
       
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª. REGIÃO 

 
ATA DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA DE 

GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E 
JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – E-GESTÃO – 1º e 2º GRAUS 

DO TRT DA 2ª. REGIÃO. 
 

Aos 14 de agosto de 2018, às quatorze horas e trinta minutos, no 6º andar 
da Unidade Administrativa I, foi realizada reunião do Comitê Gestor Regional do Sistema de 
Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-
Gestão – 1º e 2º Graus do TRT da 2ª. Região, com a presença dos seguintes membros do 
Comitê: Jomar Luz de Vassimon Freitas, Desembargador do Trabalho, Roberta Carolina de 
Novaes e Souza Dantas, Juíza do Trabalho Substituta, Rita Cristina Guenka, Diretora de 
Secretaria da 48ª. Vara do Trabalho de São Paulo, Gustavo Miranda da Silva, diretor da 
Assessoria Estatística e de Gestão de Indicadores, Michele Vieira Campos, Analista 
Judiciário e Jefferson dos Santos Félix, Analista Judiciário – TI, Maurício Aparecido 
Accorinti, Analista de TI. Ausentes justificadamente Jomar Luz de Vassimon Freitas, Milena 
de Almeida Sena. Foram abordados os seguintes pontos e tomadas as seguintes 
deliberações: 

 
 

1. Recursos ordinários (de ações originárias) pendentes de julgamento 2.282 – 
SAP G 

 
A vice-presidência judicial entende que os seguintes movimentos também devem "baixar" 
as pendências do item 2282 - Recursos ordinários (de ações originárias) pendentes no 
SAP-G. São eles: 
 
25 Edital para ciência de recurso ordinário denegado 
27 Edital para contra-razões em recurso ordinário 
95 Ofício de comunicação de despachos 
96 Edital de comunicação de despacho 
164 Comunicação de Interposição de Recurso Ordinário 
211 Despacho 
222 Oficío de contra-razões 
251 Recurso Denegado 
252 Recurso Processado 
452 Julgamento - Recurso Prejudicado 
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Deliberou-se pela inclusão dos seguintes movimentos: 
 
25 Edital para ciência de recurso ordinário denegado  
27 Edital para contra-razões em recurso ordinário  
164 Comunicação de Interposição de Recurso Ordinário  
222 Oficío de contra-razões  
251 Recurso Denegado  
252 Recurso Processado  
452 Julgamento - Recurso Prejudicado 
 
Este comitê entende que os demais movimentos são genéricos e não indicam o 
processamento do recurso. 
 
 

2. Acórdãos aguardando lavratura – prazo vencido – item 2.211 
 
O item 2.211 não está contando o prazo corretamente (não está considerando os 
afastamentos nem está sendo contado em dias úteis). 
 
A despeito do item ser excluído na versão 2.0 do Manual, alguns desembargadores estão 
questionando a atual publicação com ofícios à presidência. 
 
Exemplos: Dr. Flávio Villani Macedo – 0164800-77.2009.5.02.0057 e 000437-
49.2015.5.02.0482; 
 
Dr. Valdir Florindo – 00923004320055020060; 
 
Dr. Rafael Pugliese - 0002408-07.2011.5.02.0063 e 0000962-79.2015.5.02.0078. 
Deliberou-se que serão efetuadas as alterações para a regularização do item. 
 
Os itens já se encontram em PRODUÇÃO com a correta verificação dos prazos. 
 
 
 

3. Pendência com a revisora Dra. Liane Casarin 
 
Os processos 1002324-15.2015.5.02.0709, 1001146-28.2016.5.02.0322, 1001361-
64.2015.5.02.0281, entre outros, estão conclusos para revisar (92.179) a SUELI TOMÉ DA 
PONTE, mas constam no e-Gestão como pendentes a LIANE CASARIN. 
 
A TI irá rodar um script para regularizar a situação dos 117 processos que apresentaram 
problemas. 
 
O problema foi solucionado com a execução do script. 
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4. Movimento “Prejudicado o incidente” não contemplado no extrator para a baixa 
do incidente 

 
Problema relatado na reunião de 22.02.2018. Acompanhar o JIRA EG-1222.  
 
Foi deliberado pelo envio do complemento ao JIRA EG-1222, que foi efetivado no dia 09 de 
maio de 2018. 
 
Em 26.06.2018, o JIRA ainda não havia sido apreciado. 
 
Em 14.08.2018, o JIRA ainda não havia sido apreciado. 
 
 

5. Recursos com motivo para processar recurso. 
 
Os recursos que estão sendo remetidos a partir da versão 1.16.2 estão sendo preenchidos 
automaticamente com o motivo para processar recurso. Todavia, as regras de negócio dos 
itens de recursos pendentes de remessa esperam um motivo especifico para cada tipo de 
recurso (RO, AIRO, etc). 

 
Em 26.06.2018 foi deliberado por abrir nova Issue no gt-Extrator reportando o caso. Foi 
aberto o JIRA (EG-2285), duplicado do EG-2079, que está em análise pelo TST. 
 
Acompanhar o EG-2079. 
 

6. Remessa diária. 
 
Em homologação a remessa diária foi processada adequadamente. No dia 13.04.2018 será 
encaminhada para produção para aferição da regularidade. 
 
Os testes foram efetuados com sucesso. 
 
Em 16.06.2018, deliberou-se por enviar as remessas diárias a partir de 1º de agosto. 
 
As remessas diárias foram iniciadas em 30/07/2018. Todavia, a rotina de carga do TST não 
é diária, ocorrendo somente de terça a sábado, por volta das 11h, gerando um acúmulo de 
carga na terça-feira, e lentidão nas bases de dados do e-Gestão durante esse dia. 
Este comitê deliberou por gerar remessas diárias de segunda a domingo, uma vez que as 
unidades laboram aos sábados, domingos e feriados. 
 

7. Relatório A.1.3.5 – Vara do Trabalho 
 
Foi verificada inconsistência do relatório A.1.3.5 – Vara do Trabalho do sistema e-Gestão 
com relação aos “processos conclusos aguardando a prolação de sentença – com prazo 
vencido”.  
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O Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 01/2017 estabeleceu que o prazo deveria ser contado, 
em dias úteis até exauridos os 30 dias referentes ao artigo 775 da CLT e em dias corridos 
após este período. 
 
O relatório em questão considera o prazo inteiramente em dias úteis a despeito do disposto 
no Ato. 
 
Foi aberto o chamado EG-2047 para tratar da questão. 
 
Em 09.05.2018, o JIRA ainda não havia sido apreciado. 
 
Em 26.06.2018, o JIRA ainda segue sem resposta. 
 
Em 14.08.2018, o JIRA ainda segue sem resposta. 
 

8. Remessa ao MPT 
 
Um gabinete questionou sobre material disponível no site para a correção da pendência de 
remessa de processos ao MPT, que faculta a possibilidade de efetuar o despacho após a 
remessa. Verificou-se que na última versão do extrator, tal movimentação não baixa a 
pendência do processo. 
 
Deliberou-se por retirar o material do site. 

 
9. Próxima reunião: 06/09/2018 às 14:30 horas, na sala da Assessoria Estatística e 

de Gestão de Indicadores no 6º andar do Edifício Millenium. 
 
Encerrada a reunião, foi lavrada a ata, que vai assinada pelos membros do 

Comitê Gestor Regional do e-Gestão. 
 

Desembargador JOMAR LUZ DE VASSIMON 

FREITAS 
 

Juíza ROBERTA CAROLINA DE NOVAES E 
SOUZA DANTAS 

 

Michele Vieira Campos Milena Almeida Sena Branco 

Rita Cristina Guenka Gustavo Miranda da Silva 

Jefferson dos Santos Félix 
 

Maurício Aparecido Accorinti 
 

 


