhada, apresentando a importância devido a trâmite presente no Regimento Interno. 

Situação em 22/07/2020: Criada a issue EG-3815 

Sugestão técnica em 25/08/2020: Não há. 

Deliberação do Comitê em 28/08/2020: Comitê ciente, acompanhar. 

1. CEG-0522.01 Cancelamento de liquidação/execução 

Descrição: O PJe possibilita o retorno de fase dos processos permitindo que o usuário “cancele” 

o movimento de início de fase, contudo o sistema e-Gestão não reconhece o retorno. 

Sugestão Técnica 18/05/2022: Três demandas já foram cadastradas no ambiente Jira, EG-4463, 

EG-3620 e EG-4623 tendo o seguinte comentário por parte do Grupo Técnico de Aperfeiçoamento 

da Plataforma Tecnológica do e-Gestão: 
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A Divisão de Estatística está acompanhando a pendência. 

Sugestão Técnica 18/05/2022: Não há. 

Deliberação do Comitê em 31/05/2022: Comitê ciente. 

CEG-0720.05 Informações ao Comitê: 

Criadas as seguintes demandas para o TST: 

- EG-3732 - Tutelas antecipadas pendentes - duplicações: situação ainda presente na versão 

2.5.5, que está sendo homologada. Demanda criada em 26/06/2020. Situação no TST: "Para 

fazer". 

- EG-3646 - Processos (2º Grau) reautuados, decididos e ainda pendentes: situação ainda 

presente na versão 2.5.5, que está sendo homologada. Demanda criada em 07/05/2020. Situação 

no TST: "Em análise negocial". 

- EG-3624 - Incidentes pendentes na vara original, mesmo após redistribuição do processo: 

situação ainda presente na versão 2.5.5, que está sendo homologada. Demanda criada em 

23/04/2020. Situação no TST: "Aguardando comunicação do demandante". Já foi feita a 

comunicação, reafirmando o problema na versão 2.5.5. 

Ainda: a versão 2.5.5 resolve a situação de incidentes processuais que constam como pendentes 

a despeito de registro de decisão ou baixa (situação que ocorria quando havia homologação de 

acordo prévio ao protocolo do incidente).  

Deliberação do Comitê em 10/07/2020: Comitê ciente, retornar para acompanhamento.  

Retornar na próxima reunião.  

Situação em 20/10/2020: EG-3732: correção incluída no hotfix 2.6.1. Aguardando liberação. EG-

3646: sem novos andamentos, ainda aguardando análise negocial, desde 25/06/2020. EG-3624: 

CSJT questionado, em 18/09/2020, a possibilidade da correção fazer parte do escopo do hotfix 

2.6.1. Sem respostas até 19/10/2020. 

Deliberação do Comitê em 28/10/2020: Comitê ciente. 

Sugestão Técnica em 22/01/2021:  

 EG-3732: detecta falha na contabilização do item 90.427 Tutelas Antecipadas Pendentes, 

criada a issue EG-4128 com a solução proposta aceita pelo TST. 

 EG-3646 sem novos andamentos, ainda aguardando análise negocial, desde 25/06/2020 a 

presente issue será processada na EG-4158.  

 EG-3624: CSJT questionado, em 18/09/2020, a possibilidade da correção fazer parte do 

escopo do hotfix 2.6.1. Sem respostas até 21/01/2021. 
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Deliberação do Comitê em 05/02/2021: Comitê ciente e a demanda deve ser acompanhada 

pelas equipes da Divisão de Estatística. 

Sugestão Técnica em 24/09/2021: Somente a demanda EG-3732 (Tutelas Antecipadas 

Pendentes) foi resolvida. 

Deliberação do Comitê em 28/09/2021: Encerrada a demanda EG-3732. Retornem as demais 

para a próxima reunião. 

Sugestão Técnica em 25/10/2021: Demandas sem alterações, sugere-se que seja incluída no 

item “3” da pauta (“Aguardando movimentação para retorno à pauta (pendências)), enquanto 

perdurar sem movimentação. 

2. Deliberação do Comitê em 27/10/2021: Comitê ciente devendo a demanda ser incluída no item 

“3” da pauta (“Aguardando movimentação para retorno à pauta (pendências)), enquanto perdurar 

sem movimentação. 

3. CEG-0522.04 Relatório de possíveis inconsistência - Processos Suspeitos 

4. Solicitante:  Divisão de Estatística e Análise de Dados 

5. Descrição: O e-Gestão Nacional disponibiliza um relatório de possíveis inconsistências com base 

em regras definidas pela Corregedoria-Geral, separado por instância. 

6. Ocorre que após reunião com as secretárias de turmas Elaine, Adriane e Valéria identificamos 

algumas inconsistências relativas aos relatórios de 2 grau, sendo cadastradas as issues EG-5181 

e EG-5182 respondidas e encerradas da seguinte forma: 

7.  

Sugestão Técnica 18/05/2022: Os processos listados no relatório de processos suspeitos são 

questionados nas correições ordinárias. Como os dados utilizados na correição são extraídos com 

antecedência, não é improvável que o relatório esteja com os erros reportados. 

Além das demandas criadas pelo TRT9, há outros questionamentos relativos ao mesmo tema 

enviados por outros Regionais ao TST. Por fim, não há informação quanto ao prazo para a 

elaboração de novo relatório adequado às alterações do extrator. 

Deliberação do Comitê em 31/05/2022: Comitê deliberou por inserir comentários nas demandas 

devido à proximidade da correição. 

Situação em 01/02/2022: Inserido o seguinte comentário nas demandas: 
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Demanda respondida no mesmo dia 

 

Sugestão técnica em 20/06/2022: Inserir um aviso da suspensão do relatório no painel de 

processos suspeitos do 2° grau. 

Deliberação do Comitê em 28/06/2022: A unidade de estatística enviará e-mail às Turmas e 

Sessão Especializada e irá inserir o aviso no painel. Encaminhar ao item três (03). 

Situação em 29/06/2022: e-mail enviado às Turmas e aviso inserido no painel. 
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