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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 
 

ATO Nº 14/GCGJT, DE 8 DE JUNHO DE 2011 
 
 

Estabelece as diretrizes para a 
implantação do Sistema de 
Gerenciamento de Informações 
Administrativas e Judiciárias da 
Justiça do Trabalho – e-Gestão, com 
adequação ao âmbito de atuação da 
Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho. 

 
 

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 6º, V, do Regimento Interno da Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho, 

 
Considerando a aprovação das conclusões do diagnóstico elaborado 

pelo Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão, com vistas a delimitar o grau de 
detalhamento dos dados fornecidos pelos Tribunais Regionais do Trabalho, 
adequando-os ao âmbito de atuação da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, 

 
Considerando a necessidade de alteração dos prazos para 

implantação do Sistema e-Gestão nos Tribunais Regionais do Trabalho com as 
adaptações necessárias à adequação às novas Tabelas de Movimentos e 
Complementos da Justiça do Trabalho, apreciadas pelo Conselho Nacional de 
Justiça, 

 
Considerando o disposto nos Atos GCJT nos 06/2011,07/2011 e 

08/2011, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Fica estabelecido que o Sistema de Gerenciamento de 

Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão será 
implementado prioritariamente no segundo grau em quatro etapas específicas: 

I - 1ª etapa - trata dos 19 itens relacionados a Recebimento, 
Autuação, Ministério Público do Trabalho e Distribuição; 

II - 2ª etapa - trata dos 64 itens relacionados a Relator, Revisor, 
Pauta, Sessões de Julgamento, Processos Solucionados, Processos Pendentes de 
Julgamento e Decisões Proferidas; 

III - 3ª Etapa - trata dos 55 itens relacionados à Lavratura e 
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Publicação de Acórdãos, Baixa de Processos, Controle de Prazos, Precatórios e 
Requisições de Pequeno valor; e 

IV - 4ª etapa - trata dos 132 itens relacionados a Presidência, 
Corregedoria Regional, Recursos de Competência Hierarquicamente Superior, 
Classificação de Casos Novos, Pessoal e Arrecadação. 

 
Parágrafo único. A especificação dos itens a serem implementados 

encontra-se relacionada no Anexo I do presente ato. 
 
Art. 2º As datas para conclusão da remessa dos itens de cada etapa 

obedecerão ao seguinte cronograma: 
I – 1ª etapa até 15/08/2011; 
II – 2ª etapa até 19/09/2011; 
III - 3ª etapa até 24/10/2011; e 
IV – 4ª etapa até 21/11/2011. 
 
Art. 3º O módulo e-Correição, a ser utilizado nas atividades 

correicionais, constituir-se-á nas três primeiras etapas elencadas no art. 1º deste 
Ato. 

 
Art. 4º A substituição do Boletim Estatístico de segundo grau pelas 

informações do Sistema e-Gestão será realizada mediante solicitação encaminhada 
ao endereço eletrônico egestão@ tst.jus.br, após aprovação do conjunto de dados 
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, com base em parecer elaborado 
pelo Comitê de que trata o art. 1º do Ato GCGJT nº 06/2011. 

 
Art. 5º A implantação do Sistema e-Gestão de 1º grau seguirá 

cronograma a ser definido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e Manual 
de Orientações referente ao primeiro grau de jurisdição atualizado de acordo com 
as novas Tabelas Processuais Unificadas da Justiça do Trabalho. 

 
Parágrafo único. Os Tribunais Regionais do Trabalho, sem 

comprometimento do cronograma estabelecido no art. 2º, poderão solicitar a 
substituição do Boletim Estatístico de primeiro grau pelas informações do e-Gestão, 
ainda que obtidas com as regras atualmente previstas para coleta de dados e desde 
que atendidas as mesmas condições estabelecidas no art. 4º. 

 
Art. 6º Exortar os Excelentíssimos Presidentes dos Tribunais 

Regionais do Trabalho que promovam a mobilização de servidores capacitados para 
atender aos objetivos deste Ato, encarecendo às Suas Excelências que, para tanto, 
adiram, com empenho, às iniciativas da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 
– empenho para o qual, desde já, o Corregedor-Geral antecipa os seus mais 
sinceros agradecimentos. 

 
Art. 7º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 8 de junho de 2011. 

 
 

Ministro ANTÔNIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
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Anexo I 
 

Itens da 1ª Etapa 
 

Código Descrição 

2.115 Casos novos – exceto eletrônicos 

2.116 Casos novos eletrônicos 

2.118 Recursos Internos interpostos 

2.120 Processos recebidos por vinculação 

2.121 Processos recebidos com conversão de classe 

2.123 Processos autuados - ações originárias 

2.124 Processos autuados - recursos 

2.125 Recursos e petições pendentes de autuação 

2.128 Processos remetidos ao MPT 

2.130 Processos devolvidos pelo MPT 

2.132 Processos pendentes de remessa para o MPT 

2.134 Processos pendentes de devolução pelo MPT - distribuídos 
 
2.135 Processos pendentes de devolução pelo MPT - Pendentes de 

Distribuição 
2.137 Processos distribuídos - ações originárias 

2.138 Processos distribuídos – recursos 

2.139 Processos distribuídos por vinculação 

2.140 Processos com distribuição cancelada 

2.141 Processos pendentes de distribuição 

2.142 Processos redistribuídos 
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Itens da 2ª Etapa 
 

Código Descrição 

2.145 Processos pendentes de conclusão para o relator 

2.147 Processos conclusos para relatar - ações originárias e recursos 

2.148 Processos conclusos para relatar - recursos internos 

2.150 Processos restituídos pelo relator com visto 

2.151 Processos restituídos pelo relator com decisão monocrática 

2.152 Processos restituídos pelo relator por impedimento ou suspeição 

2.153 Processos restituídos pelo relator para remessa ao MPT 
 
2.154 Processos restituídos pelo relator para cumprimento de 

diligência no próprio TRT 
 
2.155 Processos restituídos pelo relator para cumprimento de 

diligência na VT 
 
2.156 Processos restituídos pelo relator para tentativa de 

conciliação 
2.157 Processos restituídos pelo relator - outros 

2.159 Processos pendentes com o relator - no prazo 

2.160 Processos pendentes com o relator - prazo vencido 

2.161 Processos pendentes com o relator suspensos ou sobrestados 

2.164 Processos recebidos com pedido de vista regimental 

2.166 Processos com pedido de vista regimental devolvidos 
 
2.168 Processos com pedido de vista regimental pendentes de devolução 

- no prazo 
 
2.169 Processos com pedido de vista regimental pendentes de devolução 

- prazo vencido 
2.172 Processos conclusos para revisar 

2.174 Processos restituídos pelo revisor com visto 

2.175 Processos restituídos pelo revisor por impedimento ou suspeição 

2.176 Processos restituídos pelo revisor para o relator 

2.177 Processos restituídos pelo revisor - outros 

2.179 Processos pendentes com o revisor - no prazo 

2.180 Processos pendentes com o revisor - prazo vencido 

2.182 Processos conclusos e não devolvidos no prazo de 3 a 12 meses 

2.183 Processos conclusos e não devolvidos no prazo de 12 a 24 meses 
 
2.184 Processos conclusos e não devolvidos no prazo superior a 24 

meses 
2.186 Processos incluídos em pauta 

2.187 Processos aguardando pauta em secretaria 
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2.188 Sessões de julgamento realizadas - ordinárias 
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Código Descrição 
2.189 Sessões de julgamento realizadas - extraordinárias 

2.192 Processos julgados em sessão - ações originárias e recursos 

2.193 Recursos Internos julgados em sessão 
 

2.195 Processos julgados por decisão monocrática - ações originárias 
e recursos 

2.196 Recursos Internos julgados por decisão monocrática 

2.198 Ações Originárias e Recursos pendentes de julgamento 

2.199 Recursos Internos pendentes de julgamento 

2.200 Processos com julgamento adiado 

2.201 Processos pendentes em diligência 

2.369 Concedido 

2.370 Concedido em parte 

2.371 Denegado 

2.372 Homologada a transação 

2.373 Procedente 

2.374 Procedente em parte 

2.375 Improcedente 

2.376 Acolhido 

2.377 Acolhido em parte 

2.378 Não acolhido 

2.379 Provido 

2.380 Provido em parte 

2.381 Não provido 

2.382 Conhecido em parte e provido 

2.383 Conhecido em parte e provido em parte 

2.384 Conhecido em parte e não provido 

2.385 Provido por decisão monocrática 

2.386 Negado seguimento a recurso 

2.387 Extinto com resolução do mérito 

2.389 Extinto sem resolução do mérito 

2.390 Não conhecido 

2.391 Negado seguimento a recurso 

2.392 Prejudicado 

2.394 Homologada a desistência do recurso 
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Itens da 3ª Etapa 
 

Código Descrição 

2.204 Processos recebidos para lavratura de acórdão 

2.206 Acórdãos lavrados - relator 

2.207 Acórdãos lavrados - redator designado 

2.208 Acórdãos líquidos lavrados 

2.210 Processos aguardando a lavratura de acórdão no prazo 

2.211 Processos aguardando a lavratura de acórdão - prazo vencido 

2.213 Acórdãos publicados 

2.214 Decisões monocráticas publicadas 
 
2.216 Acórdãos pendentes de publicação - exceto aguardando a assinatura do MPT 

2.217 Acórdãos pendentes de publicação - aguardando a assinatura do MPT 

2.220 Processos baixados - exceto arquivo definitivo 

2.221 Processos remetidos para o arquivo definitivo 

2.222 Baixa por conversão de classe 

2.224 Processos pendentes de baixa 

2.227 Do recebimento até a distribuição das ações originárias 

2.228 Do recebimento até a distribuição dos recursos 

2.230 Da distribuição até a restituição com visto - relator 

2.232 Da conclusão até a restituição com visto - revisor 

2.234 Do recebimento para inclusão em pauta até o julgamento 

2.236 Da autuação até o julgamento das ações originárias 

2.237 Da autuação até o julgamento dos recursos 

2.239 Da autuação até a baixa das ações originárias 

2.240 Da autuação dos recursos até a baixa pelo TRT 

2.241 Da autuação até a baixa - tramitação preferencial 
 
2.243 Do recebimento do processo para lavratura de acórdão até a data 

da sua assinatura 
 
2.245 Da remessa do acórdão para assinatura pelo MPT até o seu 

recebimento 
 

2.247 
 

Do julgamento até a publicação do acórdão 
 
2.258 Prazo médio da conclusão até a prolação da decisão de 

admissibilidade do Recurso de Revista para o TST 
 
2.265 Prazo médio da autuação da reclamação correicional até a decisão 

do pedido de liminar 
 
2.266 Prazo médio da autuação da reclamação correicional até sua 

decisão final 
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Código 

 
Descrição 

 
2.311 

 
Audiências de conciliação em Precatórios realizados 

2.312 Acordos homologados em Precatórios 

2.314 Recebidos da Administração direta 

2.315 Recebidos da Administração indireta 

2.317 Cancelados 

2.319 Expedidos para o órgão devedor 

2.321 Pendentes de expedição para o órgão devedor 

2.323 Quitados da Administração direta 

2.324 Quitados da Administração indireta 

2.326 Pendentes de quitação da Administração direta - no prazo 

2.327 Pendentes de quitação da Administração direta - prazo vencido 

2.328 Pendentes de quitação da Administração indireta - no prazo 

2.329 Pendentes de quitação da Administração indireta - prazo vencido 

2.333 Recebidas da União - Administração direta 

2.334 Recebidas da União - Administração indireta 

2.336 Canceladas 

2.338 Expedidas para o CSJT 

2.340 Pendentes de expedição para o CSJT 

2.342 Quitadas da União - Administração direta 

2.343 Quitadas da União - Administração indireta 

2.345 Pendentes de quitação da União - Administração direta - no prazo 
 
2.346 Pendentes de quitação da União - Administração direta - prazo 

vencido 
 
2.347 Pendentes de quitação da União - Administração indireta - no 

prazo 
 
2.348 Pendentes de quitação da União - Administração indireta - prazo 

vencido 
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Itens da 4ª Etapa 
 

Código Descrição 

2.003 Varas Instaladas 

2.004 Postos Avançados 

2.007 Cargos de Desembargador do Trabalho 

2.008 Cargos providos de Desembargador do Trabalho 

2.009 Cargos vagos de Desembargador do Trabalho 

2.010 Desembargadores do Trabalho inativos 

2.011 Desembargadores do Trabalho em disponibilidade 

2.012 Desembargadores do Trabalho convocados para o TST 

2.013 Desembargadores do Trabalho convocados para outros órgãos 

2.014 Desembargadores do Trabalho afastados/licenciados 

2.016 Cargos de Juiz do Trabalho Titular 

2.017 Cargos providos de Juiz do Trabalho Titular 

2.018 Cargos vagos de Juiz do Trabalho Titular 

2.019 Juízes do Trabalho Titular convocados para o TRT 

2.020 Juízes do Trabalho Titular convocados para outros órgãos 

2.021 Juízes do Trabalho Titular afastados/licenciados 

2.022 Cargos de Juiz Substituto 

2.023 Cargos providos de Juiz Substituto 

2.024 Cargos vagos de Juiz Substituto 

2.025 Juízes Substitutos afastados/licenciados 

2.026 Juízes do Trabalho inativos 

2.027 Juízes do Trabalho em disponibilidade 

2.030 Cargos efetivos do Tribunal Regional do Trabalho 

2.031 Cargos efetivos destinados ao 1º grau 

2.032 Cargos efetivos destinados ao 2º grau 

2.034 Servidores do quadro permanente lotados na área fim 
 
2.035 Servidores do quadro permanente lotados na área fim do 1º grau - Varas 

 
2.036 Servidores do quadro permanente lotados na área fim do 1º grau - Postos 

Avançados 
 
2.037 Servidores do quadro permanente lotados na área fim do 1º grau - 

Foros Trabalhistas 
 
2.038 Servidores do quadro permanente lotados na área fim do 2º grau - 

exceto gabinetes 
 
2.039 Servidores do quadro permanente lotados na área fim do 2º grau - 

gabinetes 
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Código Descrição 

2.040 Servidores do quadro permanente lotados na área meio 

2.041 Servidores do quadro permanente afastados 

2.042 Servidores do quadro permanente cedidos 
 
2.044 Servidores requisitados do Poder Judiciário da União lotados na 

área fim 
 
2.045 Servidores requisitados do Poder Judiciário da União lotados na 

área fim do 1º grau - Varas 
 
2.046 Servidores requisitados do Poder Judiciário da União lotados na área 

fim do 1º grau - Postos Avançados 
 
2.047 Servidores requisitados do Poder Judiciário da União lotados na 

área fim do 1º grau - Foros Trabalhistas 
 
2.048 Servidores requisitados do Poder Judiciário da União lotados na 

área fim do 2º grau - exceto gabinetes 
 
2.049 Servidores requisitados do Poder Judiciário da União lotados na 

área fim do 2º grau - gabinetes 
 
2.050 Servidores requisitados do Poder Judiciário da União lotados na 

área meio 
2.052 Servidores requisitados de outros órgãos lotados na área fim 

 
2.053 Servidores requisitados de outros órgãos lotados na área fim do 

1º grau - Varas 
 
2.054 Servidores requisitados de outros órgãos lotados na área fim do 

1º grau - Postos Avançados 
 
2.055 Servidores requisitados de outros órgãos lotados na área fim do 

1º grau - Foros Trabalhistas 
 
2.056 Servidores requisitados de outros órgãos lotados na área fim do 

2º grau - exceto gabinetes 
 
2.057 Servidores requisitados de outros órgãos lotados na área fim do 

2º grau - gabinetes 
2.058 Servidores requisitados de outros órgãos lotados na área meio 

 
2.060 Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão lotados 

na área fim 
 
2.061 Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão lotados 

na área fim do 1º grau - Varas 
 
2.062 Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão lotados 

na área fim do 1º grau - Postos Avançados 
 
2.063 Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão lotados 

na área fim do 1º grau - Foros Trabalhistas 
 
2.064 Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão lotados 

na área fim do 2º grau - exceto gabinetes 
 
2.065 Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão lotados 

na área fim do 2º grau - gabinetes 
 
2.066 Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão lotados 

na área meio 
 
2.068 Servidores com lotação provisória no Tribunal Regional do 

Trabalho na área fim 
 
2.069 Servidores com lotação provisória no Tribunal Regional do 

Trabalho na área fim do 1º grau - Varas 
 
2.070 Servidores com lotação provisória no Tribunal Regional do 

Trabalho na área fim do 1º grau - Postos Avançados 
 
2.071 Servidores com lotação provisória no Tribunal Regional do 

Trabalho na área fim do 1º grau - Foros Trabalhistas 
 
2.072 Servidores com lotação provisória no Tribunal Regional do 

Trabalho na área fim do 2º grau - exceto gabinetes 
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Código 

 
Descrição 

 
2.073 Servidores com lotação provisória no Tribunal Regional do 

Trabalho na área fim do 2º grau - gabinetes 
 
2.074 Servidores com lotação provisória no Tribunal Regional do 

Trabalho lotados na área meio 
2.076 Terceirizados 

2.078 Estagiários 

2.081 Funções comissionadas no Tribunal Regional do Trabalho 

2.082 Funções comissionadas na área fim 

2.083 Funções comissionadas na área fim do 1º grau - Varas 

2.084 Funções comissionadas na área fim do 1º grau - Varas - ocupadas 

2.085 Funções comissionadas na área fim do 1º grau - Postos Avançados 
 
2.086 Funções comissionadas na área fim do 1º grau - Postos Avançados - 

ocupadas 
2.087 Funções comissionadas na área fim do 1º grau - Foros Trabalhistas 

 
2.088 Funções comissionadas na área fim do 1º grau - Foros Trabalhistas 

- ocupadas 
2.089 Funções comissionadas na área fim do 2º grau - exceto gabinetes 

 
2.090 Funções comissionadas na área fim do 2º grau - exceto gabinetes - 

ocupadas 
2.091 Funções comissionadas nos gabinetes de Desembargador do Trabalho 

 
2.092 Funções comissionadas nos gabinetes de Desembargador do Trabalho 

- ocupadas 
2.093 Funções comissionadas na área meio 

2.094 Funções comissionadas na área meio - ocupadas 
 
2.095 Funções Comissionadas ocupadas por servidores do quadro 

permanente 
2.097 Cargos em comissão no Tribunal Regional do Trabalho 

2.098 Cargos em comissão na área fim 

2.099 Cargos em comissão na área fim do 1º grau - Varas 

2.100 Cargos em comissão na área fim do 1º grau - Varas - ocupados 

2.101 Cargos em comissão na área fim do 1º grau - Postos Avançados 
 
2.102 Cargos em comissão na área fim do 1º grau - Postos Avançados - 

ocupados 
2.103 Cargos em comissão na área fim do 1º grau - Foros Trabalhistas 

 
2.104 Cargos em comissão na área fim do 1º grau - Foros Trabalhistas - 

ocupados 
2.105 Cargos em comissão na área fim do 2º grau - exceto gabinetes 

 
2.106 Cargos em comissão na área fim do 2º grau - exceto gabinetes - 

ocupados 
2.107 Cargos em comissão dos gabinetes de Desembargador do Trabalho 

 
2.108 Cargos em comissão dos gabinetes de Desembargador do Trabalho - 

ocupados 
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Código Descrição 

2.109 Cargos em comissão na área meio 

2.110 Cargos em comissão na área meio - ocupados 

2.111 Cargos em comissão - ocupados por servidores do quadro permanente 

2.250 Processos de competência exclusiva recebidos pelo Presidente 

2.251 Processos de competência exclusiva decididos pelo Presidente 

2.252 Processos de competência exclusiva encaminhados para distribuição 
 
2.253 Processos de competência exclusiva aguardando decisão do 

Presidente 
2.255 Audiências de conciliação em Dissídios Coletivos realizadas 

2.256 Acordos homologados em Dissídios Coletivos 

2.261 Processos de competência exclusiva recebidos pelo Corregedor 

2.262 Processos de competência exclusiva decididos pelo Corregedor 
 
2.263 Processos de competência exclusiva aguardando decisão do 

Corregedor 
2.269 Recursos de Revista interpostos 

2.270 Recursos de Revista conclusos 

2.271 Recursos de Revista admitidos 

2.272 Recursos de Revista não admitidos 

2.273 Recursos de Revista baixados - Acordo/Desistência/Fungibilidade 
 
2.274 Recursos de Revista pendentes de despacho - exceto suspensos ou 

sobrestados 
2.275 Recursos de Revista pendentes - suspensos ou sobrestados 

2.277 Recursos Ordinários interpostos 

2.278 Recursos Ordinários conclusos 

2.279 Recursos Ordinários recebidos 

2.280 Recursos Ordinários não recebidos 

2.281 Recursos Ordinários baixados - Acordo/Desistência/Fungibilidade 
 
2.282 Recursos Ordinários pendentes de despacho - exceto suspensos ou 

sobrestados 
2.283 Recursos Ordinários pendentes - suspensos ou sobrestados 

2.285 Reexame Necessário para o TST 

2.287 Agravos de Instrumento em Recurso de Revista interpostos 

2.288 Agravos de Instrumento em Recurso de Revista remetidos ao TST 

2.291 Agravos de Instrumento em Recurso de Revista pendentes de remessa 

2.294 Agravos de instrumento em Recurso Ordinário interpostos 

2.295 Agravos de Instrumento em Recurso Ordinário remetidos ao TST 

2.296 Agravos de Instrumento em Recurso Ordinário pendentes de remessa 
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Código 

 
Descrição 

2.301 Recursos Extraordinários encaminhados ao STF 
 
2.302 Agravos de Instrumento em Recurso Extraordinário encaminhados ao 

STF 
2.303 Conflitos de competência encaminhados ao STJ 

2.305 Custas processuais arrecadadas 

2.306 Emolumentos arrecadados 

2.307 Contribuição previdenciária 

2.308 Imposto de Renda 

2.397 Casos novos por atividade profissional 
 
 

Obs.: Os itens da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas descritos neste anexo 
referem-se aos respectivos códigos previstos no Manual de Orientações 
do  Sistema  de  Gerenciamento  de  Informações  Administrativas  e 
Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão, divulgadas por meio do 
Ato CGJT nº 13, de 8 de junho de 2011. 
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	2.037
	Foros Trabalhistas
	Servidores do quadro permanente lotados na área fim do 2º grau -
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