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92.000 2.Tribunal Regional do Trabalho

92.112
   2.2.Exercício da Função 
Jurisdicional - Movimentação 
Processual  

92.113       2.2.1.Recebimento

92.114          2.2.1.1.Casos novos

92.116             Casos novos eletrônicos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de natureza de Originárias e 
Recursais, previstos no item 92.112, 
excluída a classe 27-> 46-Restauração 
de Autos.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data do 
recebimento do processo  para 
todos os processos do item. - -

92.117          2.2.1.2. Recursos internos 
recebidos

92.118             Recursos Internos 
interpostos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de natureza de Recursos 
Internos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
interposição para todos os 
processos do item. - -

92.119
         2.2.1.3. Processos recebidos 
por vinculação/conversão de 
classe

92.120             Processos recebidos para 
novo julgamento

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

-
A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112, excluída a 
classe 27-> 46-Restauração de autos.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a classe original 
para os processos das classes 
recursais.

Deve ser informada a data da 
distribuição para todos os 
processos do item, exceto para 
as classes de Recursos 
Internos.

Deve ser informada a data do 
primeiro julgamento para todos 
os processos do item.

Deve ser informada a data do 
recebimento para novo 
julgamento para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o evento 
distribuição para todos os 
processos do item, exceto 
para as classes de Recursos 
Internos.

-

92.424
            Processos recebidos para 
novo julgamento por decisão 
anulada por instância superior

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

-
A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112, excluída a 
classe 27-> 46-Restauração de autos.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a classe original 
para os processos das classes 
recursais.

Deve ser informada a data da 
distribuição para todos os 
processos do item, exceto para 
as classes de Recursos 
Internos.

Deve ser informada a data do 
primeiro julgamento para todos 
os processos do item.

Deve ser informada a data do 
recebimento para novo 
julgamento para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o evento 
distribuição para todos os 
processos do item, exceto 
para as classes de Recursos 
Internos.

-
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92.121             Processos recebidos com 
conversão de classe

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data do 
recebimento para todos os 
processos do item.

-
Os processos do detalhe devem ser os 
mesmos que foram informados no item 
92.222.

92.126       2.2.3.Ministério Público do 
Trabalho

92.127          2.2.3.1. Processos remetidos

92.128             Processos disponibilizados 
ao MPT

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
remessa para todos os 
processos do item.

- -

92.129          2.2.3.2. Processos 
devolvidos

92.130             Processos devolvidos pelo 
MPT

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
devolução para todos os 
processos do item.

- -

92.133          2.2.3.4. Processos 
pendentes de devolução

92.134             Processos pendentes de 
devolução pelo  MPT - distribuídos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- -

Os processos do detalhe devem ser 
iguais ou um subgrupo dos processos 
informados nos itens 92.198 e 92.199.

92.435             Processos pendentes de 
no MPT

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data do 
início da  pendência para todos 
os processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

-

Os processos do detalhe devem ser 
iguais ou um subgrupo dos processos 
informados nos itens 92.198 e 92.199.

92.136       2.2.4.Distribuição

92.137          Processos distribuídos - 
ações originárias

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de natureza Originárias 
previstos no item 92.112, excluída a 
classe 27-> 46-Restauração de autos.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
distribuição para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o evento 
distribuição para todos os 
processos do item.

-
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92.138          Processos distribuídos - 
recursos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de natureza de Recursos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a classe original 
para os processos das classes 
recursais.

Deve ser informada a data da 
distribuição para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o evento 
distribuição para todos os 
processos do item.

-

92.142          Processos redistribuídos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112, 
excluída a classe 27-> 46-Restauração 
de autos.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
redistribuição para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.143       2.2.5.Relator

92.144          2.2.5.1.Processos pendentes 
de conclusão

92.145 Processos pendentes de
conclusão para o relator

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data de 
início da pendência para todos 
os processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

-

Os processos do detalhe devem ser 
iguais ou um subgrupo dos processos 
informados no item 92.198.

92.146          2.2.5.2.Processos conclusos

92.147
            Processos conclusos para 
relatar - ações originárias e 
recursos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
conclusão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.148             Processos conclusos para 
relatar - recursos internos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de natureza Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
conclusão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.149          2.2.5.3.Processos restituídos

92.150             Processos restituídos pelo 
relator com visto

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
restituição para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -
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92.151             Processos restituídos pelo 
relator com decisão monocrática

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
restituição para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.153             Processos restituídos pelo 
relator para remessa ao MPT

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
restituição para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.154
            Processos restituídos pelo 
relator para cumprimento de 
diligência

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
restituição para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.157             Processos restituídos pelo 
relator - outros

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
restituição para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.158          2.2.5.4.Processos pendentes 
com o relator

92.159             Processos pendentes com 
o relator - no prazo - recursos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de natureza de Recursos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
conclusão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data de 
início da pendência  para todos 
os processos do item.

Deve ser informada a data 
prevista para expiração do 
prazo para todos os processos 
do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a 
quantidade de dias da 
pendência para todos os 
processos do item.

Os processos do detalhe devem ser 
iguais ou um subgrupo dos processos 
informados nos itens 92.198 e 92.199.

92.431
            Processos pendentes com 
o relator - no prazo - ações 
originárias e recursos internos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos Internos previstos no item 
92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
conclusão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data de 
início da pendência  para todos 
os processos do item.

Deve ser informada a data 
prevista para expiração do 
prazo para todos os processos 
do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a 
quantidade de dias da 
pendência para todos os 
processos do item.

Os processos do detalhe devem ser 
iguais ou um subgrupo dos processos 
informados nos itens 92.198 e 92.199.
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92.160             Processos pendentes com 
o relator - prazo vencido - recursos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de natureza de Recursos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
conclusão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data de 
início da pendência  para todos 
os processos do item.

Deve ser informada a data da 
expiração do prazo para todos 
os processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a 
quantidade de dias da 
pendência para todos os 
processos do item.

Os processos do detalhe devem ser 
iguais ou um subgrupo dos processos 
informados nos itens 92.198 e 92.199.

92.432
            Processos pendentes com 
o relator - prazo vencido - ações 
originárias e recursos internos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
conclusão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data de 
início da pendência  para todos 
os processos do item.

Deve ser informada a data da 
expiração do prazo para todos 
os processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a 
quantidade de dias da 
pendência para todos os 
processos do item.

Os processos do detalhe devem ser 
iguais ou um subgrupo dos processos 
informados nos itens 92.198 e 92.199.

92.170       2.2.6.Revisor

92.171          2.2.6.1.Processos conclusos

92.172             Processos conclusos para 
revisar

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado revisor para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
conclusão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.173          2.2.6.2.Processos restituídos 
pelo revisor

92.174             Processos restituídos pelo 
revisor com visto

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado revisor para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
restituição para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.175
            Processos restituídos pelo 
revisor por impedimento ou 
suspeição

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado revisor para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -
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92.176             Processos restituídos pelo 
revisor para o relator

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado revisor para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
restituição para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.177             Processos restituídos pelo 
revisor - outros

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado revisor para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.436

            Processos restituídos pelo 
revisor - outros

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado revisor para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
restituição para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.178          2.2.6.3.Processos pendentes 
com o revisor

92.179             Processos pendentes com 
o revisor - no prazo

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado revisor para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
conclusão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data de 
início da pendência  para todos 
os processos do item.

Deve ser informada a data 
prevista para expiração do 
prazo para todos os processos 
do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a 
quantidade de dias da 
pendência para todos os 
processos do item.

Os processos do detalhe devem ser 
iguais ou um subgrupo dos processos 
informados no item 92.198.

92.180             Processos pendentes com 
o revisor - prazo vencido

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado revisor para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
conclusão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data de 
início da pendência  para todos 
os processos do item.

Deve ser informada a data 
prevista para expiração do 
prazo para todos os processos 
do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a 
quantidade de dias da 
pendência para todos os 
processos do item.

Os processos do detalhe devem ser 
iguais ou um subgrupo dos processos 
informados no item 92.198.

92.185       2.2.7.Pauta e sessões de 
julgamento
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92.186          Processos incluídos em 
pauta

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
inclusão em pauta para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.187          Processos aguardando pauta 
em secretaria

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
inclusão em pauta para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

-

Os processos do detalhe devem ser 
iguais ou um subgrupo dos processos 
informados nos itens 92.198 e 92.199.

92.188          Sessões de julgamento 
realizadas - ordinárias

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

-

A contagem de registros de 
processo deve ser MAIOR 
OU IGUAL do que o 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser MAIOR OU IGUAL do que o 
quantitativo informado.

Deve ser informada a data da 
sessão de julgamento para 
todos os processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.189          Sessões de julgamento 
realizadas - extraordinárias

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

-

A contagem de registros de 
processo deve ser MAIOR 
OU IGUAL do que o 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser MAIOR OU IGUAL do que o 
quantitativo informado.

Deve ser informada a data da 
sessão de julgamento para 
todos os processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.190       2.2.8.Processos solucionados

92.191          2.2.8.1.Sessão

92.192
            Processos julgados em 
sessão - ações originárias e 
recursos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a classe original 
para os processos das classes 
recursais.

Deve ser informada a data da 
distribuição para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data do 
primeiro julgamento para todos 
os processos do item.

Deve ser informada a data da 
sessão de julgamento para 
todos os processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o evento 
primeiro julgamento para 
todos os processos do item.

92.193             Recursos Internos julgados 
em sessão

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de Recursos Internos previstos 
no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
sessão de julgamento para 
todos os processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

-

92.194          2.2.8.2.Decisão monocrática
Os processos desses itens devem ser 
um subgrupo dos processos informados 
nos itens 92.369 a 92.394.
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92.195
            Processos julgados por 
decisão monocrática - ações 
originárias e recursos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a classe original 
para os processos das classes 
recursais.

Deve ser informada a data da 
distribuição para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data do 
primeiro julgamento para todos 
os processos do item.

Deve ser informada a data do 
julgamento para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o evento 
primeiro julgamento para 
todos os processos do item.

92.196             Recursos Internos julgados 
por decisão monocrática

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de Recursos Internos previstos 
no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data do 
julgamento para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

-

92.197       2.2.9.Processos pendentes de 
julgamento

92.198          Ações originárias e Recursos 
pendentes de julgamento

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a classe original 
para os processos das classes 
recursais.

Deve ser informada a data do 
conclusão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data do 
início da pendência para todos 
os processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

-

Os processos do detalhe devem ser um 
subgrupo do item 92.224, para as 
classes originárias e recursos.

92.199          Recursos internos pendentes 
de julgamento

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de Recursos Internos previstas 
no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data do 
início da pendência para todos 
os processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.200          Processos com julgamento 
adiado

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data do 
adiamento para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

-

Os processos do detalhe devem ser 
iguais ou um subgrupo dos processos 
informados nos itens 92.198 e 92.199.

92.201          Processos pendentes em 
diligência

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data do 
início da pendência para todos 
os processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

-

Os processos do detalhe devem ser 
iguais ou um subgrupo dos processos 
informados nos itens 92.198 e 92.199.
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92.425          Processos incluídos em 
pauta e pendentes de julgamento

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
inclusão em pauta para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

-

Os processos do detalhe devem ser 
iguais ou um subgrupo dos processos 
informados nos itens 92.198 e 92.199.

92.433         2.2.10.Processos Suspensos 
ou sobrestados

92.427          Processos que saíram da 
suspensão

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data do 
encerramento da suspensão 
para todos os processos do 
item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.428          Processos que entraram em 
suspensão

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a classe original 
para os processos das classes 
recursais.

Deve ser informada a data da 
suspensão/sobrestamento para 
todos os processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.434
         Processos suspensos ou 
sobrestados pendentes de 
julgamento

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a classe original 
para os processos das classes 
recursais.

Deve ser informada a data da 
conclusão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
suspensão/sobrestamento para 
todos os processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.202
      2.2.11.Lavratura de acórdãos e 
publicações Acórdãos e Decisões 
Monocráticas Publicados

92.203          2.2.12.1.Processos recebidos

92.204             Processos recebidos para 
lavratura de acórdão

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.205          2.2.12.2.Acórdãos lavrados
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92.206             Acórdãos lavrados - relator

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.207             Acórdãos lavrados - redator 
designado

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado redator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.208             Acórdãos líquidos lavrados

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- -

Os processos do detalhe devem ser 
iguais ou um subgrupo dos processos 
informados nos itens 92.206 e 92.207.

92.209          2.2.12.3.Processos 
aguardando a lavratura de acórdão

92.210             Processos aguardando a 
lavratura de acórdão - no prazo

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- -

Os processos do detalhe devem ser um 
subgrupo do item 92.224, exceto para 
as classes de recurso interno.

92.211
            Processos aguardando a 
lavratura de acórdão - prazo 
vencido

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- -

Os processos do detalhe devem ser um 
subgrupo do item 92.224, exceto para 
as classes de recurso interno.

92.212          2.2.12.4.Publicações

92.213             Acórdãos publicados

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
publicação para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -
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92.214             Decisões monocráticas 
publicadas

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
publicação para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.215          2.2.12.5.Acórdãos pendentes 
de publicação

92.216
            Acórdãos pendentes de 
publicação - exceto aguardando a 
assinatura do MPT 

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias, de 
Recursos e de Recursos Internos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- -

Os processos do detalhe devem ser um 
subgrupo do item 92.224, exceto para 
as classes de recurso interno. 

92.218       2.2.12.Baixa de processos

92.219          2.2.12.1.Baixados

92.220             Processos baixados - 
exceto arquivo definitivo

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112, 
excluída a classe 1209-> 1005-Agravo 
Regimental em autos apartados.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
baixa para todos os processos 
do item. - -

92.221             Processos remetidos para 
o arquivo definitivo

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de natureza Originária e (1209-
> 1005-Agravo Regimental em autos 
apartados) previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
remessa para todos os 
processos do item. - -

92.222             Baixa por conversão de 
classe

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
baixa para todos os processos 
do item.

Deve ser informada a classe 
anterior para todos os 
processos do item

-

92.429             Processos remetidos para 
outro Tribunal

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112, 
excluída a classe 27-> 46-Restauração 
de autos.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
remessa para todos os 
processos do item. - -
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92.430             Processos baixados sem 
decisão

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112, 
excluída a classe 27-> 46-Restauração 
de autos.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
baixa para todos os processos 
do item. - -

92.223          2.2.13.2.Pendentes de baixa

92.224             Processos pendentes de 
baixa

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data do 
início da pendência para todos 
os processos do item. - -

92.225    2.3.Prazos Médios, em dias

92.229       2.3.2.Da distribuição até a 
restituição pelo relator

92.230          Da distribuição até a 
restituição com visto - relator

A Quantidade do item 
(processos envolvidos no 
cálculo do prazo médio) deve 
ser número inteiro não 
negativo.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser Nulo se a 
Quantidade do item for igual 
a zero.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser número 
real não negativo com duas 
casas decimais se a 
Quantidade do item for maior 
ou igual a um.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112, 
excluída a classe 27-> 46-Restauração 
de autos.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

A data final deve ser maior ou 
igual a data inicial.

A data final deve ser menor ou 
igual a data final da referência.

A contagem de registros de data 
inicial deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de data 
final deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A média aritmética dos dias 
decorridos entre as datas finais 
e iniciais deve ser igual ao valor 
informado.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

-

A quantidade deve ser 0 e o Valor deve 
ser nulo se a soma dos itens 92.150 e 
92.151 for igual a zero;

Os processos do detalhe devem ser um 
subgrupo dos processos informados nos 
itens 92.150 e 92.151 para as classes 
processuais consideradas no item 
92.230. 

92.231       2.3.3.Da conclusão até a 
restituição pelo revisor
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92.232          Da conclusão até a 
restituição com visto - revisor

A Quantidade do item 
(processos envolvidos no 
cálculo do prazo médio) deve 
ser número inteiro não 
negativo.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser Nulo se a 
Quantidade do item for igual 
a zero.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser número 
real não negativo com duas 
casas decimais se a 
Quantidade do item for maior 
ou igual a um.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado revisor para todos 
os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112, 
excluída a classe 27-> 46-Restauração 
de autos.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

A data final deve ser maior ou 
igual a data inicial; A data final 
deve ser menor ou igual a data 
final da referência.

A contagem de registros de data 
inicial deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de data 
final deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A média aritmética dos dias 
decorridos entre as datas finais 
e iniciais deve ser igual ao valor 
informado.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

-

A quantidade deve ser 0 e o Valor deve 
ser nulo se o item 92.174 for igual a 
zero;

A quantidade deve ser maior que 0 e o 
Valor deve ser maior ou igual a 0 se o 
item 92.174 for maior que zero;

Os processos do detalhe devem ser os 
processos informados no item 92.174.

92.233       2.3.4.Do recebimento para 
inclusão em pauta até o julgamento

92.234          Do recebimento para 
inclusão em pauta até o julgamento

A Quantidade do item 
(processos envolvidos no 
cálculo do prazo médio) deve 
ser número inteiro não 
negativo.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser Nulo se a 
Quantidade do item for igual 
a zero.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser número 
real não negativo com duas 
casas decimais se a 
Quantidade do item for maior 
ou igual a um.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

-
A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

A data final deve ser maior ou 
igual a data inicial; A data final 
deve ser menor ou igual a data 
final da referência.

A contagem de registros de data 
inicial deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de data 
final deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A média aritmética dos dias 
decorridos entre as datas finais 
e iniciais deve ser igual ao valor 
informado.

-

A quantidade deve ser 0 e o Valor deve 
ser nulo se o item 92.192 for igual a 
zero;

A quantidade deve ser maior que 0 e o 
Valor deve ser maior ou igual a 0 se o 
item 92.192 for maior que zero; 

Os processos do detalhe devem ser os 
processos informados no item 92.192. 

92.235       2.3.5. Da autuação até o 
julgamento

92.236          Da distribuição até o 
julgamento das ações originárias

A Quantidade do item 
(processos envolvidos no 
cálculo do prazo médio) deve 
ser número inteiro não 
negativo.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser Nulo se a 
Quantidade do item for igual 
a zero.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser número 
real não negativo com duas 
casas decimais se a 
Quantidade do item for maior 
ou igual a um.

- -
A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de natureza Originária 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

A data final deve ser maior ou 
igual a data inicial.

A data final deve ser menor ou 
igual a data final da referência.

A contagem de registros de data 
inicial deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de data 
final deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A média aritmética dos dias 
decorridos entre as datas finais 
e iniciais deve ser igual ao valor 
informado.

-

A quantidade deve ser 0 e o Valor deve 
ser nulo se a soma dos itens 92.192 e 
92.195 for igual a zero;

Os processos do detalhe devem ser um 
subgrupo dos processos informados nos 
itens 92.192 e 92.195 para as classes 
processuais consideradas no item 
92.236.
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92.237          Da distribuição até o 
julgamento dos recursos

A Quantidade do item 
(processos envolvidos no 
cálculo do prazo médio) deve 
ser número inteiro não 
negativo.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser Nulo se a 
Quantidade do item for igual 
a zero.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser número 
real não negativo com duas 
casas decimais se a 
Quantidade do item for maior 
ou igual a um.

- -
A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de natureza de Recursos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

A data final deve ser maior ou 
igual a data inicial.

A data final deve ser menor ou 
igual a data final da referência.

A contagem de registros de data 
inicial deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de data 
final deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A média aritmética dos dias 
decorridos entre as datas finais 
e iniciais deve ser igual ao valor 
informado.

-

A quantidade deve ser 0 e o Valor deve 
ser nulo se a soma dos itens 92.192 e 
92.195 for igual a zero;

Os processos do detalhe devem ser um 
subgrupo dos processos informados nos 
itens 92.192 e 92.195 para as classes 
processuais consideradas no item 
92.237.

92.238       2.3.6.Da autuação até a baixa

92.239          Da distribuição até a baixa 
das ações originárias

A Quantidade do item 
(processos envolvidos no 
cálculo do prazo médio) deve 
ser número inteiro não 
negativo.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser Nulo se a 
Quantidade do item for igual 
a zero.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser número 
real não negativo com duas 
casas decimais se a 
Quantidade do item for maior 
ou igual a um.

- -
A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de natureza Originária 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

A data final deve ser maior ou 
igual a data inicial.

A data final deve ser menor ou 
igual a data final da referência.

A contagem de registros de data 
inicial deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de data 
final deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A média aritmética dos dias 
decorridos entre as datas finais 
e iniciais deve ser igual ao valor 
informado.

-

A quantidade deve ser 0 e o Valor deve 
ser nulo se a soma dos itens 92.220 e 
92.221 for igual a zero;

Os processos do detalhe devem ser um 
subgrupo dos processos informados nos 
itens 92.220 e 92.221 para as classes 
processuais consideradas no item 
92.239.

92.240          Da distribuição dos recursos 
até a baixa pelo TRT

A Quantidade do item 
(processos envolvidos no 
cálculo do prazo médio) deve 
ser número inteiro não 
negativo.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser Nulo se a 
Quantidade do item for igual 
a zero.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser número 
real não negativo com duas 
casas decimais se a 
Quantidade do item for maior 
ou igual a um.

- -
A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de natureza de Recursos 
previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

A data final deve ser maior ou 
igual a data inicial.

A data final deve ser menor ou 
igual a data final da referência.

A contagem de registros de data 
inicial deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de data 
final deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A média aritmética dos dias 
decorridos entre as datas finais 
e iniciais deve ser igual ao valor 
informado.

-

A quantidade deve ser 0 e o Valor deve 
ser nulo se o item 92.220 for igual a 
zero;

Os processos do detalhe devem ser um 
subgrupo dos processos informados no 
item 92.220 para as classes 
processuais consideradas no item 
92.240.



Regra 2.1                    
Órgão julgador Regra 2.2              Magistrado Regra 2.3

Processos
Regra 2.4

Classe processual
Regra 2.5

Datas
Regra 2.6

Detalhes Extras

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Código do 
Item Descrição do Item

Regras Não Temporais de Validação 

Regra 1
Quantidade/

Valor

Regra 2 - Detalhe Regra 3 - Vínculo com outros itens
Obs.: quando existe vínculo entre as quantidades dos itens, os 

detalhamentos devem seguir os mesmos vínculos.

2º Grau - Sistema e-GESTÃO - Manual de Regras de Validação Não Temporais  - v. 2.0

92.241          Da distribuição até a baixa - 
tramitação preferencial

A Quantidade do item 
(processos envolvidos no 
cálculo do prazo médio) deve 
ser número inteiro não 
negativo.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser Nulo se a 
Quantidade do item for igual 
a zero.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser número 
real não negativo com duas 
casas decimais se a 
Quantidade do item for maior 
ou igual a um.

- -
A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Somente constarão desse item os 
processos com tramitação preferencial 
de acordo com o Art. n. 35 da 
Consolidação dos Provimentos da 
CGJT.

A data final deve ser maior ou 
igual a data inicial.

A data final deve ser menor ou 
igual a data final da referência.

A contagem de registros de data 
inicial deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de data 
final deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A média aritmética dos dias 
decorridos entre as datas finais 
e iniciais deve ser igual ao valor 
informado.

-
A quantidade deve ser 0 e o Valor deve 
ser nulo se a soma dos itens 92.220 e 
92.221 for igual a zero.

92.246       2.3.9.Do julgamento até a 
publicação do acórdão

92.247          Do julgamento até a 
publicação do acórdão

A Quantidade do item 
(processos envolvidos no 
cálculo do prazo médio) deve 
ser número inteiro não 
negativo.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser Nulo se a 
Quantidade do item for igual 
a zero.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser número 
real não negativo com duas 
casas decimais se a 
Quantidade do item for maior 
ou igual a um.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

-
A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de naturezas Originárias e de 
Recursos previstos no item 92.112.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

A data final deve ser maior ou 
igual a data inicial.

A data final deve ser menor ou 
igual a data final da referência.

A contagem de registros de data 
inicial deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de data 
final deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A média aritmética dos dias 
decorridos entre as datas finais 
e iniciais deve ser igual ao valor 
informado.

-

A quantidade deve ser 0 e o Valor deve 
ser nulo se o item 92.213 for igual a 
zero;

Os processos do detalhe devem ser um 
subgrupo dos processos informados no 
item 92.213 para as classes 
processuais consideradas no item 
92.247. 

92.257
      2.3.10.Prazo de 
Admissibilidade do Recurso de 
Revista

92.258

         Prazo médio da conclusão 
até a prolação da decisão de 
admissibilidade do Recurso de 
Revista para o TST

A Quantidade do item 
(processos envolvidos no 
cálculo do prazo médio) deve 
ser número inteiro não 
negativo.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser Nulo se a 
Quantidade do item for igual 
a zero.

O Valor do item (prazo médio 
calculado) deve ser número 
real não negativo com duas 
casas decimais se a 
Quantidade do item for maior 
ou igual a um.

- -
A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes de natureza de Recursos 
previstos no item 92.112. 

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

A data final deve ser maior ou 
igual a data inicial.

A data final deve ser menor ou 
igual a data final da referência.

A contagem de registros de data 
inicial deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de data 
final deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A média aritmética dos dias 
decorridos entre as datas finais 
e iniciais deve ser igual ao valor 
informado.

-

A quantidade deve ser 0 e o Valor deve 
ser nulo se a soma dos itens 92.271 e 
92.272 for igual a zero;

A quantidade deve ser maior que 0 e o 
Valor deve ser maior ou igual a 0 se a 
soma dos itens 92.271 e 92.272 for 
maior que zero; 

Os processos do detalhe devem ser os 
processos informados nos itens 92.271 
e 92.272. 

92.248    2.4.Presidência

92.249
      2.4.1.Processos de 
competência exclusiva do 
Presidente
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92.250
         Processos de competência 
exclusiva recebidos pelo 
Presidente

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador (Presidência) para 
todos os processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado Presidente para 
todos os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes 1067-> 987-Dissídio Coletivo, 
988-Dissídio Coletivo de Greve, 1202-
Reclamação; 1070-> 1072-Pedido de 
Revisão do Valor da Causa; 62-> 144-
Suspensão de Liminar ou Antecipação 
de Tutela e 27-> 46-Restauração de 
Autos.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data do 
recebimento para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.251          Processos de competência 
exclusiva decididos pelo Presidente

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador (Presidência) para 
todos os processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado Presidente para 
todos os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes 1067-> 987-Dissídio Coletivo, 
988-Dissídio Coletivo de Greve, 1202-
Reclamação; 1070-> 1072-Pedido de 
Revisão do Valor da Causa; 62-> 144-
Suspensão de Liminar ou Antecipação 
de Tutela e 27-> 46-Restauração de 
Autos.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.252
         Processos de competência 
exclusiva encaminhados para 
distribuição

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador (Presidência) para 
todos os processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado Presidente para 
todos os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes 1067-> 987-Dissídio Coletivo, 
988-Dissídio Coletivo de Greve, 1202-
Reclamação e 27-> 46-Restauração de 
Autos.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data do 
encaminhamento para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.253
         Processos de competência 
exclusiva aguardando decisão do 
Presidente

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador (Presidência) para 
todos os processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado Presidente para 
todos os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes 1067-> 987-Dissídio Coletivo, 
988-Dissídio Coletivo de Greve, 1202-
Reclamação; 1070-> 1072-Pedido de 
Revisão do Valor da Causa; 62-> 144-
Suspensão de Liminar ou Antecipação 
de Tutela e 27-> 46-Restauração de 
Autos.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data do 
recebimento para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.254       2.4.2.Dissídios Coletivos

92.255          Audiências de conciliação em 
Dissídios Coletivos realizadas

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador (Presidência) para 
todos os processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado Presidente para 
todos os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes 1067-> 987-Dissídio Coletivo , 
988-Dissídio Coletivo de Greve e 27-> 
46-Restauração de Autos.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
audiência para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.256          Acordos homologados em 
Dissídios Coletivos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador (Presidência) para 
todos os processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado Presidente para 
todos os processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

Processos do detalhe devem ser das 
classes 1067-> 987-Dissídio Coletivo , 
988-Dissídio Coletivo de Greve e 27-> 
46-Restauração de Autos.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
homologação para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -
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92.267    2.6.Recursos de competência 
hierarquicamente superior - TST

92.268       2.6.1.Recursos de Revista

92.269          Recursos de Revista 
interpostos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

- - - -
Deve ser informada a data da 
interposição para todos os 
processos do item.

- -

92.270          Recursos de Revista 
conclusos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.271          Recursos de Revista 
admitidos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

- - - -
Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

- -

92.437          Recursos de Revista 
admitidos parcialmente

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

- - - -
Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

- -

92.272          Recursos de Revista não 
admitidos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo.

- - - -
Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

- -

92.273
         Recursos de Revista 
baixados - Acordo/ Desistência/ 
Fungibilidade

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
baixa para todos os processos 
do item.

- -

92.274
         Recursos de Revista 
pendentes - exceto suspensos ou 
sobrestados

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
interposição para todos os 
processos do item.

- -

92.275
         Recursos de Revista 
pendentes - suspensos ou 
sobrestados

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
suspensão para todos os 
processos do item.

- -

92.276       2.6.2.Recursos Ordinários

92.277          Recursos Ordinários 
interpostos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
interposição para todos os 
processos do item.

- -

92.278          Recursos Ordinários 
conclusos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.279          Recursos Ordinários 
recebidos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

- -

92.280          Recursos Ordinários não 
recebidos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

- -

92.281
         Recursos Ordinários 
baixados - Acordo/ Desistência/ 
Fungibilidade

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
baixa para todos os processos 
do item.

- -

92.282
         Recursos Ordinários 
pendentes – exceto suspensos ou 
sobrestados

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.283
         Recursos Ordinários 
pendentes - suspensos ou 
sobrestados

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.438          Recursos Ordinários 
pendentes

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
interposição para todos os 
processos do item.

- -
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92.284       2.6.3.Reexame Necessário

92.285          Reexame Necessário para o 
TST

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.286

      2.6.3.Agravos de Instrumento 
em Recurso de Revista e Agravos 
de Instrumento em Recurso 
Ordinário

92.287          Agravos de Instrumento em 
Recurso de Revista interpostos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.439

         Agravos de Instrumento em 
Recurso de Revista e Agravos de 
Instrumento em Recurso Ordinário 
interpostos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
interposição para todos os 
processos do item.

- -

92.288
         Agravos de Instrumento em 
Recurso de Revista remetidos ao 
TST

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.440

         Agravos de Instrumento em 
Recurso de Revista e Agravos de 
Instrumento em Recurso Ordinário 
remetidos ao TST

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
remessa para todos os 
processos do item.

- -

92.291
         Agravos de Instrumento em 
Recurso de Revista pendentes de 
remessa

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.441

         Agravos de Instrumento em 
Recurso de Revista e Agravos de 
Instrumento em Recurso Ordinário 
pendentes de remessa

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
interposição para todos os 
processos do item.

- -

92.293       2.6.5.Agravos de Instrumento 
em Recurso Ordinário

92.294          Agravos de Instrumento em 
Recurso Ordinário interpostos

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.295
         Agravos de Instrumento em 
Recurso Ordinário remetidos ao 
TST

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.296
         Agravos de Instrumento em 
Recurso Ordinário pendentes de 
remessa

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.300
   2.7.Recursos de competência 
hierarquicamente superior - 
STF/STJ

92.301       Recursos Extraordinários 
encaminhados ao STF

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.302
      Agravos de Instrumento em 
Recurso Extraordinário 
encaminhados ao STF

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.303       Conflitos de competência 
encaminhados ao STJ

A Quantidade do item deve
ser número inteiro não
negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

92.304    2.7.Arrecadação
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92.305       Custas processuais 
arrecadadas

A Quantidade do Item deve 
ser Nula.

O Valor do Item deve ser
Número real não negativo 
com duas casas decimais.

- - - - - - -

92.306       Emolumentos arrecadados

A Quantidade do Item deve 
ser Nula. 

O Valor do Item deve ser
Número real não negativo 
com duas casas decimais.

- - - - - - -

92.442       Custas processuais e 
Emolumentos arrecadados

A Quantidade do Item deve 
ser Nula. 

O Valor do Item deve ser
Número real não negativo 
com duas casas decimais.

- - - - - - -

92.307       Contribuição previdenciária

A Quantidade do Item deve 
ser Nula. 

O Valor do Item deve ser
Número real não negativo 
com duas casas decimais.

- - - - - - -

92.308       Imposto de Renda

A Quantidade do Item deve 
ser Nula. 

O Valor do Item deve ser
Número real não negativo 
com duas casas decimais.

- - - - - - -

92.367    2.8.Decisões Proferidas

92.368       2.8.1.Com Resolução do Mérito

92.369          Concedido

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.370          Concedido em parte

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.371          Denegado

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.372          Homologada a transação

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -
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92.373          Procedente

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.374          Procedente em parte

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.375          Improcedente

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.376          Acolhido

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.377          Acolhido em parte

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.378          Não acolhido

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.379          Provido

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.380          Provido em parte

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -
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92.381          Não provido

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.382          Conhecido em parte e 
provido

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.383          Conhecido em parte e 
provido em parte

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.384          Conhecido em parte e não 
provido

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.385          Provido por decisão 
monocrática

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.386          Negado seguimento a 
recurso

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.387          Extinto com resolução do 
mérito

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.445          Definitda a tese jurídica

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -
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92.446          Julgamento antecipado 
parcial

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.447          Homologado o 
reconhecimento da procedência

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.388       2.11.2.Sem Resolução do 
Mérito

92.389          Extinto sem resolução do 
mérito

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.390          Não conhecido

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.391          Negado seguimento a 
recurso

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.392          Prejudicado

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

92.394          Homologada a desistência do 
recurso

A Quantidade do item deve 
ser número inteiro não 
negativo.

Deve ser informado o órgão 
julgador para todos os 
processos do item.

Deve ser informado o 
magistrado relator ou o redator 
designado para todos os 
processos do item.

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

Deve ser informada a data da 
decisão para todos os 
processos do item.

Deve ser informada a data da 
entrada do processo no órgão 
judicante para todos os 
processos do item.

- -

62.000 Ajuste de Saldo para inclusão de 
processos

62.134 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.134

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

62.435 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.435

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -
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62.159 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.159

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

62.431 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.431

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

62.160 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.160

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

62.432 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.432

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

62.179 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.179

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

62.180 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.180

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

62.210 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.210

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

62.211 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 96.211

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

62.224 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.224

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

62.253 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.253

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

62.274 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.274

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

62.275 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.275

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

62.282 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.282

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

62.283 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.283

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

62.438 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.438

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

82.000 Ajuste de Saldo para retirada de 
processos

82.134 Ajuste de saldo para retirada de 
processos do item 92.134

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -
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82.435 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.435

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

82.159 Ajuste de saldo para retirada de 
processos do item 92.159

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

82.431 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.431

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

82.160 Ajuste de saldo para retirada de 
processos do item 92.160

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

82.432 Ajuste de saldo para retirada de 
processos do item 82.432

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

82.179 Ajuste de saldo para retirada de 
processos do item 92.179

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

82.180 Ajuste de saldo para retirada de 
processos do item 92.180

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

82.210 Ajuste de saldo para retirada de 
processos do item 92.210

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

82.211 Ajuste de saldo para retirada de 
processos do item 92.211

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

82.224 Ajuste de saldo para retirada de 
processos do item 92.224

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

82.253 Ajuste de saldo para retirada de 
processos do item 92.253

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

82.274 Ajuste de saldo para retirada de 
processos do item 92.274

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

82.275 Ajuste de saldo para retirada de 
processos do item 92.275

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

82.282 Ajuste de saldo para retirada de 
processos do item 92.282

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

82.283 Ajuste de saldo para retirada de 
processos do item 92.283

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -

82.438 Ajuste de saldo para inclusão de 
processos no item 92.438

Se a Quantidade do item for 
informada, deve ser número 
inteiro não negativo. - -

A contagem de registros de 
processo deve ser igual ao 
quantitativo informado.

A contagem de registros de classe 
deve ser igual ao quantitativo 
informado.

- - -
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