
 

Grupo Gestor Regional do e-Gestão                                                           CESTP –TRT5 

1 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 01/2022 

 

 Tema: Sistema  e-Gestão 

 Local: Hangouts – Gmail TRT5  Data: 31/01/2022        Relator: Daniela Ramos 

Envolvidos 

Participantes Empresa/Departamento Assinatura 

ANGÉLICA DE MELLO 
FERREIRA 

COORDENADORA GRUPO GESTOR 
REGIONAL E-GESTÃO 

 

RAILUZE BRANDÃO 
FONSECA SABACK 

COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA 

 

DANIELA RAMOS ALVES COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA 

 

CRISTIANE MENDES DE 
BARROS PESSÔA 

COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA 

 

FABIO ALMEIDA SANTANA COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA 

 

ANDRE LUIZ NUNES MUNIZ SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 

 

ADRIANO HENRIQUE DIAS 
SHULTZ 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 

 

FABRÍCIO MONTEIRO 
ROCHA 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 
DE PESSOAS 

 

 

Objetivo 

Aprovação das atividades mensais (de 01/01/2022 a 31/01/2022) relacionadas ao 
Sistema e-Gestão. 

 

Assuntos Tratados 
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1. A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) propõe à 

Coordenadora do Grupo Gestor Regional encaminhamento de ofício aos Juízes 

das Varas,  acerca da alteração na regra da contagem de prazo para prolação de 

sentença no eGestão e comunicação aos Desembargadores acerca da alteração 

na regra da contagem de prazo para relatar no eGestão 

 

Em reunião no dia 15/12, ficou deliberado pela Gestora Regional a expedição do 
ofício nos seguintes termos para os juízes das Varas: 

 
“Na qualidade de Coordenadora do Grupo Gestor Regional do e-Gestão, 

informamos que a CESTP, em conjunto com a SETIC, procederam ao seguinte ajuste 

no extrator de dados do e-Gestão, em cumprimento à determinação da Exma 

Desembargadora Presidente do TRT5,  relativo à contagem do prazo para prolação 

de sentença: 

 

• Fim da suspensão da contagem de prazo durante o recesso 

complementar (07 a 20/01), conforme determinação da Exma 

Desembargadora Presidente do TRT5 no PROAD 18.960/21 - doc. 19 de 

30/11, nos termos abaixo transcritos do documento de nº 13: 

"O art. 220 do Código de Processo Civil estabelece que estão 

suspensos os prazos processuais no período compreendido entre 20 

de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.  

 No entanto, o parágrafo 1º do referido artigo preceitua que 

“Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os 

juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da 

Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas 

atribuições durante o período previsto no caput”, evidenciando, assim, 

que a suspensão dos prazos processuais não alcança os membros do 

Poder Judiciário.  

Na mesma linha é o art. 775-A da CLT, in verbis: “Suspende-se o curso 

do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 

20 de janeiro, inclusive. Ressalvadas as férias individuais e os feriados 

instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da 

Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça 

exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput deste 

artigo”.  

Desse modo, à luz da regra prevista no parágrafo 1º do art. 220 do 

Código de Ritos e no art. 775-A da CLT, DETERMINO que o período 

compreendido entre 07 e 20.01 seja considerado no parâmetro 
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de contagem dos prazos para relatoria, observando-se o disposto na 

Resolução Administrativa TRT5 nº 46/2021.”  

 

Destacamos ainda que, permanece a regra para não computar, no prazo para 

prolação de sentença, os períodos de afastamentos (a exemplo de férias, licenças) e 

recesso forense; e que a alteração acima mencionada tem impacto no Relatório de 

Produtividade a partir de nov/2021.” 

Também foi deliberado pela Gestora Regional a expedição do ofício nos seguintes 
termos para os desembargadores: 
 
 

“...relativos à contagem dos prazos para relatoria: 

 

• Fim da suspensão da contagem de prazo em processos vinculados aos 

membros da mesa diretora, conforme Resolução Administrativa TRT5 n. 43 de 

25/10/2021 – Altera o artigo 88 do Regimento Interno do TRT da 5ª Região: 

“ Art. 1º O art. 88 do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 

Quinta Região passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 88. Permanecerá vinculado, como Relator ou Revisor, aos processos que 

lhe foram distribuídos o Desembargador que assumir o cargo de Presidente, 

VicePresidente, Corregedor Regional ou Vice-Corregedor Regional. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese os processos que permanecerem 

vinculados aos membros da Mesa Diretora serão suspensos ou terão seus 

prazos interrompidos no curso do respectivo mandato por este simples motivo” 

 

• Contagem do prazo para relatar em dias corridos (regra geral), conforme 

Resolução Administrativa n. 46/2021 de 23/11/2021 – Altera o inciso XII do art. 

137 e inclui o art. 250- A às Disposições Transitórias do Regimento Interno do 

TRT da 5ª Região: 

“Art. 1º O inciso XII do art. 137 do Regimento Interno do Tribunal Regional do 

Trabalho da Quinta Região passa a ter a seguinte redação: 

 “XII - encaminhar, decorridos 90 (noventa) dias corridos, os processos que 

recebeu para relatar, reduzido este prazo para 20 (vinte) dias úteis nos casos de 

dissídio coletivo, e 30 (trinta) dias corridos nos de procedimento sumaríssimo e 

nos feitos que tramitam com prioridade estabelecida na legislação processual” 

Art. 2º O Capítulo das Disposições Transitórias passa a vigorar acrescido do art. 

250– A, com a seguinte redação: 
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“Art. 250-A. Os prazos a que alude o inciso XII do art. 137 deste Regimento 

Interno, são aplicáveis apenas aos processos distribuídos a partir da publicação 

da RA n. 046, de 23 de novembro de 2021.” 

 

• Fim da suspensão da contagem de prazo durante o recesso complementar 

(07 a 20/01), conforme determinação da Exma Desembargadora Presidente do 

TRT5 no PROAD 18.960/21 - doc. 13 de 30/11, nos termos abaixo transcritos: 

"O art. 220 do Código de Processo Civil estabelece que estão suspensos 

os prazos processuais no período compreendido entre 20 de dezembro e 

20 de janeiro, inclusive.  

 No entanto, o parágrafo 1º do referido artigo preceitua que “Ressalvadas 

as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros 

do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os 

auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período 

previsto no caput”, evidenciando, assim, que a suspensão 

dos prazos processuais não alcança os membros do Poder Judiciário.  

Na mesma linha é o art. 775-A da CLT, in verbis: “Suspende-se o curso 

do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 

de janeiro, inclusive. Ressalvadas as férias individuais e os feriados 

instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da 

Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça 

exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput deste 

artigo”.  

Desse modo, à luz da regra prevista no parágrafo 1º do art. 220 do Código 

de Ritos e no art. 775-A da CLT, DETERMINO que o período 

compreendido entre 07 e 20.01 seja considerado no parâmetro 

de contagem dos prazos para relatoria, observando-se o disposto na 

Resolução Administrativa TRT5 nº 46/2021.”  

Destacamos ainda que, permanece a regra para não computar, no prazo para 

relatar, os períodos de afastamentos (a exemplo de férias, licenças) e recesso forense; e 

que todas essas alterações tiveram impacto no Relatório de Produtividade (LOMAN) a 

partir de nov/2021.” 

 
Em relação às comunicações relativas ao Sistema eGestao para o 2º grau, a 
Gestora Regional informou que está definindo com a Administração quem as fará, 
ficando, por ora, pendente de encaminhamento o referido ofício 

2. A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa, cumprindo a determinação na 

reunião do dia 15/12/2021, atualizou as informações relativas à nova composição 

do Grupo Gestor Regional do TRT5 no ambiente wiki do eGestão 
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3. Tendo em vista as atribuições pertinentes ao setor relativas à análise de ajustes e 

melhorias do Sistema e-Gestão e, ainda, à atividade de acompanhamento das 

validações mensais dos dados remetidos ao TST, a Coordenadoria de Estatística 

e Pesquisa: 

3.a. dando seguimento às atividades de validação de dados do 

eGestão, extraídos a partir do SIGEP, conforme PROAD 12908/2018 

(doc 54), reuniu-se com a Coordenadoria Administrativa de Pessoas 

(CAP), responsável pelas informações da área de pessoal, para 

informa-la acerca das diferenças identificadas durante o trabalho de 

validação dos dados do eGestão extraídos a partir do SIGEP, realizado 

pela CESTP em conjunto com a SETIC; 

 

3.b. validou os dados do Sistema e-Gestão extraídos a partir do 

SIGEP, especificamente quanto ao controle do prazo para relatoria em 

relação aos membros da mesa diretora ; 

 

3.c. solicitou, junto à SETIC, a adequação da nova rotina para as 

cargas diária e mensal no eGestão utilizando o extrator nacional do 

SIGEP; aguardando recebimento de carga de teste pela SETIC 

 

3.d. solicitou a implantação da nova versão do Extrator de dados do 

PJe (2.7) à SETIC; procedendo à previa homologação dos dados em 

ambiente próprio e interagindo com o “Grupo integração Pje-

eGestao/CSJT” para aperfeiçoamento dos dados estatísticos apurados 

 

3.e. dando seguimento aos ajustes implementado no extrator de 

dados PJe, conforme PROAD 7736/2021 (doc 63), atendendo ao 

pedido da Gerencia de Projetos Especiais (Projeto CCLE2), analisou 

em conjunto com a SETIC/NUSOP/SGJ, a situação dos processos 

baixados do TST em 2 condições: 

 



 

Grupo Gestor Regional do e-Gestão                                                           CESTP –TRT5 

6 
 

3.e.i.  Migrados no 1º grau (e não têm recurso autuado no PJe) e que 

precisam ser remetidos ao TST 

3.e.ii. Migrados no 1º grau (e não têm recurso autuado no PJe ) e que 

serão julgados novamente no TRT 

 

 

 
 

 

 


