
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 11/2015 

 

 Tema: Sistema  eGestão 

 Local:  Gabinete Coordenador e-Gestão  Data: 30/11/2015  Relator : Railuze Saback 

Envolvidos  

Participantes  Empresa/Departamento  Assinatura  

MARGARETH RODRIGUES 
COSTA 

COORDENADORA GRUPO GESTOR 
REGIONAL E-GESTÃO 

 

FIRMO FERREIRA LEAL 
NETO 

MAGISTRADO 1º GRAU  

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 Coordenadora Regional do e-Gestão, na data de 11/11, solicita às unidades 
envolvidas na Semana Nacional de Conciliação, coleta manual de valores 
conciliados em execução no Sistema PJe-JT, nos termos do oficio abaixo: 

 
“Considerando a proximidade da Semana Nacional de C onciliação, promovida 
anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ),  programada para ocorrer 
no período de 23 a 27 de novembro; 
 
Considerando a necessidade de informar os resultado s das audiências de 
conciliação no Sistema de Estatística do CNJ; 
 
Considerando que os dados relativos aos processos e letrônicos em fase de 
conhecimento podem ser coletados automaticamente a partir das informações 
existentes no Sistema PJe; 
 
Considerando, por outro lado, a limitação técnica p ara apuração, de modo 
automático, dos resultados obtidos das conciliações  em execução no Sistema 
PJe, mais especificamente quanto a inexistência do val or conciliado no 
movimento “Homologado acordo em execução ou em cump rimento de 
sentença”; 
 
Solicitamos que as varas enviem para o email cestp@trt5.jus.br  as 
informações aqui abaixo indicadas, após o término d as audiências de  
conciliação, no dia 27/11/2015, para fins de regist ro no sistema acima referido, 
litteris : 
 

1) audiências PJe designadas para tentativa de conc iliação em 
execução: número de processos (aqueles incluídos em  pauta 
com Tipo de Audiência “Conciliação em Execução”); 
 

2) audiências PJe realizadas para tentativa de conc iliação em 
execução: número de processos (aqueles que recebera m 
movimento “Audiência {de Conciliação (Fase de Execu ção) } 
{Realizada}”; 
 

3) acordos PJe efetuados em execução: número de pro cessos 
(aqueles que receberam movimento “Homologado Acordo  em 
Execução ou em Cumprimento de Sentença”; 
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            4) acordos PJe efetuados em execução: v alores conciliados 
(R$.....). 
 

Esclareço, nesta oportunidade, que o Comitê Naciona l do e-Gestão - após 
consulta realizada por esta coordenadoria - informo u que ainda não obteve 
resposta acerca de solução implantada no Sistema PJ e que permita o 
levantamento automático dos dados acima referidos, justificando a 
necessidade do que vem sendo feito.” 

 

 

 

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 EGESTÃO 1º GRAU 

 

a) Tramitações automáticas  - tem ocorrido muitos casos que o usuário 
consegue excluir a tramitação que vem um minuto depois da automática 
mas não exclui a automática, dando problemas na validação, pois as duas 
tramitações têm que estar juntas. 

Bloquear a exclusão das tramitações automáticas 37450, 37300, 37200, 37400, 
37330 quando estiverem com um minuto após a tramitação 59000. 

Ex: processo 1294/2005/26 

 

SISTEMA EGESTÃO 2º GRAU 

 

a) Recurso interno  - A lógica foi atualizada para que os itens 2118 e 2199 
sejam abertos com a tramitação 62715 sendo a origem e destino o órgaão 
GAJ (912100). Ver #10778. 



 

Grupo Gestor Regional do e-Gestão    CESTP –TRT5 

4 
 

 Verificar nos processos abaixo que não abriram os referidos itens como 
deveriam. 

1057.2013.133 AgR 

289.2013.0131 AgR B 

 

b) Restituição pelo relator  - Os processos abaixo possuem duas entradas 
em setembro (tramitações 57255 e 99809) mas o erro so foi visto em 
outubro por conta de uma única saída feita no mês (99802). A solução 
seria inserir mais uma saída (99802) para que cada entrada fosse baixada 
com uma saída diferente. No entanto, as duas entradas estão sendo 
baixadas com a primeira saída. Alterar a lógica para que cada saída baixe 
a entrada mais antiga 

0000062-69.2014.5.05.0621 RecOrd 
0000097-30.2013.5.05.0341 ED 
0000290-23.2014.5.05.0531 RecOrd 
0000804-33.2013.5.05.0006 RecOrd 
0001308-70.2013.5.05.0222 RecOrd 
0001379-72.2013.5.05.0222 RecOrd 

 

c) Restituição pelo relator  - Incluir na baixa do item 2154 a tramitação 
57255. 

 

 

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) EGE-1747  18/11/15 

Verificamos que em 22/07/2015 foi realizada uma conclusão para julgamento de 
embargos de declaração no processo 0000637-52.2014.5.05.0015. 
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Em 23/07/2015, devido ao processo estar fora do seu fluxo, foi escolhido um 
movimento não específico para julgamento de ED. 

Observamos que em Agosto/15, com o extrator 1.65 (num_remessa=368 e 
num_lote=5), o processo estava corretamente na pendência com o juiz, no entanto, 
em Setembro/15, com o extrator 1.66, e sem que houvesse nenhuma outra 
movimentação que justificasse, o item 90.118 deixou de constar para este processo. 

Poderiam nos esclarecer o que ocorreu? 

 


