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1. Dados da Reunião 

Data / Horário: 27.10.2022 / 11:00 Local: Telepresencial – Zoom Meeting 

Objetivo: Reunião ordinária mensal para apreciação de temas diversos; e monitoramento de demandas em backlog. 

 
2. Participantes 

Nome Identificação 

Leonardo da Silveira Pacheco Desembargador do Trabalho 

Cláudia Maria Lima de Figueiredo Assessora do Gabinete do Desembargador do Trabalho Leonardo da Silveira Pacheco 

Gustavo Galluzzi Nunes Santos Diretor da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica 

Rogério Silva Carneiro Coordenador de Sistemas Judiciários em 2º Grau e Cadastros Judiciários 

Sergio Santrovitsch Dorneles Coordenador de Estatística 

Vinicius Pacheco Chefe da Divisão de Administração e Análise de Dados 

Bruno Henrique Fernandes Fonseca Servidor lotado no Gabinete da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica 

Daniel de Farias Simões Servidor lotado no Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas 

Rosane Alves Moreira Servidora lotada na Coordenadoria de Sistemas Judiciários em 1º Grau 

Marcio Baptista do Carmo Diretor da Secretaria de Precatórios (servidor convidado para a reunião) 

Juliana Teixeira Moreira Chefe da Divisão de Sistema de Processo Judicial Eletrônico (servidora convidada para a reunião) 
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3. Assuntos Apreciados e Decisões Tomadas 

Registrada a impossibilidade de comparecimento do Juiz Titular de Vara do Trabalho Filipe Ribeiro Alves Passos e da servidora Vania Abreu de Oliveira, 
integrantes do Comitê, por conta de audiência em realização no mesmo período e de afastamento, respectivamente, o Desembargador do Trabalho 
Leonardo Pacheco, Coordenador do Comitê, iniciou a reunião e, agradecendo a presença do servidor  Marcio Baptista do Carmo e da servidora Juliana 
Teixeira Moreira, convidados para auxiliar na instrução do tópico de implantação do extrator de dados do GPREC, passou à apreciação desse tema, 
conforme segue:  

1. Implantação do Extrator de Dados do GPREC para o e-Gestão 

1.1. Contextualização do tema 

O tema é monitorado pelo Comitê desde 2021, sendo aprovada a implantação do Extrator na reunião de agosto/2021. Desde então, por questões diversas, 
o extrator não foi efetivamente implantado e, consequentemente, o e-Gestão está sem informações relativas aos Precatórios. Essa falta de dados foi 
destacada pela CGJT na última correição realizada e, possivelmente, será objeto de cobrança novamente. 

Atualmente, a versão 4.2 do GPREC que está implantada na instituição, contudo, o extrator de dados do GPREC para o e-Gestão só é compatível com as 
versões 4.2.1, 4.3 e 4.4. 

As versões 4.2.1 e 4.3 do GPREC foram colocadas em ambiente de homologação no Tribunal, contudo, as implantações não ocorreram. No momento, está 
ocorrendo a homologação da versão 4.4. 

1.2. Tópico de pauta do CGReG 

Avaliar e planejar as formas de implantação do Extrator de Dados do GPREC para gerar dados de 2022. 

1.3. Debates e deliberações 

Juliana Moreira detalhou as questões inerentes às versões do GPREC e do Extrator do GPREC, sendo informado que a versão 4.4 foi colocada em ambiente 
de treinamento na corrente semana para que a área de Precatório realize os complexos testes de homologação, que envolvem questões de alteração 
negocial e de processos de trabalho; e a opção pelo ambiente de treinamento decorre do impacto negativo e relevante que o ambiente de homologação 
estava ocasionando no ambiente de produção do PJe.  

Marcio informou que cerca de um terço dos testes da versão 4.3 foram realizados quando foi liberada a versão 4.4.  

Cláudia perguntou sobre a possibilidade de implantar paliativamente a versão 4.3 enquanto ocorrem os testes da versão 4.4, o que já possibilitaria a 
geração de dados para o e-Gestão.  

Marcio comunicou que terminaria os testes da versão 4.4 em aproximadamente duas semanas, sendo interessante já implantar essa versão. 

Juliana ponderou que seria mais interessante implantar a versão 4.2.1, pois a alteração negocial é irrelevante em relação à versão 4.2 que atualmente está 
em produção.  

Vinicius ressaltou que existem versões distintas do extrator conforme a versão do GPREC, só podendo se posicionar, no dia 28/10, sobre a possibilidade 
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técnica de implantar o extrator atual sob a versão 4.2.1 do GPREC; e poderia implantar o extrator na segunda quinzena de novembro, o que coincidiria com 
o término das duas semanas de teste previstas para os testes da versão 4.4.  

Diante das informações prestadas e dos debates realizados, o Desembargador Leonardo Pacheco propôs solução com duas alternativas, acatada por todos, 
quais sejam: sendo possível implantar o extrator de dados sob a versão 4.2.1 do GPREC, será realizada imediatamente a efetiva implantação de ambos, 
deixando, assim, a equipe testar exaustivamente a versão 4.4 do extrator; e, caso contrário, implantar o GPREC (versão 4.4) em, aproximadamente, duas 
semanas e, ato contínuo implantar o extrator de dados, o que ocorreria na segunda semana de novembro. 

Os servidores convidados encerraram sua participação na reunião e, novamente, receberam os agradecimentos de todos. Assim, o Desembargador 
Leonardo Pacheco passou à apreciação dos demais tópicos da reunião, conforme segue. 

2. Implantação da versão 2.9 do extrator de dados do PJe para o e-Gestão 

2.1. Contextualização do tema 

Recentemente a CGJT e o CSJT disponibilizaram nova versão do extrator de dados do PJe para o e-Gestão, versão 2.9, que em resumo possui as seguintes 
atualizações: 

A) CRIAÇÃO/EXTINÇÃO DE ITENS E CAMPOS DE COMPLEMENTOS 

1) Criação de itens de controle das Semanas Nacionais de Conciliação e Execução (ambas as instâncias). 

2) Criação de campo para apuração de valores de acordos realizados nas Semanas Nacionais de Conciliação e Execução (ambas as instâncias). 

3) Criação de campo para apuração do tempo líquido utilizado pelo relator em cada processo restituído por visto ou decisão monocrática (2ª instância).  

4) Extinção de item de processos baixados na fase de execução com foco em meta 5 do CNJ. (1ª instância) 

B) ATUALIZAÇÃO DE REGRAS 

1) Inclusão de autuação de recurso de julgamento parcial como hipótese de baixa de recursos para a instância superior peticionados na 1ª instância (RO, AP etc.)  (1ª 
instância) 

2) Inclusão de complementos de movimentos de remessa na hipótese de processos em diligência na 2ª instância (restituídos, pendentes de restituição, pendentes em 
diligência etc.). (2ª instância). 

3) Inclusão de complementos de movimentos de remessa na hipótese de processos baixados na 2ª instância (para STJ e Justiça Federal etc). (2ª instância). 

4) Melhoria de qualidade na regra de processos com sentença líquida, por meio da exclusão de classes não passíveis de tal procedimento judicial. (1ª instância) 

5) Inclusão de movimentos na julgamento nas hipóteses de exclusão de processos em item de pendência de realização de 1ª audiência. 

6) Atualização das regras de baixa na fase de execução para alinhamento aos conceitos do CNJ (exclusão da hipótese de expedição de precatório). (1ª instância). 

7) Atualização das regras de baixa na fase de conhecimento para alinhamento aos conceitos do CNJ (exclusão da hipótese acordo homologado). (1ª instância). 

C) CORREÇÃO DE DEFEITOS 

1) Os itens de processos julgados em sessão contabilizaram o processo no dia do registro do movimento de julgamento, ao invés de buscar o dia de início da sessão. (2ª 
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instância) 

2) Processos apreciados no plantão não estão mais contabilizando no item 92220 (baixados) após o movimento "Remetidos os autos para Gabinete do relator para 
prosseguir". (2ª instância) 

3) Processos redistribuídos deixaram de constar indevidamente em estatísticas da Vara do Trabalho anterior à redistribuição.  (1ª instância) 

4) Ajuste na contabilização de valores arrecadados em 2ª instância. (2ª instância) 

5) Ajuste para contabilização de todas as audiências realizada no CEJUSC de 2º grau, inclusive quando existir recurso interno pendente. (2ª instância) 

D) OUTROS 

1) Atualização de banco de dados com especialidade de cargo efetivo de servidores (enfermagem). (administrativo) 

2) Alteração da forma de apuração dos itens de audiência em 1ª instância, que passarão a atualizar os tipos possíveis de maneira automatizada com o Pje. (1ª 
instância) 

3) Inclusão de códigos de município associado às Varas do Trabalho para facilitar relatórios. (1ª instância) 

Necessário observar que está em andamento ação de retransmissão de remessas do e-Gestão, sendo importante garantir que os reprocessamentos sejam 
realizados sob a versão 2.8.3, garantindo aderência às informações constantes atualmente. 

2.2. Tópico de pauta do CGReG 

Definir cronograma de implantação (para qual remessa mensal?), verificar a necessidade de homologação e de comunicação com os usuários. 

2.3. Debates e deliberações 

Vinicius observou que essas implantações precisam ocorrer nas janelas mensais de suporte, ou seja, após os procedimentos ordinários de disponibilização 
da remessa mensal ao TST e que tentaria viabilizar a implantação do extrator de dados do PJe e a do extrator do GPREC ainda em novembro. Contudo, em 
decorrência da alteração da equipe técnica de TI do e-Gestão - Thomas sairá definitivamente do TRT/RJ a partir de janeiro/2023 e está em treinamento 
nova equipe - seria necessário suspender a realização de outras ações pendentes.  

Bruno propôs que, em decorrência de pouca alteração negocial da nova versão e dos testes já realizados por outros TRTs, a implantação ocorra 
diretamente em ambiente de produção, desde que não exista falha técnica de TI. Posteriormente, sendo identificadas falhas, seriam seguidos os 
procedimento ordinários de demandas corretivas ao TST. Aprovou-se então esse cronograma, sendo priorizada a implantação do extrator de dados do 
GPREC e do extrator de dados do PJe, sem homologação negocial, restando suspensas as demais ações pendentes. (Responsável: Vinicius implantação do 
extrator e Bruno confeccionar comunicado geral) 

3. Proposta de criação de itens ou complemento de itens para apuração dos magistrados que participaram das sessões de audiência do 2º grau 

3.1. Contextualização do tema 

A Coordenadoria de Estatística do TRT/RJ, em 21/10/2022, enviou e-mail para o CGReG, solicitando apreciação de proposta de criação de itens e ou 
complementos de itens no e-Gestão, com objetivo de apurar dados associados à promoção de juízes titulares, conforme segue: 
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Tendo em vista a vigência da Resolução Administrativa nº 21/2022, que dispõe sobre os critérios objetivos para a aferição do merecimento 
para promoção e para acesso ao 2º grau no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, e considerando que em seu Art.14, § 1º, 
Inciso I é solicitada a "quantidade de sessões em que o magistrado convocado para atuar no 2º grau tenha participado" e que esta 
Coordenadoria de Estatística apura os dados utilizados nos processos de promoção/acesso ao 2º grau diretamente do sistema e-Gestão, peço 
que seja incluído na pauta da próxima reunião deste comitê um tópico para análise de viabilidade de solicitação de criação (ou complemento) 
de item para apurar a informação demandada na referida norma interna. 

Ressalto que, atualmente, o e-Gestão possui os seguintes itens relacionados ao tema: 

- 2.188/92.188 - Sessões de julgamento realizadas - ordinárias 

- 2.189/92.189 - Sessões de julgamento realizadas - extraordinárias 

- 2.192/92.192 - Processos julgados em sessão - ações originárias e recursos 

- 2.193/92.193 - Recursos internos julgados em sessão 
Os dois primeiros não possuem detalhamento por magistrado. Os dois últimos apresentam informação de relator/redator por processo em 
cada sessão, mas, salvo melhor juízo, não incluem magistrados que tenham eventualmente atuado na sessão sem processo sob relatoria. 

3.2. Tópico de pauta do CGReG 

Debater a temática e deliberar sobre a proposta, que sendo aprovada deverá ser submetida à CGJT para trâmite de criação de informação em âmbito 
nacional do e-Gestão. 

3.3. Debates e deliberações 

Sergio e Gustavo informaram que, atualmente, a alta administração já realiza interpretação acerca da utilização da informação de sessões em que os 
magistrados participaram no 2º grau para fins de cumprimento da nova resolução do TRT/RJ (art. 14, §1º, inciso I), contudo, como não existe a informação 
no e-Gestão, os dados estão sendo coletados pela TI diretamente no banco do PJe. Consequentemente, a proposta objetiva automatizar a coleta dos dados 
de interesse da instituição por meio do e-Gestão. 

Cláudia, considerando o histórico de criação do e-Gestão e seus itens de 2º grau, argumentou de que o inciso I seria associado à atuação do magistrado nos 
processos sob sua relatoria, o que fecharia a lógica do §1º sob a ótica negocial do e-Gestão (julgados em sessão como relator - inciso I -; decisões 
monocráticas - inciso II -; e acórdãos como redator – inciso III -). Adicionalmente, ponderou que dificilmente a proposta seria aprova no âmbito da CGJT, 
pois seria uma demanda pontual do TRT/RJ para apurar poucos casos. 

O Desembargador Leonardo Pacheco apresentou questão acerca da produtividade associada aos juízes convocados em plantão e Cláudia informou que as 
decisões liminares em plantão não são consideradas nos referidos dados do e-Gestão para atendimento ao artigo 14. Assim, considerando as questões 
interpretativas envolvidas, a necessidade de fomentar a segurança aos trabalhos técnicos da Cest e os breves encontros que ocorrerão em Brasília, o 
Desembargador propôs que o tema fosse sobrestado para coleta de novas informações e amadurecimento negocial, o que foi acatado. 
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4. Acompanhamento de ações deliberadas anteriormente 

4.1. SIGEP/JT x Ergon x SAPWEB: Demanda finalizada provisoriamente no âmbito deste Comitê. Bruno enviou e-mail em junho/2022 e-mail ao gestor do 
projeto SIGEP – Alexandre Valadares – comunicando a questão e colocando a equipe do CGReG à disposição para tratativas quando do efetivo início da 
ação. Informou-se que a CGJT pretende cobrar novamente a implantação do SIGEP e, posteriormente, do seu extrator para o e-Gestão. Daniel pontou que 
tentará obter mais informações acerca do cronograma junto ao Comitê temático do SIGEP. Por fim, sendo necessário, equipe da DIPES será convidada para 
próximas reuniões do CGReG.  

4.2 Saneamento de processos físicos arquivados provisoriamente com efeito de baixa: mantida situação anterior, ou seja, tema em andamento na 
Administração por meio de projeto piloto soba a coordenação da Corregedoria Regional. 

4.3 Saneamento de processos físicos com fases processuais “encavaladas” no SAPWEB; e de processos migrados para o PJe com falha no SAPWEB: em 
andamento, verificação mensal. (Responsável: Bruno saneará os dados do e-Gestão.) 

4.4. Reenvio de remessas de PJe-2G para correção de julgados de 2022: as retransmissões das remessas de janeiro a maio ocorreram dentro do planejado. 
Em 18/10/2022, Bruno disponibilizou a documentação relativa aos meses de junho a agosto, assim como de ajustes adicionais nas remessas de março a 
maio. Agora, a ação está pendente no âmbito da DIAND, que planeja realizá-la na 2ª quinzena de outubro/2022 e início de novembro/2022. 

4.5. Suspensões de prazos para atos decisórios em razão de indisponibilidade do Sistema PJe – Ofício TRT-Corregedoria-SCR nº 571/2022 / Atualização 
de queries de extração de dados do SAPWEB para sanear pendências de Cartas em 1º Grau / Itens excluídos do e-Gestão na versão 2.8, continuam com 
quantidade informada na coluna num_quantidade_item: demandas sobrestadas em decorrência das deliberações de implantação prioritária do extrator 
do GPREC e do extrator 2.9 do PJe. 

4.6. Falha em dados administrativos do e-Gestão: demanda pendente no âmbito da SGP e da STI. Daniel verificará a questão junto à SGP/DINFF  e 
encaminhará informação ao CGReG. 

4.7. Falha em dados da Meta Nacional nº 2/2022: correção depende de implantação da versão 2.9 do extrator, vide tópico 2 dessa reunião. 

Finalizados os debates e as deliberações, o Desembargador Leonardo Pacheco encerrou a reunião. 

Registro feito por:   
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