
       
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª. REGIÃO 

 
ATA DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO 
DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO – E-GESTÃO – 1º. GRAU DO TRT DA 2ª. REGIÃO. 
 

Aos 14 de janeiro de 2016, às quatorze horas, na sala de 

reuniões do 14º. andar, no Edifício Milenium, em São Paulo-SP, foi 

realizada reunião do Comitê Gestor Regional do Sistema de 

Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da 

Justiça do Trabalho – e-Gestão – 1º. Grau do TRT da 2ª. Região, com 

a presença dos seguintes membros do Comitê: Roberta Carolina de 

Novaes e Souza Dantas, Juíza do Trabalho Substituta; Marcio Nisi 

Gonçalves, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(ausente justificadamente), Sueli Cristina Fracca, Secretária da 

Corregedoria(ausente justificadamente), Margareth Mary Machado, 

Diretora da Secretaria da 1ª Vara do Trabalho de São Paulo(ausente 

justificadamente); Rita Cristina Guenka, Diretora de Secretaria da 

48ª. Vara do Trabalho de São Paulo, Luciano Schimidt Rodrigues, 

Diretor de Secretaria da 88ª Vara do Trabalho de São Paulo, Bruno 

Vespasiano de Sá, Diretor de Secretaria da 1ª. Vara do Trabalho de 

Taboão da Serra (ausente justificadamente), Milena de Almeida Sena 

Branco, Assistente de Juiz Substituto, Jefferson dos Santos Felix, 

Analista de TI e Emannuel Batistela Moreira, Analista de TI(ausente 

justificadamente). Foram abordados os seguintes pontos e tomadas as 

seguintes deliberações: 
 
 

1 – Análise dos itens criados com a expedição do novo manual - 
itens – 388, 389, 390, 391 e 392. 
388 - Processos que saíram da suspensão no período da apuração. 
Regra 
Classes relacionadas no item 24 Movimentos: Condição 1: O processo 
está na fase de conhecimento PRESENTE no histórico [(18->26-
Distribuído por "5035-tipo de distribuição") OU (18->36-
Redistribuído por "5040-tipo de redistribuição" "17-motivo da 
redistribuição") na unidade de destino (para onde o processo foi 
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redistribuído)] E AUSENTE no histórico [(48-> 11384-Iniciada a 
liquidação "5038-tipo de liquidação") E (48-> 11385-Iniciada a 
execução "5036-tipo de execução")] E Condição 2: O Processo sai da 
Suspensão no período de apuração PRESENTE no período de apuração 
[(48 -> 50054 - Encerrada a suspensão ou o sobrestamento do 
processo) OU (157-> 50091-Revogada a suspensão ou o sobrestamento do 
processo afetado por recurso de revista repetitivo)] 
 
389 - Processos que entraram na condição de suspensão no período da 
apuração. Regra 
Classes relacionadas no item 24 Movimentos: Condição 1: O processo 
está na fase de conhecimento PRESENTE no histórico [(18->26-
Distribuído por "5035-tipo de distribuição") OU (18->36-
Redistribuído por "5040-tipo de redistribuição" "17-motivo da 
redistribuição") na unidade de destino (para onde o processo foi 
redistribuído)] E AUSENTE no histórico [(48-> 11384-Iniciada a 
liquidação "5038-tipo de liquidação") E (48-> 11385-Iniciada a 
execução "5036-tipo de execução")] E Condição 2: O Processo entra em 
Suspensão no período de apuração PRESENTE no período de apuração 
[(25-> 272-Suspenso o processo por depender do julgamento de outra 
causa, de outro juízo ou de declaração incidente), (25-> 275-
Suspenso ou sobrestado o processo por força maior), (25-> 268-
Suspenso o processo por morte ou perda da capacidade), (25-> 898-
Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial), (25-> 265-
Suspenso o processo por recurso extraordinário com repercussão geral 
("28-tipo tema/ controvérsia" nº "29-número tema/controvérsia 
STF")), (25-> 50092 - Suspenso ou sobrestado o processo por recurso 
de revista repetitivo), (11025-> 11012-Suspenso ou sobrestado o 
processo por Conflito de Competência), (11025-> 11013-Suspenso o 
processo por convenção das partes), (11025-> 11014-Suspenso ou 
sobrestado o processo por convenção das partes para cumprimento 
voluntário da obrigação), (11025->11015-Suspenso o processo por 
exceção de incompetência, suspeição ou impedimento)] 
 
390 - Processos Baixados segundo os critérios definidos pelo 
Glossário das Metas do Conselho Nacional de Justiça 
Regra 
 Classes Relacionadas no Item 71 Movimentos: PRESENTE no histórico 
[(48-> 11385 - Iniciada a execução "5036-tipo de execução"='7232-
exclusivamente previdenciária definitiva'/'7233-exclusivamente 
previdenciária provisória'/'7234-fiscal'/'7235- trabalhista 
definitiva'/'7236-trabalhista provisória') OU (18 ->36-Redistribuído 
por "5040-tipo de redistribuição"='7207-dependência'/ '7208-
prevenção'/ '7209-sorteio'/ '7210-sorteio manual'/ '7211-vinculação' 
"17-motivo da redistribuição"='7113- para iniciar a execução'/'7116-
para prosseguir na fase de execução')]  
E PRESENTE no período de apuração [(48->123-Remetidos os autos para 
"7-destino" "18-motivo da remessa"='7099-para processar 
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execução'/'90-por ter sido declarada a competência de órgão 
vinculado a Tribunal diferente'/'38- para processar recurso/'7101-
para processar reexame necessário')  
OU (48->60-Expedido(a) "tipo de documento"=‘7224-Ofício Precatório’ 
a(o) "destinatário") OU (861-> 246-Arquivados os autos 
definitivamente)]  
Observações: Havendo mais de um movimento de baixa no mesmo processo 
na fase de execução, apenas o primeiro deve ser considerado. Para 
tanto, o Tribunal deverá criar controles próprios para identificar a 
ocorrência da primeira condição de baixa na fase de conhecimento. 
 
330/391 - Processos que saíram da situação de suspensão no período 
de referência. Não considerar os processos aguardando cumprimento de 
acordo na fase de execução, bem como aqueles suspensos por execução 
frustrada 
Regra 
Classes Relacionadas no Item 71 Movimentos: PRESENTE no histórico 
[(48-> 11385 - Iniciada a execução "5036-tipo de execução"= '7232-
exclusivamente previdenciária definitiva'/'7233-exclusivamente 
previdenciária provisória'/'7234-fiscal'/'7235-trabalhista 
definitiva'/'7236-trabalhista provisória') OU (18 ->36-Redistribuído 
por "5040-tipo de redistribuição"='7207-dependência'/ '7208-
prevenção'/ '7209-sorteio'/ '7210-sorteio manual'/ '7211-vinculação' 
"17-motivo da redistribuição"='7113- para iniciar a execução'/'7116-
para prosseguir na fase de execução')] E PRESENTE no período de 
apuração (48->50054 - Encerrada a suspensão ou o sobrestamento do 
processo) OU (157->50091-Revogada a suspensão ou o sobrestamento do 
processo afetado por recurso de revista repetitivo) 
 
330/392 - Processos que entraram em suspensão no período de 
referência. Não considerar os processos aguardando cumprimento de 
acordo na fase de execução, bem como aqueles suspensos por execução 
frustrada. 
Regra 
Classes Relacionadas no Item 71 Movimentos: PRESENTE no histórico 
{(48-> 11385 - Iniciada a execução "5036-tipo de execução"= '7232-
exclusivamente previdenciária definitiva'/'7233-exclusivamente 
previdenciária provisória'/'7234-fiscal'/'7235-trabalhista 
definitiva'/'7236-trabalhista provisória') OU (18 ->36-Redistribuído 
por "5040-tipo de redistribuição"='7207-dependência'/ '7208-
prevenção'/ '7209-sorteio'/ '7210-sorteio manual'/ '7211-vinculação' 
"17-motivo da redistribuição"='7113- para iniciar a execução'/'7116-
para prosseguir na fase de execução') E PRESENTE no período de 
apuração [(25->272-Suspenso o processo por depender do julgamento de 
outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente), (25->275-
Suspenso ou sobrestado o processo por força maior), (25->268-
Suspenso o processo por morte ou perda da capacidade), (25->898-
Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial), (25->265-
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Suspenso o processo por recurso extraordinário com repercussão geral 
("28-tipo tema/ controvérsia" nº "29-número tema/controvérsia 
STF")), (25->50092 - Suspenso ou sobrestado o processo por recurso 
de revista repetitivo), (11025->11012-Suspenso ou sobrestado o 
processo por Conflito de Competência), (11025->11013-Suspenso o 
processo por convenção das partes), (11025->11014-Suspenso ou 
sobrestado o processo por convenção das partes para cumprimento 
voluntário da obrigação), (11025->11015-Suspenso o processo por 
exceção de incompetência, suspeição ou impedimento), (48->60-
Expedido(a) "tipo de documento"=‘7401-Requisição de Pequeno Valor 
(RPV)’ a(o) "destinatário")] 
 
Os itens acima já estão homologados, exceto o item 390 que será 
encaminhado para a produção. 
 
2 – Verificar a necessidade de correção dos dados de 2015. 
Iniciado o reprocessamento das remessas de 2015 no corrente mês, com 
previsão de término até o final do mês. 
 
3 – Assuntos gerais. Revisão da regra do item 62/64, 35 e 377. 
Restou apurado pelo comitê que o prazo para prolação de sentença nos 
processos com sentença anulada ou reformada estão com contagem 
equivocada gerando excesso de prazo para o magistrado.  
item 62/64 -  verificar os processos com trâmite de encerramento da 
instrução no histórico para o cálculo do prazo, verificar se há 
retorno do TRT (sentença reformada para novo julgamento), nesse 
caso, considerar a data do retorno, caso contrário pegar a data do 
encerramento da instrução. 
Alteração no SAP, ao receber o processo do TRT com sentença anulada 
com marcação de audiência de instrução ou UNA efetuar o cancelamento 
do trâmite do encerramento da instrução. 
No caso dos processos com sentença anulada e marcação de audiência 
de julgamento, utilizar a mesma regra dos processos com sentença 
reformada para novo julgamento. 
item 35 – alteração no SAP e de regra já efetuada na produção 
item 377 – só estava registrando os processo do período de apuração. 
Regra corrigida para apurar os processos pendentes, já que se trata 
de item de saldo. 
Já encaminhada a proposta de alteração da regra para apuração 
correta do item. Deverá ser utilizado a marcação de audiência para 
contagem do prazo desses processos. 
 

Encerrada a reunião, foi lavrada a ata, que vai assinada 

pelos membros do Comitê Gestor Regional do e-Gestão. 
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Juíza Roberta Carolina de Novaes e 
Souza Dantas 
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