
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 11/2016 

 

 Tema: Sistema  eGestão 

 Local:  Gabinete Coordenador e-Gestão  Data: 30/11/2016  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 

 

LAULITO MENDES PORTO GAB DES MARIA DE LOURDES LINHARES  

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 10/11, ficou deliberado pelo Gestor Regional  a expedição do 
ofício nos seguintes termos: 

 

“Em razão da proximidade da Semana Regional de Conc iliação, a realizar-se 

nos dias 14 a 18 de novembro e da Semana Nacional d e Conciliação, nos dias 

21 a 25 de novembro, considerando a dificuldade téc nica para apuração, de 

modo automático, dos resultados das conciliações em  execução no Sistema 

PJe - mais especificamente quanto a inexistência do  registro do valor 

conciliado através do movimento “Homologado acordo em execução ou em 

cumprimento de sentença” - será necessário que as v aras enviem ao email 

cestp@trt5.jus.br , as informações abaixo no dia 18/11 (referente a S emana 

Regional) e 25/11 (referente a Semana Nacional), pa ra fins de registro no 

Sistema de Estatística do TST/CSJT: 

 

A ) VALORES CONCILIADOS (R$),  

B) QUANTIDADE DE AUDIÊNCIA REALIZADAS e  

C) QUANTIDADE DE ACORDOS HOMOLOGADOS.” 

 

 

 

A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) solicitou diversas 
implementações no Sistema e-Gestão dos Processos Físicos (SAMP), diretamente à 
Secretaria de Tecnologia e Informação (SETIC-TRT5), tendo em vista as atribuições 
pertinentes ao setor relativas à análise de ajustes e melhorias do sistema e, ainda, à 
atividade de acompanhamento das validações mensais dos dados remetidos ao 
TST. 

Seguem pedidos realizados em ordem cronológica: 
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SISTEMA E-GESTÃO 1º GRAU 

a) Bloqueio tramitação retroativa – Semana de Concilia ção – Devido à 
proximidade da Semanas de Conciliação e à necessidade da apuração diária 
dos resultados das audiências, solicitamos o bloqueio de tramitações 
retroativas(500,510,520,540,560,75501,75502,75503,75504,1000,6600)para 
o período de 14/11/2016 a 25/11/2016 

  

b) Validação  - Retransmitir Eunápolis (511) de outubro, pois foram feitas 
tramitações retroativas. 

 

c) Nova regra de validação - Criar regra de bloqueio no SAMP de 1o Grau para 
não permitir inserir tramitação se houver tramitação de conciliação de 2o grau 
(60640,215) e não houver tramitação de conciliação de 1o grau 
(500,510,520,540,560), excetuando as de protocolo, de notificação, de 
divulgação, as próprias de conciliação (500,510,520,540,560) e as de 
recebimento na vara 
(28830,28333,28332,28480,28300,28301,43100,43150,28840,28330,174,265
00,28331,87001,50300,56140,43110,43800,81000,80900,78400). 
 

 

SISTEMA E-GESTÃO 2º GRAU 

a) Processos pendentes de Julgamento com Liminares des pachadas 
– Listagem para CNJ  - Segue regra, conforme combinado, para 
atender ao pedido do CNJ.Gostaríamos de receber dados em Excel 
para, em seguida, enviarmos aos respectivos gabinetes, que 
analisarão o resultado.O ideal seria recebermos até 18/11, de modo 
que os gabinetes analisem na semana seguinte, tendo em vista o 
prazo 28/11 definido pela Presidência. 

  

b) Prazo para relatar  – Verificar o prazo para relatar (90du) dos 
processos abaixo, que finda em 21/04/2017 - feriado.234-66-2012-11 
AP, 869-45-2010-196 AP, 40300-22-2007-25 AP, 867-94-2011-631 RO 

 



 

Grupo Gestor Regional do e-Gestão    CESTP –TRT5 

4 
 

c) Regras de Validação - Semana de Inspeção  - Proceder à 
desativação das regras de validação, entre 05 e 09 de dezembro, nos 
mesmos moldes das semanas de inspeção anteriores. 

 

 

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 realizada: 

 

a) EG-413   11/11/16 

Criamos um posto avançado id_orgao_julgador ou num órgão julgador_pje=125 
apenas para serem feitas conciliações, porém queremos que estas sejam contados 
para a vara de origem. Como poderemos mapear a tabela tb_mapeamento_vara 
para este fim? Podemos associá-lo as todas as varas de trabalho conforme anexo? 

Exemplo de processo: 
nr_processo='0000037-33.2015.5.05.0003' 

"2016-07-01 13:26:42.419" foi pro 125 ("Coordenadoria de Execução e 
Expropriação") e retornou para vara 3 em "2016-10-10 13:53:26.956" 
Queríamos que os atos praticados nesse período contassem na vara 3. 

 


