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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 
 

PROVIMENTO Nº 2, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008 
 
 

Institui o Sistema de Gerenciamento de 
Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça 
do Trabalho - e-GESTÃO, no âmbito da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus de jurisdição. 

 
 

O Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN, Corregedor-Geral da Justiça 
do Trabalho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

 
Considerando os avanços das tecnologias de comunicação e da informação 

no âmbito da Justiça do Trabalho; 
 
Considerando a necessidade de propiciar, aos respectivos órgãos 

administrativos de gestão e aos magistrados do trabalho em geral, ferramenta eficaz de 
acompanhamento do exercício da função jurisdicional dos órgãos de primeiro e segundo 
graus da Justiça do Trabalho; 

 
Considerando a importância da adoção de ferramenta tecnológica que 

permita aos usuários acessar, com presteza, informações administrativas e judiciárias 
atualizadas, de modo a subsidiar a adoção de medidas de gerenciamento e a tomada de 
decisões no âmbito da Justiça do Trabalho; 

 
Considerando a necessidade de emprestar transparência à sociedade quanto 

a informações administrativas e judiciárias, não protegidas pelo sigilo, referentes aos órgãos 
de primeiro e segundo graus da Justiça do Trabalho; 

 
Considerando que compete ao Ministro Corregedor-Geral realizar o 

controle estatístico-processual do movimento judiciário e da atuação jurisdicional dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, por seus órgãos e juízes, nos termos do art. 5º, inciso 
XII, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho; 

 
 
RESOLVE 
 
 
Instituir o Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e 

Judiciárias da Justiça do Trabalho - e-GESTÃO, no âmbito da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus de jurisdição, nos termos do disposto neste Provimento. 
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Capítulo I 
Do Sistema e-GESTÃO 

 
Art. 1º O Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e 

Judiciárias da Justiça do Trabalho - e-GESTÃO é uma ferramenta eletrônica de apoio 
destinada a disponibilizar aos usuários acesso às informações relativas à estrutura 
administrativa e ao exercício da atividade judiciária dos órgãos da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus. 

 
Art. 2° O Sistema e-GESTÃO compõe-se de cinco módulos específicos: 
I - Módulo 1: assegura o acesso a dados informativos sobre a estrutura de 

pessoal e o exercício da função jurisdicional pelas Varas do Trabalho e Tribunais Regionais 
do Trabalho; 

II - Módulo 2: propicia a obtenção de informações estatísticas da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus; 

III - Módulo 3: destina-se ao acesso detalhado a dados relativos aos 
processos em tramitação nas Varas do Trabalho e nos Tribunais Regionais do Trabalho, 
permitindo, inclusive, a visualização dos temas (assuntos) objeto dos processos, registrados 
com base na tabela aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça; 

IV - Módulo 4: fornece informações concernentes aos indicadores de 
desempenho das Varas do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho; 

V - Módulo 5: proporciona o acesso a informações atinentes à atuação dos 
Oficiais de Justiça Avaliadores, inclusive os prazos de cumprimento dos mandados 
judiciais. 

 
 

Capítulo II 
Da Disponibilização dos Dados pelos Tribunais 

 
Art. 3º Os Tribunais Regionais do Trabalho disponibilizarão, diariamente, 

no banco de dados do Tribunal Superior do Trabalho as informações constantes do anexo 
I deste Provimento. 

 
Parágrafo único. A geração da base de dados deverá observar os modelos 

previamente definidos pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que serão 
informados aos Tribunais Regionais do Trabalho pelo Administrador do Sistema. 

 
 

Capítulo III 
Do Administrador do Sistema 

 
Art. 4º O Sistema e-GESTÃO será administrado e mantido pela Secretaria 

da Tecnologia de Informação do Tribunal Superior do Trabalho, sob supervisão da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 

 
 

Capítulo IV 
Dos Usuários e do Acesso ao Sistema 

 
Art. 5° São usuários do Sistema e-GESTÃO: 
I - os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho; 
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II - os magistrados de primeiro e segundo graus da Justiça do Trabalho; 
III - um servidor indicado por autoridade referida nos incisos anteriores; 
IV - qualquer pessoa interessada. 
Parágrafo único. A exigência de "login" e senha restringe-se ao usuário 

interno. 
 
Art. 6º O acesso ao Sistema será feito pela Internet, por meio dos endereços 

www.tst.jus.br ou www.jt.jus.br. 
 
 

Capítulo V 
Do "Login" e da Senha 

 
Art. 7º Os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho e demais 

magistrados do trabalho, para efeito de "login" e senha, serão cadastrados de forma 
automática pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 

 
Art. 8º O cadastramento do servidor far-se-á mediante ofício dirigido ao 

Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho pela autoridade a que esteja 
imediatamente subordinado. 

 
Parágrafo único. No pedido de cadastramento, além do nome e do CPF, 

deverá ser informado o endereço eletrônico do servidor. 
 
Art. 9º O usuário recém-cadastrado receberá do administrador do Sistema 

e-GESTÃO uma senha provisória. 
 
 

Capítulo VI 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 10. Os módulos de que trata o art. 2º deste Provimento serão 

implementados em etapas sucessivas, conforme cronograma a ser definido pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 

 
Art. 11. O detalhamento das funcionalidades do e-GESTÃO constará do 

Manual do Usuário, que será disponibilizado na página de acesso do Sistema. 
 
Art. 12. O Sistema e-GESTÃO funcionará inicialmente apenas com a base 

de dados dos Tribunais Regionais do Trabalho da 2a Região, 4a Região, 5a Região e 9a 
Região, Tribunais parceiros e cooperadores da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 
na instituição do Sistema. 

 
Parágrafo único. Os demais Tribunais Regionais do Trabalho transferirão as 

respectivas bases de dados para  o Sistema e-GESTÃO até 30 de junho de 2009. 
 
 

Capítulo VII 
Das Disposições Transitórias 

 
Art. 13. Até sobrevir a transferência da base de dados de todos os Tribunais 
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Regionais do Trabalho para o e-GESTÃO, serão usuários da ferramenta unicamente os 
referidos no art. 5º, incisos I, II e III. 

 
Art. 14. O público externo terá acesso ao Sistema e-GESTÃO a partir de 1º 

de julho de 2009. 
Art. 15. Os Tribunais Regionais do Trabalho da 2ª Região, 4ª Região, 5ª 

Região e 9ª Região auxiliarão na implantação do Sistema e-GESTÃO nos demais Tribunais 
Regionais do Trabalho, responsabilizando-se cada qual por um grupo de 5 (cinco) TRTs, 
da forma a seguir discriminada: 

I - TRT da 2ª Região: TRT da 1ª Região, TRT da 3ª Região, TRT da 7ª 
Região, TRT da 15ª Região e TRT da 17ª Região. 

II - TRT da 4ª Região: TRT da 8ª Região, TRT da 11ª Região, TRT da 14ª 
Região, TRT da 16ª Região e TRT da 22ª Região. 

III - TRT da 5ª Região: TRT da 6ª Região, TRT da 13ª Região, TRT da 19ª 
Região, TRT da 20ª Região e TRT da 21ª Região. 

IV - TRT da 9ª Região: TRT da 10ª Região, TRT da 18ª Região, TRT da 12ª 
Região, TRT da 23ª Região e TRT da 24ª Região. 

 
Art. 16. O presente Provimento será incorporado à Consolidação dos 

Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 
 
Art. 17. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se. 
 
Cumpra-se. 
 
Brasília-DF, 17 de dezembro de 2008. 

 
 

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 

 


