
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 01/2018 

 

 Tema: Sistema  eGestão 

 Local: Gabinete Coordenador e-Gestão  Data: 21/03/2018  Relator: Railuze Saback 

Envolvidos 

Participantes Empresa/Departamento Assinatura 

FIRMO FERREIRA LEAL NETO COORDENADOR GRUPO GESTOR 
REGIONAL E-GESTÃO 

 

RAILUZE BRANDÃO FONSECA 
SABACK 

COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA  

 

DANIELA RAMOS ALVES 
SAMPAIO 

COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA 

 

MARIA MADALENA OLIVEIRA 
DE BRITO CUNHA 

REPRESENTANTE 1º GRAU  

   

   

   

   

 

Objetivo 

Aprovação das atividades mensais (jan/18, fev/18 e até 21/03/18) relacionadas ao Sistema e-
Gestão.  

Deliberações envolvendo novo Manual do eGestão liberado em fev/18. 

 

 

Assuntos Tratados 

 
 

 

1) A Coordenadora de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) informou que a 
rotina diária para envio de dados ao Sistema e-Gestão, conforme informações 



 

Grupo Gestor Regional do e-Gestão    CESTP –TRT5 

2 
 

fornecidas pela SETIC-TRT5, terá início em 24/03/2018 com a remessa 
20180323 Lote 1.  Resumo das atividades na SETIC-TRT5 relativas à essa 
nova rotina: 

- Extrator PJe fará as consultas diretamente no banco de 
produção. Isto evitará eventuais atrasos e problemas com backup 
e restore da base de staging. 
 
- Desativar carga de staging feita atualmente pela rotina do BI; O 
Extrator PJe fará esta carga diariamente. 
 
- O status da remessa só deve ser alterado para 'G' pela rotina 
Oracle. 
 
- Robson: abrir chamado para Bruno (aplicações) com as 
instruções e arquivos para configuração da rotina automática. 
 
- Schultz: conferir no sábado 24/03 se a execução da rotina foi 
bem sucedida. 
 
- João Cézar: preparar schema EG de produção para geração da 
remessa diária do SAMP. 
 
- João Cézar: abrir chamado para Alexandre (Banco) para agendar 
execução da rotina SAMP às 06:00 diariamente. 

 
- João Cézar: entrar em contato com TST para saber se eles já 
estarão aptos no dia 24/03 para coletar nossa remessa diária. 

 
 

Diante dos questionamentos feitos pela SETIC-TRT5 quanto à necessidade de 
reenvio de dados diários ao eGestão, o Grupo Gestor Regional entende que os 
dados oficiais apurados pelo sistema devem ser obtidos sempre pela consolidação 
de remessas mensais (e não de remessas diárias); tendo em vista que os dados 
mensais passam por rotina interna de ajustes antes do encaminhamento ao TST e 
são validados pelo sistema em Brasília. 

 

2) A Coordenadora de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) informou que o 
Item 393-Prazo Vencido ainda não está atualizado nas remessas de jan/18 e 
fev/18. O problema, conforme esclarecido pela SETIC-TRT5, está envolvendo 
questões operacionais na alteração da rotina para o cálculo do Item 393 dos 
Processos Físicos, que passará a utilizar a mesma função do Extrator-PJe 
que calcula o Item 90.393. 
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3) A Coordenadora de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) destacou que o 
TRT5 não tem informado os valores arrecadados de Recolhimento 
Previdenciário-INSS e Imposto de Renda-IR no sistema que consolida os 
resultados das Semanas de Conciliações durantes esses eventos, tendo em 
vista que não há valores arrecadados de INSS/IR - durante a semana - 
vinculados aos processos conciliados; e que as tentativas em anos anteriores 
– junto à CESTP/TST e Assessoria da Vice-Presidência TST - para obtenção 
de orientações quanto ao preenchimento desses dados foram frustradas. O 
Grupo Gestor Regional orientou que a partir de agora a CESTP informe os 
valores arrecadados de INSS/IR durante esses períodos, desatrelados aos 
processos objeto de conciliação. 

 

4) A Coordenadora de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) apresentou 
relatório abaixo contendo as alterações necessárias, decorrentes dos novos 
Manuais do e-Gestão liberados em fev/18, para ajustes dos itens de 1º Grau  
dos processos físicos: 
 

Estudo Novo Manual eGestão 1º Grau 

Itens excluídos para eGestão continuarão a ser gerados para 
processos físicos na nossa base de dados, tendo em vista, que 
podem:  

a) fazer parte de regras de validação 
b) ser utilizados para a construção de itens novos 

 

1. GRUPO PRAZOS MÉDIOS 

10 Itens novos foram criados a partir da aglutinação de itens 
existentes.  A lógica dos itens novos será a união da lógica utilizada 
nos respectivos itens aglutinados (que serão mantidos para a nossa 
base de dados).  

 412=263+264 
 413=265+266 
 414=267+268 
 415=269+270 
 416=271+272 
 417=359+371 
 418=274+305 
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 419=275+277 
 420=282+307+310 
 421=281+306+311 

30 itens excluídos, sendo 22 aglutinados. 

2. VALORES PAGOS E ARRECADAÇÃO  

2 Itens novos foram criados a partir da aglutinação de itens 
existentes  410=252+253+254; 411=256+257 

6 itens excluídos, sendo 5 aglutinados. 

3. CLASSIFICAÇÃO CASOS NOVOS  

7 Itens excluídos. 

4. RECURSOS PARA TRT 

 Mantidos itens de AI/RO e AI/AP.  

Para todos fica mantida a seqüência: interposição / remessa / 
pendentes de remessa 

Itens Novos (regras novas) : O detalhamento para carga inicial das 
pendências encontra-se em documento próprio (Excel) a ser enviado 
via redmine para SETIC-TRT5 

 404-RO remetidos  
 405-RO pendentes de remessa 
 406-AP remetidos 
 407-AP pendentes de remessa 
 408-RO/adesivo remetidos 
 409-RO/adesivo pendentes de remessa 

13  Itens excluídos 

5. CARTAS DE ORDEM, CPS 
• Carta de Ordem 

1 item novo criado a partir da aglutinação (CO devolvida 
unindo cumpridas e sem cumprimento) => 403=199+200 

2 itens excluídos, que foram aglutinados. 

• CP no Juízo Deprecante 

3 itens excluídos  
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• CP no Juízo Deprecado 

1 item novo criado a partir de aglutinação de CP devolvida 
unindo cumpridas e sem cumprimento)  402=183+184 

6 itens excluídos, sendo que 2 foram aglutinados (saíram itens 
de CP executórias) 

6. AUDIÊNCIAS 

1 item excluído (designadas) 

Item 175 – Alterado => retirar a classe CP  

 

7. INCIDENTES 
• Embargos de Declaração (sem alteração) 
• Exceção de Incompetência (Grupo excluído – 6 itens) 
• Antecipação de Tutela (Grupo excluído – 6 itens) 
• Impug Sent Liq (Grupo excluído – 6 itens; sendo 5 aglutinados 

no grupo Ações Incidentais em Liq/Exec) 
• Embargos execução (Grupo excluído – 6 itens; sendo 5 

aglutinados no grupo Ações Incidentais em Liq/Exec) 
• Embargos Arrematação (Grupo excluído – 6 itens) 
• Embargos Adjudicação (Grupo excluído – 6 itens) 
• Exc Pré-Executividade (Grupo excluído – 6 itens) 

GRUPOS NOVOS: 

a. TUTELA PROVISÓRIA - Itens novos - Podemos manter 
correspondência com movimentos existentes para 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ou criar tramitações  novas. O 
Grupo Gestor Regional decidiu: 

 

Haverá correspondência dos itens novos conforme 
abaixo: 

 423=RECEBIDA  lógica da 127 
 424=DECIDIDA   lógica da 129 
 425=REVOGADA   lógica da 130 
 426=SAÍDA DA PENDENCIA SEM DECISÃO   

lógica da 131 
 427=PENDENTES   lógica da 131 (não tem 

pendência por magistrado) 
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Renomear tramitações DE: 

 40071 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
APRESENTADA 

 55122 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA 
 55123 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INDEFERIDA 
 55124 ANTECIPAÇÃO TUTELA 

INEXISTENTE/PREJUDICADA 
 1408 AUTOS CONCLUSOS PARA DECISÃO-

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

PARA: 

 40071 ANTECIP TUTELA/TUTELA 
ANTECEDENTE APRESENTADA 

 55122 ANTECIP TUTELA/TUTELA 
ANTECEDENTE DEFERIDA 

 55123 ANTECIP TUTELA/TUTELA 
ANTECEDENTE INDEFERIDA 

 55124 ANTECIP TUTELA/TUTELA 
ANTECEDENTE 
INEXISTENTE/PREJUDICADA/REVOGADA 

 1408 AUTOS CONCLUSOS PARA DECISÃO-
ANTECIP  TUTELA/TUTELA ANTECEDENTE 
 

Atualizar correspondência com movimentos CNJ DE: 

 55122 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA
 332 CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA 

 55123 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
INDEFERIDA 785 NÃO CONCEDIDA A 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

PARA:  

 55122 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA
 332 CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA;  e mais: 
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 (817 -> 50097 - Concedida a 
tutela provisória "tipo de tutela" 
de "nome da parte") 

  (888 -> 50098 - Concedida em 
parte a tutela provisória "tipo de 
tutela" de "nome da parte") 

  (817 -> 50102 - Concedida de 
ofício a tutela provisória "tipo de 
tutela" de "nome da parte") 
 

55123 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA 785
 NÃO CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. E 
mais: 

  (968 -> 50099 - Não concedida a 
tutela provisória "tipo de tutela" 
de "nome da parte") 

 

Criar correspondência: 

DE 

 55124 ANTECIPAÇÃO TUTELA 
INEXISTENTE/PREJUDICADA 

PARA 

 157 -> 50100 - Revogada a tutela provisória "tipo 
de tutela" de "nome da parte") 

 

b. AÇÕES INCIDENTAIS EM LIQ/EXEC – ITENS NOVOS 
• 397=141+147 
• 398=143+149 
• 399=354+355 
• 400=144+150 
• 401=145+151 

 

8. EXECUÇÃO 
a. INICIDAS 
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1  item excluído (execuções  iniciadas de INSS – 
subconjunto do 329) 

b. PENDENTES 

1  item excluído (execuções  pendentes de INSS – 
subconjunto do 99) 

c. DESTAQUES 

4  itens excluídos (BNDT) 

3 Itens de Suspensão alterados:  

Entrada – 392 ( 4 movimentos novos, exclusão do 
ACORDO, EXP  RPV) 

Saída -391 (excluído PAGTO POR ACORDO) 

Saldo-300 (4 movimentos novos, exclusão do ACORDO, 
EXP  RPV, excluído PAGTO POR ACORDO) 

O Grupo Gestor Regional  orientou que a CESTP informe 
a respeito dos novos Movimentos de Suspensão 
incluídos no eGestão solicitando as providências 
necessárias para ajuste no Sistema SAMP junto às 
unidades competentes para análise do novo fluxo de 
trabalho nos 1º e 2º Graus (O&M, Secretaria Geral de 
Coordenação Judiciária)  

d. FINALIZADA 

1 item novo 395 (exec extinta) =94+95+96 

3 excluídos, pois aglutinados 

 

9. LIQUIDAÇÃO 
a. INICIADAS 

1 item excluído (Rec de outros órgão - subconjunto do 73) 

b. PENDENTE 

1 item novo (394=78+79+80); 

3 itens excluídos (aglutinados) 

c. FINALIZADA 
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2 itens excluídos (Liq encerrada e Enc por acordo – 
destaque do item 319) 
 

d. DESTAQUE 

1 Item  de Saldo de Suspensão alterado (4 movimentos 
novos, ver doc anexado):  

2 itens excluídos (ag cumprimento de acordo e quitados por 
acordo cumprido) 

 

e. BAIXA 
2 Itens excluídos (Finalizados 324 e Remetidos a Outros 
Órgãos, que era subconjunto do 324)  

 
 

10. CONHECIMENTO 
a. CLASSES  

1 SAMP 
 

Alterar DE/PARA DO SAMP  
Antes    76 HABEAS CORPUS 307 Habeas 
Corpus PARA  
Novo   76 HABEAS CORPUS 1269 Habeas 
Corpus  

>> Incluir no rol de classes na fase de cognição 

 

b. CASOS NOVOS 

1 item excluído (recebidos com trami preferencial, destaque 
do item 26) 

c. PENDENTES DE SOLUÇÃO 
Itens 60, 61, 62 – Considerando novo movimentos de 
julgamento (385 -> 50103 - Julgado(s) liminarmente 
improcedente(s) o(s) pedido(s) ("classe processual") de 
"nome da parte") no rol dos julgados em cognição,  o Grupo 
Gestor Regional decidiu que não será criado movimento 
novo para o SAMP. 
 

d. SOLUCIONADOS 
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Item 42– incluir movimentos de julgamento (385 -> 50103 - 
Julgado(s) liminarmente improcedente(s) o(s) pedido(s) 
("classe processual") de "nome da parte"). O  Grupo Gestor 
Regional decidiu que não será criado movimento novo para 
o SAMP. 
 

e. DESTAQUES - SOLUCIONADOS 
Item 50 – incluir movimentos de julgamento (385 -> 50103 - 
Julgado(s) liminarmente improcedente(s) o(s) pedido(s) 
("classe processual") de "nome da parte").  O  Grupo Gestor 
Regional decidiu que não será criado movimento novo para 
o SAMP. 

 1 Item excluído (Proc com Desvinculação de Juiz) 

f. DESTAQUES 
 

Processos Suspensos (inclusão de 4 movtos novos de 
suspensão – ver analise doc anexo) 
 
3 Itens excluídos (Proc Ag Cumpr de Acordo, Quitados por 
Acordo, Quitados por Pagto Espontâneo)  

 

 

5) O Gestor Regional do e-Gestão aprovou envio dos ofícios abaixo: 

 

a. Em 02/02, aos Juízes de 1º Grau nos seguintes termos: 

“Informamos que o Sistema e-Gestão está atualizado para atender o quanto 

disposto no art 1º do Ato Conjunto CSJT GP.CGJT Nº 1 de 24/11/2017.  

Sendo assim, para os processos conclusos a partir de 24/11/2017, a contagem 

dos prazos para prolação de sentenças passou a ser apurada em dias úteis.” 

 

b. Em 16/02, aos Desembargadores do TRT5 nos seguintes termos: 
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“Informamos que ao longo do ano de 2017, a CGJT liberou diversas versões do 

extrator de dados Pje, visando ajustes e a contínua melhoria na coleta das 

informações estatísticas. 

 

No mês de janeiro/2018 foi implantada a versão atual, que exigiu novas remessas de 

dados retroativos ao TST, relativos aos meses de novembro e dezembro/2017, o que 

poderá resultar em alterações de alguns dados anteriormente consultados no 

eGestão para esse período. 

 

Destacamos, por exemplo, a correção na apuração do quantitativo de “Pendentes 

para Relatar”, constantes no Relatório de Produtividade do 2º Grau, nos casos de 

processos PJe com “classe convertida” e que ainda se encontram em trâmite no 

Gabinete. Tais processos, até outubro, equivocadamente, não apareciam na listagem 

das pendências para relatar. 

 

Por outro lado, quanto ao item “Pendentes para Lavratura de Acórdão – Prazo 

Vencido”, acompanhamos no decorrer de 2017, falhas decorrentes da apuração 

automática do extrator (p.ex. surgimento nesse item de alguns processos que já 

foram “Baixados para Vara” ou “Arquivados Definitivamente”). Até o momento, não 

há uma solução nacional para a correção desses dados consolidados em 2017. 

 

Na oportunidade, mais uma vez enfatizamos que a utilização de “nó de desvio” para a 

movimentação no PJe pode gerar alguma inconsistência no relatório de 

produtividade, sem solução de contorno prevista.” 

 

c. Em 12/03, aos Desembargadores Presidentes dos Órgãos Julgadores 
nos seguintes termos: 

“Observamos, em processos PJe, a existência de um intervalo significativo entre a 

data da sessão de julgamento e o registro do resultado. Esse procedimento tem 

comprometido a apuração correta do quantitativo de processos julgados em sessão 

no Sistema e-Gestão. 

 

Por esta razão, a Secretaria dos Órgãos Julgadores devem lançar os resultados dos 

julgamentos das sessões no prazo máximo de 5 dias corridos da data de realização 

da sessão.” 
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a. Em 21/03, ao Coordenador Nacional do e-Gestão, nos seguintes 
termos: 

“A partir da liberação do novo ambiente Wiki para o Sistema e-Gestão, 
identificamos que não houve observância do quanto disposto no art. 135, § 2º, 
da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, no que diz respeito ao encaminhamento das atas de reunião do 
Grupo Gestor Regional ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão. 
 
 Nesta oportunidade, esclarecemos que: 
 

a) O Regulamento Geral da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 
5ª Região atribui à Coordenadoria de Estatística e Pesquisa (CESTP), 
dentre outras competências, as de acompanhamento das remessas de 
dados referentes às Primeira e Segunda Instâncias - disponibilizadas no 
Sistema de Estatística da Justiça do Trabalho (e-Gestão) – e ajuste de 
inconsistências em conjunto com as unidades responsáveis, com o fim 
de obter aprovação da estatística mensal pelo Tribunal Superior do 
Trabalho; o que vem ocorrendo desde a implantação do sistema neste 
Regional. 

 
b) Ainda de acordo com o Regulamento Geral, cabe à CESTP viabilizar as 

ações para o acompanhamento da qualidade das informações 
disponibilizadas no Sistema de Estatística da Justiça do Trabalho (e-
Gestão), de forma metodológica e contínua, a fim de aperfeiçoar a 
estatística processual do Tribunal; a exemplo de:  

 
i) Interação com Secretaria de Tecnologia e Informação (SETIC) do 

TRT5 visando atender às orientações constantes dos Manuais do 
Sistema e-Gestão liberados pelo Comitê Nacional; bem como 
quanto às tarefas pertinentes à implantação de novas versões do 
Extrator de Dados do PJe;  

ii) Interação direta com Grupo de Trabalho Técnico em Brasília, 
realizando consultas, propondo melhorias técnicas e apontando 
erros quanto à apuração de dados do PJe, por meio da ferramenta 
oficial disponível para esse fim (JIRA/TST) 

 

Deste modo, as deliberações do Grupo Gestor Regional, após a implantação 
do Sistema e-Gestão no TRT5, tem compreendido consultas ao Comitê 
Nacional quanto às dúvidas negociais e melhorias no sistema, que vêm sendo 
reportadas sempre mediante ofícios; além da coordenação de ações internas 
afetas ao e-Gestão. 
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Diante do exposto, encaminho a V. Exa. as atas mensais de 2015, 2016 e 2017 
descrevendo as atividades relacionadas ao Sistema e-Gestão deste TRT5; solicitando 
sejam as mesmas disponibilizadas no referido ambiente.” 

 

 

6) A Coordenadora de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) solicitou 
implementações no Sistema e-Gestão dos Processos Físicos (SAMP), 
diretamente à Secretaria de Tecnologia e Informação (SETIC-TRT5), tendo 
em vista as atribuições pertinentes ao setor relativas à análise de ajustes e 
melhorias do sistema e, ainda, à atividade de acompanhamento das 
validações mensais dos dados remetidos ao TST. 

Seguem pedidos realizados em ordem cronológica: 

 

SISTEMA E-GESTÃO 1º GRAU 

a) Valores Arrecadados em 2017 - Tendo em vista que os valores 
consolidados para 2017 no eGestão estão menores que os totalizados no 
Sistema de Alvará (CEF) precisamos rever lógica para extração desses dados 
a fim de identificar falhas na coleta automática e proceder aos ajustes 
necessários ainda para ano de 2017. 

 

b) Mensagem de Validação SAMP (Precatórios / RPV) – Solicitamos alterar 
mensagens de validação - conforme documento anexado - uma vez que a 
lógica para a solução dos problemas está vinculada ao Módulo de 
Precatórios/RPV cabendo à SCJ1º - e não à CESTP – fornecer as 
orientações necessárias aos usuários nessas questões  

  
 

7) A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) solicitou 
informações, propôs melhorias e apontou erros quanto ao Extrator de Dados 
do PJe, interagindo diretamente com Grupo de Trabalho Técnico em Brasília; 
considerando as atribuições dessa unidade relativas ao acompanhamento de 
novas versões dessa ferramenta e à verificação contínua da qualidade dos 
dados consolidados para processos PJe. 

Seguem consultas realizadas em ordem cronológica: 
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a) PENDÊNCIA COM O RELATOR PERMANECE, APÓS A RESTITUIÇÃO DO 
PROCESSO  

EG-1765 

Prezados, 

Temos conhecimento que, dentre as correções realizadas pelo extrator 2.3.2, 
está a reabertura da pendência de julgamento para os processos que em que 
tenha havido a conversão de classe processual. 

Entretanto, verificamos a situação abaixo, para a qual solicitamos análise e 
esclarecimentos: 

Em 01/08/2017 houve alteração de classe processual de AIRO para RO no 
processo RO-0001573-68.2014.5.05.0018. 

No mês de Dezembro/17, o item 92.159- Processos pendentes com o relator - 
no prazo – recursos foi devidamente aberto com a data de 01/08/2017 (data 
da conversão da classe), conforme correção realizada pelo extrator 2.3.2. 

Em 24/01/18, o usuário do gabinete disponibilizou o processo para o MPT, 
registrando os movimentos de acordo com as regras de negócio do item 
92.153, no entanto a pendência para o relator permaneceu. 

O prazo da Desembargadora está prestes a vencer (29/01/2018), por isso a 
urgência da análise. 

b) 90151-EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTES COM O JUIZ NÃO FOI 
APURADO 

EG-1834 

Prezados, 

Solicitamos esclarecimentos sobre o motivo pelo qual não foi apurado o item 
90151-Embargos à execução pendentes com o Juiz para o processo ACP 
0001440-66.2014.5.05.0037. 

Em 23/11/17 houve conclusão dos autos para julgamento dos Embargos à 
Execução e o item 90148-Embargos à execução conclusos foi devidamente 
contabilizado pelo extrator no mês de novembro/2017. 
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c) ESCLARECIMENTOS - EXTRATOR 2.4 

EG-1948 

Prezados, 
Poderiam nos esclarecer algumas dúvidas em relação ao extrator 2.4? 
1-Para quando está prevista a sua disponibilização? 
2-Esta nova versão terá compatibilidade com alguma versão do Pje ou poderá 
ser implantada na atual? 
3-Será possível a retransmissão dos dados relativos aos meses anteriores de 
2018 gerados pelo extrator 2.3.2? 

 

d) Divergência NOS relatórios resumo e gerencial 

EG-1949 

Prezados, 

Existem relatórios que estão apontando resultados diferentes para valores 
pagos, o gerencial retorna para a 5ª Região 1.533.552.788,37 no período de 
01/01/2017 a 31/12/2017 e o relatório resumo 2.367.579.769,63 no mesmo 
período. Sendo que o valor correto é aquele apresentado no relatório resumo. 

  

e) PENDENTE COM O RELATOR APÓS DISPONIBILIZAÇÃO AO MPT 

EG-1986 

Prezados, 

Observamos no histórico do processo RO 0001074-32.2015.5.05.0024 a 
existência dos três movimentos necessários à disponibilização dos autos ao 
MPT: 

01/02/18 - Expedido(a) Intimação a(o) Ministério Público do Trabalho 

01/02/18 - Determinada a requisição de informações 

31/01/18 -Conclusos os autos para despacho a LUIZ TADEU LEITE 
VIEIRA 

Poderiam nos esclarecer por que no mês de fevereiro/18 o processo 
não foi incluído no item 92.153-Processos restituídos pelo relator para 
remessa ao MPT e permanece no item 92.159-Processos pendentes 
com o relator - no prazo - recursos? 
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f) Oficio e Atas de Reunião do Grupo Gestor Regional ref 2015, 2016, 2017 

EG-1992 

Boa tarde, 

 Em atendimento ao art 135, § 2º, da Consolidação dos Provimentos da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, encaminhamos, em anexo, Oficio 
GGREG 05-2018 juntamente com as Atas de Reunião do Grupo Gestor 
Regional do e-Gestao para serem disponibilizadas no novo ambiente Wiki . 

g) Substituição de atas do Grupo Gestor Regional no wiki 

EG-1993 

Prezados, 

Solicitamos a substituição das atas de reunião do Grupo Gestor Regional 
relativas ao ano de 2015, enviadas mediante JIRA EG 1992, por essas em 
anexo. 

 


