
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 03/2017 

 

 Tema: Sistema  eGestão 

 Local:  Gabinete Coordenador e-Gestão  Data: 31/01/2017  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) acusa o recebimento 
do ofício oriundo da Corregedoria Geral da JT 02/17 ao Coordenador do Grupo 
Gestor Regional. 

Em reunião no dia 03/03, ficou deliberado prestar esclarecimentos  ao gabinete da 
Presidência nos termos seguintes:  

"Considerando a informação constante do Ofício CGJT  02/2017 oriundo da 
Corregedoria-Geral do Trabalho, esclarecemos que a remessa de novembro/16 
se encontrava rejeitada em 22/02/2017 apenas em dec orrência de problema em 
regra de validação do próprio Sistema e-Gestão, em Brasília; e não por 
questões pertinentes a este Tribunal. Destacamos ai nda que o referido 
problema foi reportado pela Coordenadoria de Estatí stica e Pesquisa do TRT5 
à equipe técnica em Brasília dia 02/02/2017;  e que  a solução foi implementada 
em 23/02/2017 com a conseqüente  aprovação da remes sa de novembro/16 no 
Sistema e-Gestão; tudo consoante chamado registrado  sob n. JIRA EG 653. " 

 

 

_____ 

A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) acusa o recebimento 
do questionamento oriundo do Gab. Desembargadora Exma. Dra. Débora Machado 
(via contato telefônico) ao Coordenador do Grupo Gestor Regional. 

Em reunião no dia 10/03, ficou deliberado prestar esclarecimentos  ao gabinete da 
desembargadora nos termos seguintes: 

 "Diante do questionamento recebido nesta data pela  Coordenadoria de 
Estatistica e Pesquisa (CESTP) deste Tribunal, decl aro que o processo 
0000226-90.2013.5.05.0161 AP foi julgado em 19/05/2 016, não havendo 
pendência para V. Exa relatar, conforme consulta re alizada no Sistema PJe-JT. 
Esclareço, no entanto, que o equívoco apontado no S istema e-Gestão quanto à 
inclusão do referido processo na “pendência com pra zo vencido para relatar”, 
ocorreu com a implantação da versão 2.0 do Extrator -PJe, a partir da 
consolidação dos dados de novembro/2016. Imediatame nte após detectada a 
inconsistência, a CESTP registrou o problema junto a equipe técnica em 
Brasília, e nesta semana obteve resposta, confirman do o erro do próprio 
Extrator de Dados, estando sob análise do Comitê Na cional do Sistema e-
Gestão, tudo consoante chamados cadastrados sob nºs  EG-488 e EG-668." 

______ 
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A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) acusa o recebimento 
de informação sobre nova versão do Extrator-Pje (versão2.2); propondo ao 
Coordenador do Grupo Gestor Regional - após diversos  testes realizados  na 
unidade – o envio de ofício aos gabinetes  com novas orientações.  

Em reunião no dia 27/03, ficou deliberado, pelo Gestor Regional  a expedição nos 
seguintes termos: 

“1. SUSPENSÃO / SOBRESTAMENTO: O Extrator de dados do PJe está lendo 
corretamente todos os movimentos de suspensão e/ou sobrestamento, 
disponíveis diretamente na tarefa “Sobrestamento” ( dentro de “Análise de 
Gabinete)”, não sendo mais necessária, para este fi m, a conclusão para o 
magistrado. 

Sendo assim, destaque-se que já é possível selecion ar o movimento próprio 
para Suspensão por Recurso Repetitivo, desconsidera ndo a orientação 
anterior encaminhada pela CESTP no email de 23/08/2 016. 

2. REMESSAS AO MPT: 

2.1. Situação atual (a partir de novembro/2016): 

Relembramos que a movimentação de processos ao MPT vem sendo 
contemplada pelo Extrator de dados do PJe desde nov embro/2016, segundo os 
movimentos informados no Ofício GGREG 09/2016 de 02 /12/2016, quais sejam: 
* Conclusão para DESPACHO (nome magistrado), *  O m ovimento “Requisição 
de Informações”, * Expedição da notificação em que o destinatário é do tipo 
custus legis 

2.2. Situação anterior a novembro/2016: 

Porém, para aqueles processos encaminhados ao MPT a ntes de 
novembro/2016, considerando que não houve uma unifo rmização de 
procedimento pelo Comitê Nacional, o Grupo Gestor R egional do e-Gestão 
sugere a solução a seguir para o devido ajuste na e statística do gabinete: 

Processos sem parecer do MPT e que estão no saldo d o Relator: 

* Concluir para Magistrado (decisão para relatar), * Escolha do movimento 
“Proferida Decisão” 

Para justificativa do movimento, registrar na minut a um “TERMO DE AJUSTE 
PARA E-GESTÃO”, disponível no Sistema PJe. 

Sugerimos tornar sigiloso este termo de ajuste (na aba “Segredo ou sigilo”) e 
os movimentos processuais decorrentes (na aba “Movi mentações”, desmarcar 
a caixa de seleção da coluna “Visível Externamente”  - disponível apenas no 
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perfil de magistrado), a fim de se evitar entendime ntos equivocados pelos 
usuários internos e externos. 

Ressaltamos que, após o MPT disponibilizar o parece r, o processo reaparecerá 
no saldo para relatar no momento da conclusão para julgamento; mas a data 
da distribuição será lida como o marco inicial para  a contagem do prazo. 

3. REMESSA AO SETOR DE CÁLCULOS E/OU PARA DILIGÊNCI AS NO 
PRÓPRIO GABINETE: 

 

Considerando que a versão atual ainda não possui tr atamento adequado para 
os processos já remetidos ao Setor de Cálculos ou e m diligência no próprio 
Gabinete - e ainda para aqueles que serão remetidos  nestas condições - o 
Comitê Regional do e-Gestão sugere a seguinte soluç ão a fim de evitar a 
leitura desses processos na pendência com o relator : 

 

3.1.  Remetidos ao Setor de Cálculos ou em diligênc ia no próprio Gabinete 

* Concluir para Magistrado (decisão para relatar), * Escolha do movimento 
“Proferida Decisão” 

Para justificativa do movimento, registrar na minut a um “TERMO DE AJUSTE 
PARA E-GESTÃO”, disponível no Sistema PJe. 

Sugerimos tornar sigiloso este termo de ajuste (na aba “Segredo ou sigilo”) e 
os movimentos processuais decorrentes (na aba “Movi mentações”, desmarcar 
a caixa de seleção da coluna “Visível Externamente”  - disponível apenas no 
perfil de magistrado), a fim de se evitar entendime ntos equivocados pelos 
usuários internos e externos. 

Após cumprida a diligência, ressaltamos que o proce sso reaparecerá no saldo 
para relatar no momento da conclusão para julgament o; mas a data da 
distribuição será lida como o marco inicial para a contagem do prazo. 

 

3.2. Serão remetidos ao Setor de Cálculos ou em dil igência no próprio 
Gabinete 

Utilizar o procedimento usualmente adotado (conclus ão para despacho / 
movimento respectivo) e, em seguida, observar a  or ientação acima (item 3.1.) 
para o devido ajuste na estatística.  
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Destacamos que os ajustes apresentados nos Itens 2. 2 e 3 foram alternativas  
encontradas pela CESTP/TRT5 para contornar falhas a inda existentes no 
Extrator de dados do PJe e devem ser usados exclusi vamente para os casos 
relatados acima.  

Desta forma, fica a cargo de Vossa Excelência adota r no âmbito do Gabinete 
as orientações aqui transmitidas ou aguardar novas implementações na 
ferramenta nacional." 

 

_____ 

A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) propõe ao 
Coordenador do Grupo Gestor Regional - considerando o Ato 11/GCGJT de 
01/9/2016 e as dúvidas de servidores – o envio de ofício aos gabinetes esclarecendo 
acerca dos novos marcos definidos para a contagem de prazo para julgamento de 
recursos no 2º Grau.  

Em reunião no dia 29/03,  ficou deliberado pelo Gestor Regional  a expedição do 
ofício nos seguintes termos: 

“Informamos que Provimento CGJT Nº 3/2015, reeditad o pelo Ato n. 11/GCGJT 
de 01/09/2016, restringiu a regra abaixo apenas aos  recursos que tramitem pelo 
Sistema PJe: 

“Art. 1º O início do prazo para o Relator restituir  os autos dos processos em 
grau de recurso do 2º grau de jurisdição, seja por decisão monocrática, seja 
por voto, conta-se da data da distribuição para o r espectivo gabinete.” 

Considerando que o Extrator de Dados do PJe impleme ntou essa regra a partir 
da versão 2.1 - liberada em outubro/2016 - os dados  consolidados para os 
processos PJe pendentes para Relatar (no prazo e pr azo vencido)  passaram a 
ter esse tratamento no Sistema e-Gestão a partir de  novembro/2016. 

Por outro lado, em decorrência da alteração do prov imento, acima 
mencionada, a partir de janeiro/2017 o início da co ntagem do prazo em 
processos do Legado (SAMP) volta a considerar a dat a da conclusão para o 
magistrado; tudo em conformidade com as decisões do  Comitê Nacional do 
Sistema e-Gestão.” 

 

 

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 
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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) Valores Pagos  – Solicitamos ajuste nos itens “Valores Pagos aos 
Reclamantes”, em 2016, tendo em vista a falta de correspondência com o 
efetivamente ocorrido, conforme análise detalhada realizada junto à SETIC e 
O&M. Para a tramitação 35210-Alvará Disponibilizado Eletronicamente, o tipo 
do valor executado (cod. 77) -  definido para apurar detalhamento dos itens 
do e-Gestão -  deixou de ser gerado desde final 2014. 1) Considerando que o 
Corregedor-Geral abriu novo prazo para ajustes no e-Gestão/2016, temos até 
16/03/2017 para encaminhar essa informação ao TST.  Incluir todo valor 
encontrado para 35210 relativo ao ano de 2016 no mês de dez/16; para evitar 
retransmitir demais meses já aprovados pelo TST. 2) Gerar obrigatoriamente 
tipo do valor executado  para a 35210 na tela “nova” de Alvará Eletrônico; 
deixando como default TIPO=E.  
 

b) Pendente de Baixa/Finalização – Alguns processos de Bonfim receberam 
28400-“Autos Remetidos para Outro Juizo”  e ainda estão pendentes de 
baixa/finalização (342, 377). Verificar se diz respeito ao problema ocorrido em 
Bonfim com mudança de Servidor (máquina). 

c) Regra de Validação - Se existir pendência de baixa/finalização no e-Gestão 
(342,377,346,353,383) e houver 28500 anterior à data_inclusão do item 
aberto, não permitir a 27800 e apresentar a mensagem “Não é permitido 
devolver autos ao ARQUIVO com 27800 se constatado no histórico 
processual um arquivamento definitivo com movimento posterior de reinício 
de fase. O envio ao ARQUIVO deverá ser feito com o novo ARQUIVAMENTO 
DEFINITIVO, após exclusão da tramitação 28500 anterior, nos moldes do 
Informativo nº 01/2015 da SCJ.” 

d) Solucionados e Distribuídos  – Detectado erro no Processômetro (BI-TRT5) 
para as varas de Jequié, Itamaraju, Porto Seguro, nos dados de distribuídos e 
solucionados (anos 2013,2014,2015). Constatamos que os dados de 
distribuídos e solucionados (por exemplo) estão corretos no Interior, mas não 
estão na base de dados de Salvador. Rever com equipe de Banco de Dados 
rotina de atualização dos dados Interior para Capital do e-Gestão. 
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SISTEMA E-GESTÃO 2º GRAU 

a) Suspensão / Sobrestamento – Novas regras - Em razão das novas regras 
para atender à saída do item 2161, precisamos considerar: Para item 2157 
Processos restituídos pelo relator - outros    ==> incluir as tramitações de 
suspensão (272, 276, 275, 268, 898, 265, 50092). Para itens 2147 Processos 
conclusos para relatar - ações originárias e recursos e 2148 Processos 
conclusos para relatar - recursos internos  ==> incluir a 50054. Por essa razão 
precisaremos re-gerar a remessa de janeiro/2017. 

b) Pendentes com Relator  - Verificamos que os processos do SAMP 
vinculados à Dra. Adna (integrante da mesa diretora) estão com prazo final 
apontando para datas posteriores a 19/01/2018. Verificar a lógica atual para 
leitura dos itens 2159/2160 no que diz respeito aos Juízes que compõem a 
mesa diretora, pois, por exemplo, no caso de Dra. Adna não vimos cadastro 
de férias após o término da convocação (05/11/2017) que justificasse esse 
prazo final (19/01/2018). ex. 0000781-05.2013.5.05.0001 RecOrd. 

c) Pendentes com Relator - Mais um processo em que a tramitação 99810 não 
baixou o item 2159; mesma situação do redmine #11636. Favor verificar. 
Processo: 651-2011-22 AP 

d) Pendentes com Relator – A partir do processo exemplificado 0000541-
44.2015.5.05.0551 ROPS vimos a situação: 2159  Processos pendentes com 
o relator - no prazo  50054  17/02/2017 15:17:45     10/03/2017 00:00:00; 
2147  Processos conclusos para relatar - ações originárias e recursos  50054  
17/02/2017 15:17:45    ; 2427  Processos que saíram da suspensão  50054  
17/02/2017 15:17:45 ; 2150  Processos restituídos pelo relator com visto  
99802  08/03/2017 14:51:22   ; 2159  Processos pendentes com o relator - no 
prazo  57255  07/03/2017 10:18:42  99802  08/03/2017 14:51:22; 2160  
Processos pendentes com o relator - prazo vencido  50054  10/03/2017 
00:00:00. O primeiro 2159 deveria ser atualizado pela tramitação 57255. 
Depois o 2159 aberto pela 57255 deveria ser fechado pela 99802. Rever 
lógica conforme esse exemplo de erro. 

 

e) Liberar tramitação para Recurso  Administrativo  - Solicitamos a liberação 
da tramitação 99848 - Prolatada Decisão Monocratica e a 99849 - Prolatada 
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Decisão Monocrática INSS/PF/BA para classe RECURSO 
ADMINISTRATIVO. Ex. Processo 9070-2016-0000 RecAdm. 

f) Suspensão/Sobrestamento – Em alguns processos em que já houve o 
julgamento do Tema pelo Pleno, a tramitação 50054 não foi lançada de forma 
automática, como esperado. Quando o Gabinete tenta inserir essa tramitação, 
o tema não existe mais (virou Súmula). Solicitamos orientação quanto ao 
procedimento a ser feito pelo Gabinete. Ex. Exs: 1313-2011-003 ==> tema 
"danos emergentes", 847-2013-003  ==> tema "Danos Materiais Decorrentes 
De Acidente De Trabalho", 1243-2012-0032  ==> tema "danos materiais 
decorrentes de acidente de trabalho". 

g) Pendentes com Relator – Erro Validação – Verificar problemas abaixo do 
Gab. Des. Luíza Lomba: 1335-2010-34 AP - item 2159 foi baixado em 
15/03/2017 mas abriu o 2160 em 21/03/2017; 514-2015-0251 RO tramitação 
57255 não fechou o item 2159. 

 
 

 

 

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) Problema Órgão Julgador  - Encontramos na remessa de fevereiro/2017, 
diversos processos com problemas no 2° grau, onde para vários itens 
(92199/92.198/92192, etc) não foi lido o Órgão Julgador. Segue log em 
anexo. Poderiam nos esclarecer o que aconteceu? 
 

 
b) Cadastro Mesa Diretora  - Para mesa diretora (Corregedor, Vice-Presidente e 

Vice Presidente) estamos preenchendo como tp_afastamento='EP. é isso 
mesmo? 
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c) Valores Pagos  - Verificamos que o Extrator-PJe está contabilizando nos itens 
90253-Valores Pagos aos reclamantes decorrentes de acordo e  
90254-Valores Pagos aos reclamantes decorrentes de pagamento 
espontâneo valores associados ao movimento 50042 com "objetos do 
pagamento" DIFERENTE de “crédito do exeqüente” e que não correspondem 
a valores pagos aos reclamantes, a exemplo dos seguintes objetos: 
“contribuição previdenciária”, ”emolumentos”, ”honorários advocatícios”,   
“honorários assistenciais”, “imposto de renda”, “honorários 
periciais”.Constatado o erro, significa que em 2016, por exemplo, o Extrator-
PJe contabilizou para o TRT5 cerca 15milhoes a mais no item VALORES 
PAGOS AOS RECLAMANTES. Complementando... 
Não estamos entendendo porque os itens 90253 e 90524 estão contemplando 
outros OBJETOS DE PAGAMENTO enquanto o item "90252-Valores Pagos 
aos reclamantes decorrentes de execução" está considerando apenas o 
objeto CREDITO DO EXEQUENTE? 

 
 

d) Prazo Prolação de Sentença - Na lógica do Extrator 2.1 havíamos 
observado que o período de 07/01 a 20/01 - de suspensão dos prazos 
processuais - não estava suspendendo a contagem do prazo para prolação 
de sentença pelo magistrado; esses dias estavam apenas sendo 
considerados como “não úteis” para a contagem da “data de início/data de 
término”. Porém, verificamos agora no Extrator 2.2, pelos exemplos no final 
listados, que tal período (de 07/01 a 20/01) está suspendendo essa contagem 
de prazo (ex. 0000386-08.2016.001, 0000003-29.2014.00024). Por outro lado, 
outros períodos cadastrados como suspensão de prazo (por ex. para 
Inspeção Processual nas Varas do TRT5 - de 05/12/2016 a 07/12/2016, 
09/12/2016 a 11/12/2016) continuam sendo considerados como válidos para a 
contagem do prazo para prolação de sentença. (ex. 1392-84.2015.5.05.0001) 
Gostaríamos de esclarecimentos quanto a essa informação, pois de acordo 
com o último manual disponibilizado sobre essa contagem temos: "O cálculo 
do controle de prazos leva em consideração os afastamentos definidos em 
regimento, de acordo com a seguinte lógica:  

1) Data de Início/Data de Término para a contagem: 

Devem ser SEMPRE dia útil (ou seja, sábado/domingo, feriado e 
recesso não serão considerados na lógica).  
Também não pode ser afastamento do magistrado.  

2) Suspendem a contagem do prazo:  

a) Recessos Especiais (ex: Período do Recesso Forense) 
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b) Sábados/Domingos imediatamente contíguos ao início do 
período do Recesso Forense  
c) Sábados/Domingos imediatamente contíguos ao término do 
período do Recesso Forense  
d) Dias onde houver afastamento do magistrado responsável 
pelo processo  
e) Sábados/Domingos e Feriados imediatamente contíguos ao 
término do período de afastamento de magistrado responsável 
pelo processo  
f) Dias onde houver suspensão dos prazos processuais 
imediatamente contíguos ao término do período de afastamento 
de magistrado responsável pelo processo 
3) São considerados dias válidos para a contagem do prazo:  
a) Todos os outros dias onde não houver suspensão da 
contagem do prazo, inclusive:  
a.1) Sábados/Domingos e Feriados imediatamente contíguos ao 
início do período de suspensão dos prazos processuais  
a.2) Sábados/Domingos e Feriados imediatamente contíguos ao 
início do período de afastamento de magistrado responsável 
pelo processo 
a.3) Sábados/Domingos e Feriados  
a.4) Dias onde houver suspensão dos prazos processuais  
Obs.: Os dias de Recessos Especiais diferem dos dias de 
feriados comuns por serem considerados dias que não são 
adicionados à contagem dos prazos. Uma vez que essa 
particularidade tem influência direta no cálculo do controle de 
prazos, optou-se por não se utilizar a tabela de cadastro de 
eventos do PJe para a identificação dos recessos especiais e 
sim se manter uma tabela à parte para o cadastro destes dia" 

 


