
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 11/2017 

 

 Tema: Sistema  eGestão 

 Local:  Gabinete Coordenador e-Gestão  Data: 31/01/2017  Relator : Railuze Saback 

Envolvidos  

Participantes  Empresa/Departamento  Assinatura  

FIRMO FERREIRA LEAL NETO COORDENADOR GRUPO GESTOR 
REGIONAL E-GESTÃO 

 

RAILUZE BRANDÃO FONSECA 
SABACK 

COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA  

 

DANIELA RAMOS ALVES 
SAMPAIO 

COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA 

 

MARIA MADALENA OLIVEIRA 
DE BRITO CUNHA 

REPRESENTANTE 1º GRAU  

WELLINGTON OLIVEIRA DE 
ALMEIDA 

SECRETARIA COORDENAÇÃO 
JUDICIÁRIA 1º GRAU 

 

FABRÍCIO MONTEIRO ROCHA COORDENADORIA ADMINISTATIVA DE 
PESSOAS  

 

ADRIANO HENRIQUE 
SCHULTZ 

SECRETARIA DE INFORMÁTICA   

ANDRÉ LUIS NUNES MUNIZ SECRETARIA DE INFORMÁTICA  

 

Objetivo  

Aprovação das atividades mensais relacionadas ao Sistema e-Gestãio. 

 

 

 

Assuntos Tratados  
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A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) propõe ao 

Coordenador do Grupo Gestor Regional encaminhamento de ofício aos Juízes de 

Varas Trabalhistas e aos Juízos de Conciliação de 1º e 2º Graus – como já vem 

ocorrendo em razão das semanas de conciliação -  a fim de coletar de modo manual 

o resultado das audiências de conciliação para os quais inexistem informações no 

PJe.   

 

Em reunião no dia 20/11, ficou deliberado pelo Gestor Regional  a expedição do 
ofício nos seguintes termos: 

“Em razão da proximidade da XII Semana Nacional da Conciliação, promovida 

pelo CNJ, a realizar-se nos dias 27 de novembro a 0 1 de dezembro, 

considerando a dificuldade técnica para apuração, d e modo automático, dos 

resultados das conciliações em execução no Sistema PJe - mais 

especificamente quanto a inexistência do registro d o valor conciliado através 

do movimento “Homologado acordo em execução ou em c umprimento de 

sentença” - será necessário que as varas enviem ao email cestp@trt5.jus.br, as 

informações abaixo no dia 01/12 até às 16:00 h, par a fins de registro no 

Sistema de Estatística do CNJ: 

 

 A ) VALORES CONCILIADOS (R$) – execução PJe 

B) QUANTIDADE DE AUDIÊNCIA REALIZADAS – execução PJ e 

C) QUANTIDADE DE ACORDOS HOMOLOGADOS – execução PJe ” 

 

 

A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) propõe ao 

Coordenador do Grupo Gestor Regional encaminhamento de consulta ao Comitê 

Nacional do e-Gestão solicitando esclarecimentos quanto à nova contagem de 

prazos em dias úteis em  atendimento à decisão do CSJT de 24/11/2017. 

 

 Em reunião no dia 29/11, ficou deliberado pelo Gestor Regional  a expedição do 
ofício nos seguintes termos: 

“De ordem do Exmo Coordenador do Comitê Gestor Regi onal do e-Gestão, Dr 

Firmo Ferreira Leal Neto, considerando recente deci são do CSJT na 9ª Sessão 



 

Grupo Gestor Regional do e-Gestão    CESTP –TRT5 

3 
 

Ordinária de 24/11, que determinou que o prazo para  prolação de sentença seja 

computado em dias úteis e não mais em corridos, gos taríamos dos seguintes 

esclarecimentos: 

 

1. Podemos incluir nova parametrização no extrator 2.3 para o controle do 

prazo que afeta o item 90393, independente da liber ação de novo 

manual? 

 

2. Qual a abrangência dessa decisão; afetará todos os processos já 

conclusos ou apenas aqueles a partir de determinada  data?” 

 

 

 

 

A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) solicitou informações, 
propôs melhorias e apontou erros quanto ao Extrator de Dados do PJe, interagindo 
diretamente com Grupo de Trabalho Técnico em Brasília; considerando as 
atribuições dessa unidade relativas ao acompanhamento de novas versões dessa 
ferramenta e à verificação contínua da qualidade dos dados consolidados para 
processos PJe. 

Segue consulta: 

a) Contagem Prazo - Considerando recente decisão do CSJT na 9a sessão de 
24/11, que determinou que o prazo para prolação de sentença seja 
computado em dias úteis e não em corridos, gostaríamos de confirmar se a 
alteração do parâmetro ind_apenas_dias_uteis de NÃO para SIM, da tabela 
tb_hist._qt_dias_prazo será suficiente para o novo computo do item 90393. 
Seria possível também confirmar a partir de quando essa regra valerá para 
todos os Regionais, a fim de preenchermos corretamente o campo dt_inicio 
(data de conclusão) constante desta mesma tabela. 

 
 


