
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 05/2016 

 

 Tema: Sistema  eGestão 

 Local:  Gabinete Coordenador e-Gestão  Data: 31/05/2016  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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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 

conciliação no Sistema de Estatística do CSJT; 
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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 /2016, 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 E-GESTÃO 1º GRAU 

a) CLE - Segue documento com as especificações necessárias para ajuste no e-
Gestão em decorrência da implantação do CLE; solicitando que seja ajustado 
no Sistema e-Gestão de 1º Grau conforme definição constante do item 2.a. A 
vara piloto será a de Santo Amaro e terá início em 04/07/2016. 

 

b) Semana de Inspeção – Regras de Validação  - Desabilitar regras de 
validação de 09 a 13/05/2016 em razão da semana de inspeção , nos 
mesmos moldes do redmine 10656 , e reabilita-las em 14/05/2016. 
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c) Módulo e-Gestão SAMP  – Não estamos conseguindo consultar no módulo e-
Gestão no SAMP 1o grau o processo 268.98.1997.0101RT. Deveriam 
aparecer os saldos dos seguintes itens: 99, 353,383. 

 

d) Pendência de Julgamento - Ajuste Processual  – Conforme solicitação 
recebida da APGE, substituir a tramitação 65250 pela tramitação 28400 no 
Processo 312/2010/1(ver chaves abaixo) para efetiva baixa no e-Gestão. 
Processo foi distribuído para 1ª Vara, redistribuído para 7ª Vara e depois 
redistribuído para a 1ª Vara de novo.Então, segue abaixo a chave do 
processo para as substituições: 

Proc 536/2010/7: em 30/08/2010, 14:01:42  

Proc 292/2010/1: em 24/05/2010, 11:01:19  

 

e) Validação  – Verificar amanhã a validação de abril da 1ª Instância, pois iremos 
bloquear inserção de tramitações amanhã às 18:00.Asuperquery não acusa 
erros, pois já retificamos os que apareceram inicialmente. 

 

f) Aguardando cumprimento de acordo - Existe uma regra de validação no 
SAMP para impedir a tramitação 560 se já existir uma 510 anteriormente.Mas 
o processo 583/2013/15 teve a tramitação 510 em 22/07/13 e 560 em 
22/09/15.Estava dando erro no arquivamento pois tanto a 510 como a 560 
abriram o item 66,e o usuário só tinha feito uma tramitação de saída 37100. 
Para análise.  

 

g) Ajuste Geral  – Solicitamos baixa dos itens 342,377 para processos que estão 
nos 353,346. E baixa dos itens 346,78,79,80 para processos que estão no 
353; conforme esclarecimentos em anexo. 

 

SISTEMA E-GESTÃO 2º GRAU 

a) Recurso de Revista – Será cadastrada nova tramitação 63055 - RECURSO 
DE REVISTA ADMITIDO PARCIALMENTE. Ela deve entrar item 2271 e dar 
baixa no item 2274. 
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b) Validação - Por favor, verificar para o processo 1531-2010-0641 ROA, em 
que a tramitação 50054-ENCERRADA A SUSPENSAO OU 
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO feita em 02/05/2016 10:03:10 não deu 
baixa no item 2161, nem abriu o 2159 como esperado. 
 

 

c) Validação  – Verificar porque o sistema não está atualizando as cargas. 
Existem dois processos com erros devido a ajustes de entrada decorrentes de 
tramitações já excluídas (99814), no entanto os ajustes continuam na base de 
dados.Processos 115.2011.23 ROA e 1023.2012.1 RO 

 

d) Validação  - Os processos abaixo apresentaram mesmo problema. Foram 
autuados Agravos de Petição em duplicidade e os gabinetes solicitaram 
inativação de fase através da 99900 feita pela SGD.A tramitação 99900 deu 
baixa nas pendências da classe correspondente como previsto, mas além 
disso, houve baixa também no item 2198 da fase anterior (letra), o que está 
provocando erro de validação.Processos: 

- 219800.1990.1 APC recebeu 99900 e APB teve baixa no 2198 

- 29400.2005.14 APA recebeu 99900 e AP. teve baixa no 2198 

e) Validação – O processo 870.2013.12 ED foi recebido para novo acórdão com 
99814 e não abriu item 2199. Para análise.  

 

f) Validação  – Ver possibilidade de desmembrar a regra temporal do relator em 
duas: 

1- Continuar a mesma para as classes recursos internos e originarias ( que 
não tem mais no SAMP) 

2 - Colocar no lugar de 2147 e 2148  - 2138para os recursos. 

Vamos ter que fazer item de ajuste no caso de não existir 2138.  

g) Validação  - Verificar o que houve com o processo em anexo, que duplicou a 
50054. 

 

h) Novo fluxo de Embargos de Declaração em Recurso de Revista  - Segue 
documento com alterações para SAMP e e-Gestão 2o Grau em face do novo 
fluxo de ED em RR. 


