
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 07/2016 

 

 Tema: Sistema  eGestão 

 Local:  Gabinete Coordenador e-Gestão  Data: 31/07/2016  Relator : Daniela Ramos 

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) 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: 

 

SISTEMA E-GESTÃO 1º GRAU 

a) Pendentes de Finalização - Analisando o quantitativo dos processos 
finalizados em 2015, durante o levantamento dos dados para Justiça em 
Números, verificamos necessidade de ajustar a leitura da tramitação 37200-
EXECUÇÃO ENCERRADA-ENTE PÚBLICO de modo que não a conte mais 
como MOMENTO DE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO, pois  desta forma 
esses processos não estão sendo computados como FINALIZADOS POR 
ARQUIVAMENTO, o que compromete nossa variável do Justiça em 
Números.Assim, tirar a 37200 da 333 (item contado) e da SPD de 353(item de 
saldo) com impacto para 01/07/2016 em diante. (Remessa de junho/2016 de 
1o grau já aprovada). 

 

b) Regras de Validação – Semana de Inspeção  - Desabilitar regras de 
validação de 01 a 05/08/2016 em razão da Semana de Inspeção (Ato TRT5 
001 de 07/01/2016), nos mesmos moldes do redmine #10188, e reabilita-las 
em 06/08/2016. 

 

c) RPV Pendentes de quitação - Verificamos qto aos itens de 1o grau abaixo, 
nesse momento em que estamos analisando a lógica de extração de dados 
para CNJ, a necessidade da baixa (367,368,369,370), em classes CP, se não 
houver item 185 em aberto.Para análise -  inserir 99900 com data do AJUSTE 
nos respectivos campos COD E DATA BAIXA:        Item 185 - Cartas 
Precatórias Pendentes de Devolução,       Item 367 – RPV Pendentes de 
quitação dos Estados e Municípios – Adm Direta – No prazo,       Item 368 – 
RPV Pendentes de quitação dos Estados e Municípios – Adm Direta –Prazo 
Vencido,       Item 369 – RPV Pendentes de quitação dos Estados e 
Municípios – Adm Indireta – No prazo,       Item 370 – RPV Pendentes de 
quitação dos Estados e Municípios – Adm Indireta –Prazo Vencido 

 

d) Pendentes de Baixa x Pendentes de Finalização  - Identificamos processos 
no item 99902- Pendentes de Baixa que não estão Pendentes de Finalização 
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em liquidação (346). Incluir as tramitações 28400,28435,28440,28441,28445 
(que estão como saída do 346) também como saída do 99902.Rodar trigger 
urgente para atualizar a listagem para a Semana de Inspeção. Essa listagem 
é obtida do BI-TRT5 com detalhes adicionais de informações; ou seja, precisa 
do trabalho ainda com equipe de Adm de Dados para essa atualização. 

 

Pendente de Finalização   - Vimos  que, após última correição feita pelo TST e 
nosso pedido para ajustar os processos repetidos em fases distintas (COG, LIG, 
EXEC), a especificação feita no redmine  #11268 ainda precisa de acréscimo, pois 
há processos que receberam DATA_BAIXA no item 346 e não houve 
correspondência baixa no item 99902. Proceder à baixa nos processos do item 
99902 (interno) que não tenham pendência no item 346. Ex.: 0162500-
89.2007.5.05.0038 ACU., 0000116-42.2012.5.05.0027 RTOrd 

 

SISTEMA E-GESTÃO 2º GRAU 

a) Validação - O processo 9001.2016.29 AIAP está com item 2198 baixado por 
conta da tramitação 69160 que foi excluída em março, mas não houve 
atualização da base de dados. Excluir a baixa do 2198 e o item 2390 
manualmente. 

 

b) Recurso de Revista  - Foram solicitadas no #10980 as regras relacionadas à 
nova tramitação 63055, mas sem pedido para contagem do prazo (item 2258) 
a partir da data da tramitação 99807. 
 

c) Validação - Data Julgamento  -  Os processos listados apresentaram erro 
devido à falta da data do 1º julgamento. Para ajuste. 

 

d) Recurso para Instância Superior  - Verificamos, nesta data, a partir de 
alguns "processos-problema" trazidos pelo diretor da SCJ2º Grau, a 
necessidade de leitura pelo e-Gestão da tramitação 69435-AI 
CANCELADO/NÃO CONHECIDO  também nas classes de natureza recursal 
e recurso interno referente a processos de natureza recursal (além das 
classes 45, 53), a fim de que sejam baixados os processos com pendência no 
"Item 2291-AIemRR pendentes de remessa" em razão de não conhecimento 
da petição de AI/RR pois inexistente a própria fase de RR para esses 
processos. 
 

e) Lavratura de Acórdão  – O e-Gestão aponta erros temporais que não 
aparecem na superquery. Listagem anexada para análise.   
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f) Tela SAMP – Solicitamos alteração na tela de REAUTUAÇÃO do SAMP DE 
2o GRAU (MANUTENÇÃO > REAUTUAR PROCESSO > 
"alteracao_em_processo.fmx") quanto aos filtros nas opções do 
preenchimento do processo e da nova classe (PRIMEIRO E SEGUNDO 
"LOV") excluindo a opção de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
(cod_tipo_proc=54).  

 
 

SISTEMA E-GESTÃO OUTROS 

a) Rotina carga dados para CNJ - Enviamos-lhe, anexado, a definição das 
regras de negócio para obtenção dos dados solicitados pelo CNJ (para 
cargas inicial e mensal/periódica) a partir dos itens do e-Gestão de 1o e 2o 
Graus. 

 

 

 

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. 

Seguem consultas realizadas em ordem cronológica: 

 

a) EG-41  05/07/2016 

Embora esteja previsto no manual do extrator o movimento "Suspenso ou 
sobrestado o processo por recurso de revista repetitivo" não está abrindo o item 
92161. Exemplo: 0000342-58.2014.5.05.0033 
Estamos usando outro movimento de suspensão, por enquanto, outro movimento 
como condição de contorno, qual seja: 272-Suspenso o 
processo por depender do julgamento de outra causa. 

 

b) EG-42  06/07/16 

Estamos tentando agendar, através do e-gestão, o envio mensal de emails 
automáticos contendo relatórios de produtividade aos desembargadores. Em testes 
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realizados, os relatórios não foram enviados e aparecem no histórico o status “sem 
êxito”. Podem, por gentileza, verificar o que há de errado? 

Os relatórios estão no endereço TRT 5ª Região / 2ª Instancia / Produtividade 
Magistrados / Relatórios Agendados. 
O usuário utilizado é egestao_trt05_2. 

 

c) EG-49  11/07/16 

Os processos abaixo :0010001-46.2012.5.05.0491,0000424-
10.2013.5.05.0491,0000454-45.2016.5.05.0491,0000451-90.2013.5.05.0491, 
possuem conclusão ao magistrado e não abriu o item 90062. Eles não possuem nó 
de desvio. A única coisa que reparei é que eles, coincidentemente, tiveram uma 
segunda audiência e depois a conclusão. 

 

d) EG-55   14/07/16 

Ao implementar rotina automática no Sistema e-Gestão para o envio de relatórios 
(produtividade do 1º grau) ao email do respectivo magistrado, temos tido problemas 
das seguintes ordens: 
1º - 10/07/2016 – todos os relatórios foram enviados em branco. Verificamos que ao 
tentar gerar esses relatórios diretamente no eGestao, dia 11/07, apareceu a 
mensagem “nenhum dado a recuperar”. Já pela tarde o sistema eGestão voltou a 
processar normalmente e por isso tivemos que reprogramar o envio para dia 13/07. 
2º - 13/07/2016 – alguns relatórios não foram processados – status do agendamento 
“sem êxito”. Ao reexecuta-los, em 14/07, alguns estão sendo processados, outros 
não!  
3º - Tempo de processamento em 10/06/2016 e 13/07/2016 – todos os relatorios 
(cerca de 180) foram agendados para serem processados pela manhã; em 10/06 
aconteceu normalmente, diferentemente do que observamos em 13/07, cujo 
processamento durou cerca de 1 dia (manhã a noite) 
O relatório em questão encontra-se em Pastas Publicas/TRT 05ª Região/1ª 
Instancia/Produtividade Magistrados/Relatorios Agendados/Produtividade por 
Magistrado-Audiencia, Cognição e Incidentes. 
No aguardo de orientações. 

 

e) EG-76   21/07/16 

Verificamos existencia de processos em que foi dado o movimento "Suspenso o 
processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de 
declaração incidente" (item 92161) e que não saíram do prazo para relatar, mesmo 
com a utilização da nova versão do extrator em junho/2016. 

Pedimos, por favor, que verifiquem  


