
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 07/2017 

 

 Tema: Sistema  eGestão 

 Local:  Gabinete Coordenador e-Gestão  Data: 31/01/2017  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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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. 

Segue pedido realizado: 

 

SISTEMA E-GESTÃO 1º GRAU 

a) Módulo e-Gestão do SAMP  – Conforme análise em conjunto com Gerente 
do Projeto CLE, solicitamos ajuste no módulo do e-Gestão a fim de que seja 
apresentada mensagem “Processo Migrado para PJe” para os processos com 
tramitação 14910. 

 

 

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) Nome Magistrado  - Foi identificada em alguns relatórios (e.g.: Produtividade 
Geral Magistrados, na pasta TRT05) a seguinte situação: --> A magistrada do 
TRT05 CARLA MASCARENHAS DE OLIVEIRA (matrícula 49370, 
NUM_PESSOA = 2091) ocupou, no passado, cargo de servidora deste 
mesmo regional, sob registro CARLA MASCARENHAS DE OLIVEIRA 
NOVELLI (matrícula 30181, NUM_PESSOA = 3748). Observa-se que houve 
mudança no nome da magistrada, tendo sido excluído o sobrenome 
"NOVELLI"; --> Nos relatórios do e-Gestão, a exemplo daquele de 
Produtividade Geral dos Magistrados, os registros referentes à magistrada 
aparecem com seu nome antigo; É possível que a consulta do nome no 
relatório esteja se dando por meio da coluna NUM_CPF, comum para ambos 
os registros desta pessoa na tabela EGT_PESSOA (NUM_CPF = 
45488304568). Favor verificar e indicar qual seria a solução para que o nome 
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da magistrada apareça corretamente (solicitação direta da própria 
magistrada). 

 
b) Incidentes Processuais - Em 01/12/2016, no processo RTOrd 0001440-

32.2014.5.05.0016, foi registrado o movimento de “conclusos os autos para 
julgamento dos Embargos à Execução” resultando corretamente, à época, na 
abertura do item 90151-Embargos à execução pendentes com o Juiz. Em 
19/01/2017 o processo saiu do item acima em razão da inserção do 
movimento de “Baixado o incidente/recurso (Embargos à Execução”) que, de 
acordo com as regras do manual, gerou o item 90355-Embargos à execução 
baixados sem decisão.Ocorre que, a partir do mês de Maio/2017, este 
processo passou a atribuir novamente a pendência para o juiz, tendo como 
referência a data de 01/12/2016, data daquela primeira conclusão. 
Observamos que houve um a interposição de novos embargos à execução 
em 30/05/2017, no entanto ainda não houve a conclusão dos autos para 
julgamento. Poderiam esclarecer o porquê do enquadramento do processo no 
item 90151-Embargos à execução pendentes com o Juiz a partir do mês de 
maio/2017? 

 
c) Processos Julgados - Em 12/06/2017 foi realizado o julgamento do MS-

0000551-58.2016.5.05.0000. Na mesma Sessão, também houve o julgamento 
do “Agravo Regimental” interposto em 20/06/2016. A Desembargadora optou 
pela análise da ação originária e do recurso interno em um único voto e as 
decisões proferidas registradas no histórico do Pje foram: “Denegada a 
segurança” (92.371) para o Mandado de Segurança e “Prejudicado(s) o(s) 
Agravo Regimental” (92.392) para o Agravo Regimental. Observamos que o 
primeiro resultado incluiu devidamente o MS no item 92.192- Processos 
julgados em sessão - ações originárias e recursos, conforme previsto no 
Manual, assim como deu a baixa no item 92.198-Ações Originárias e 
Recursos pendentes de julgamento No entanto, o segundo resultado de 
julgamento, embora tenha efetuado a baixa do item 92.199-Recursos Internos 
pendentes de julgamento, NÃO abriu o item 92.193- Recursos Internos 
julgados em sessão. Verificamos que as duas decisões proferidas foram lidas 
para o mandado de segurança. (92.371 e 92.392) Poderiam nos esclarecer 
porque o segunda decisão (“Prejudicado(s) o(s) Agravo Regimental”) não foi 
atribuída ao Agravo Regimental para, consequentemente, ser capturado pelo 
item 92.193? 

 


