
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 05/2015 

 

 Tema: Sistema  eGestão 

 Local:  Gabinete Coordenador e-Gestão  Data: 31/05/2015  Relator : Daniela Ramos 

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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Após orientação recebida do Coordenador do Grupo Gestor Regional, a 
Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) em conjunto com equipe 
técnica em Brasília - implementou no próprio Sistema e-Gestão a rotina automática 
para o envio mensal do Relatório de Produtividade do 1º Grau aos Magistrados. 
Após homologação da rotina feita pela CESTP,  

Em reunião no dia 06/05, ficou deliberada a expedição de ofício aos Magistrados 
comunicando a esse respeito, nos seguintes termos: 

 
“Visando facilitar o acompanhamento mensal da produ tividade, informamos 

que a CESTP implementou rotina automática de envio,  para o email 

institucional, de um relatório resumo, obtido do Si stema e-Gestão, juntamente 

com a listagem de processos pendentes no último dia  do período em 

referência. 

 

 Destaque-se que, neste primeiro momento, o encamin hamento do referido 

relatório será no próximo dia 12 e, a partir de jun ho, no dia 06 de cada mês. 

Havendo interesse em cadastrar, para esse fim, segu nda opção de email, ou 

problemas quanto ao não recebimento, informar à CES TP no seguinte 

endereço eletrônico: cestp@trt5.jus.br .” 

 

_____ 

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 25/05, ficou deliberado pelo Gestor Regional  a expedição do 
ofício nos seguintes termos: 

 "Considerando a proximidade da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista 

promovida CSJT, programada para ocorrer no período de 13 a 17 de junho; 

 

Considerando a necessidade de informar os resultado s das audiências de 
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conciliação no Sistema de Estatística do CSJT; 

 

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 valor 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 , após o 

término das audiências de conciliação, no dia 17/06 /2015, para fins de registro 

no sistema acima referido, o total dos VALORES CONC ILIADOS, EM 

EXECUÇÃO,  NO SISTEMA PJE (R$).” 

 

 

 

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) Codigo de juiz  - Na atualização do cod_juiz dos itens de audiência, 
adicionar também a tramitação 1200, pois em alguns casos o usuário faz o 
registro desta, ao invés de fazer a 1000 (aud adiada). 
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Nestes casos, o usuário deverá preencher na 1200 o código do juiz para 
atualização do item. 

b) Ajuste processual  - Alterar a origem e o destino das tramitações abaixo 
da 4ª VT de Feira de Santana e rodar a trigger pra atualizar: 

processo 776/2014/194 RTOrd tramitação - 44105 de 09/12/2014 15:05:08 

processo 1909/2013/194 ConPag tramitação - 44105 de 02/03/2015 
08:52:53 

  

c) Carta precatória - Não contar o cod_cnj = 261 no item 278 (Carta 
precatória) 

 

SISTEMA EGESTÃO 2º GRAU 

 

a) Ajuste de item  - Ajustar tramitações 66817 e 66816 para baixa do item 
2224, conforme orientação em anexo. 

 

b) Validação  - Verificar problema ocorrido com a carga do mês de março, 
que apontou um erro de relator, conforme SQLs em anexo. 

 

c) Semana de Inspeção  - Desabilitar regras de validação de 15 a 
19/06/2015 para a vara de Barreiras, em razão da semana de inspeção 
(Ato TRT5 257 21/05/2015), nos mesmos moldes do redmine #10188, e 
reabilita-las em 20/06/2015. 

d) Suspensão/sobrestamento  - Alterar regras no eGestao para previsão 
das situações de suspensão/sobrestamento, conforme orientação em 
anexo. 

 

SISTEMA EGESTÃO OUTROS 

 

a) Ajuste e-Gestão  - Acrescentar para a baixa do item 2296 a tramitação 
69435  nas classes 65 RO/TST e Classe Natureza Originária. 
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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) EGE-1156  05/05/15 

Item gerador mediante o lançador de movimento "Recebimento de autos pela 
secretaria"(para novo julgamento-por anulação...-por reforma...-por decisão...) 

Ao usarmos o lançador de movimentos, os seguintes itens foram abertos: 

92120-Processos recebidos para novo julgamento - Conforme esperado, o manual já 
prevê 

92198-Ações Originárias e Recursos pendentes de julgamento- Não está previsto no 
manual que temos em mão, mas esperávamos isso. 

92138-Processos distribuídos–recursos - Processos distribuídos, Não seria um erro 
isso? Um mesmo processo ter 2 distribuições, por exemplo? 

Testado em homologação, com a versão 1.65 do extrator. 

 
 

b) EGE-1246  26/05/15 

Verificamos que o item "92.208-Acórdãos Líquidos Lavrados" não está sendo lido 
com o movimento de "Lavrado o acórdão líquido pelo redator designado/relator" 
registrado através  

 

 


