
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 03/2020 

 

 Tema: Sistema  e-Gestão 

 Local: Hangouts – Gmail TRT5  Data: 06/07/2020        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  

 

Objetivo 

Aprovação das atividades mensais (de 01/04/2020 a 30/06/2020) relacionadas ao 
Sistema e-Gestão.  

 

Assuntos Tratados 

 
 
1) A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) propõe ao 

Coordenador do Grupo Gestor Regional encaminhamento de ofício à 

Desembargadora Conciliadora do TRT5 e à Juíza Auxiliar do Juizo de 

Conciliação de 2ª Instância, ratificando orientações passadas em oficio anterior, 

acerca da remessa de processos ao CEJUSC2 para tentativa de acordo. 

 
Em reunião no dia 22/04, ficou deliberado pelo Gestor Regional a expedição do 
ofício nos seguintes termos: 
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“Verificando processos em que houve acordo homologado no Juízo de Conciliação 

de Segunda Instância (JC2) durante o mês de março/2020, período inclusive em que 

ocorreu a Semana Regional de Conciliação do TRT da Bahia, constatamos, pelos exemplos 

abaixo, a utilização do movimento “Homologada a Transação” em processos com classes 

recursais.  

 

PROCESSOS DATA DA AUDIÊNCIA 
CEJUSC2 

0001341-83.2014.5.05.0009  RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA 05/03/2020 

0001269-28.2016.5.05.0009 - RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA 05/03/2020 

0000389-45.2017.5.05.0027 - RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA 06/03/2020 

0001075-65.2016.5.05.0029 - RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA 11/03/2020 

0000378-91.2017.5.05.0002 - RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA 05/03/2020 

0001128-25.2016.5.05.0036 - RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA 05/03/2020 

0001358-06.2016.5.05.0024 - RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA 05/03/2020 

0000947-30.2016.5.05.0034 - RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA 05/03/2020 

0000937-12.2017.5.05.0014 - RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA 05/03/2020 

0001018-97.2017.5.05.0001 - RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA 05/03/2020 

0000375-79.2017.5.05.0021 - RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA 05/03/2020 

0000412-96.2018.5.05.0013 - RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA 03/03/2020 

 

Visando o alinhamento com as orientações contidas no Manual de Integração Pje x 

e-Gestão, ratificamos as informações contidas no Ofício GGREG n°02/2020, encaminhado 

ao Juízo de Conciliação de Segunda Instância em 08/01/2020 pelo sistema de malote 

digital, no tocante a condição 3, abaixo transcrita,  de modo a garantir o cômputo correto das 

conciliações realizadas pelo TRT-5: 

 

“O CEJUSC2 deverá, quando ocorrer a homologação do acordo: 
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 CONDIÇÃO 1 > AÇÕES ORIGINÁRIAS - O processo ainda não foi 

julgado na Segunda Instância: registrar o movimento “Homologada a 
transação”. 

 

 CONDIÇÃO 2 > AÇÕES ORIGINÁRIAS - O processo já foi julgado na 

Segunda Instância: registrar o movimento “Homologado o acordo em 
execução ou em cumprimento de sentença”. 

 

 CONDIÇÃO 3 > CLASSES RECURSAIS - Independentemente de ter ou 

não ocorrido o julgamento na Segunda Instância: registrar o movimento 

“Homologado o acordo em execução ou em cumprimento de 
sentença”.” 

 
 
2) A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) propõe ao 

Coordenador do Grupo Gestor Regional encaminhamento de ofício ao 

Coordenador do Comitê Gestor Nacional do Sistema de Gerenciamento de 

Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão 

solicitando informações acerca do PJeCor. 

 

Em reunião no dia 16/06, ficou deliberado pelo Gestor Regional a expedição do 
ofício nos seguintes termos: 

 

“Considerando que a versão atual do Manual de Orientações de 1º e 2º Graus do e-

Gestão não contempla itens para processos eletrônicos no GRUPO CORREGEDORIA; 

Considerando que a Classe “1262-Processo Administrativo Disciplinar em Face de 

Servidor” não foi contemplada dentre às novas classes nessa versão, para o GRUPO 

PRESIDÊNCIA; 

Considerando a implantação e utilização do Sistema do Processo Judicial Eletrônico 

nas Corregedorias (PJeCor), conforme dispõe o Provimento CNJ 102/2020; 
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Solicitamos informações quanto à existência de estudo visando alinhamento entre o 

PJeCor e o Sistema e-Gestao / Extrator de Dados.” 

 
 

3) A Coordenadora de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) solicitou 

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) Carga de Dados Mensais ao CNJ (Replicação CNJ) – Encaminhamos 

especificação dos novos atributos, com revisão na regra para Classes Incidentais e  

da correspondência de COMPLEMENTOS CNJ/JUSTIÇA DO TRABALHO 
(DE/PARA). 

 

b) Inclusão de Assunto Processual, COVID-19, ao e-Gestão – Enviamos o 

novo script, que foi disponibilizado pelo SIAD-TST, para coleta dessa informação. 

 
c) Regras de validação – Criação de novas regras para migração de processos 

físicos para eletrônicos. 

 

 

================================================================ 

 

4) A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) solicitou 

informações, propôs melhorias e apontou erros quanto ao Extrator de Dados do 
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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 no Sistema e-Gestão. 

 
Seguem consultas realizadas em ordem cronológica: 

 

a) e-Gestao x Decisão CNJ - aferição da produtividade de juizes em dias 
corridos 

EG- 3629 (27/04/20) 

Solicitamos informar os impactos no sistema e-Gestão relativos a decisão do 
CNJ (conforme link https://www.conjur.com.br/2020-abr-23/afericao-produtividade-

juizes-feita-dias-corridos) acerca da aferição da produtividade dos magistrados em 

dias corridos. 
 

b) Dúvida quanto a data inicial do prazo para relatar em Embargos de 
Declaração 

EG-3645 (07/05/20) 

Encaminhamos exemplo de processo em que o Extrator de dados do PJe 

considerou como marco inicial do prazo, uma data divergente daquela prevista na 

regra do e-Gestão. 
 
 

c) Classe “OPOSIÇÃO” pendente no item 90.427-Tutelas Provisórias 
Pendentes 
 

EG-3694 (04/06/20)  

Por não ser uma classe contemplada pelo e-Gestão, solicitamos esclarecimentos 
quanto ao cômputo da mesma no item 90.427- Tutelas Provisórias Pendentes, 
em alguns processos, conforme exemplos enviados. 

 
d) Tutelas pendentes em processos redistribuídos 

https://www.conjur.com.br/2020-abr-23/afericao-produtividade-
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EG-3714 (17/06/20)  

Solicitamos verificar o porque de alguns processos permanecerem pendentes no 

item 90.427-Tutelas Provisórias Pendentes para as varas de origem da 

redistribuição dos mesmos. 

 
 


