
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 04/2020 

 

 Tema: Sistema  e-Gestão 

 Local: Hangouts – Gmail TRT5  Data: 05/10/2020        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  COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA 

 

MARIA MADALENA 
OLIVEIRA DE BRITO 
CUNHA 

REPRESENTANTE 1º GRAU  

 

Objetivo 

Aprovação das atividades mensais (de 01/07/2020 a 30/09/2020) 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 ofícios aos 

Desembargadores e Juizes de 1ª Instancia deste Regional, acerca da 

regularização da contagem de prazos no Sistema e-Gestão. 

 

Em reunião no dia 27/07, ficou deliberado pelo Gestor Regional a expedição do 
ofício nos seguintes termos: 
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“Em abril deste ano, foi inserido no Sistema e-Gestão, para fins de suspensão do 

prazo para relatar, o período relativo ao 10º Encontro Institucional da Magistratura, previsto 

para ocorrer entre os dias 30/03 e 03/04/2020. 

Verificou-se, recentemente, a necessidade de ajustar o sistema, tendo em vista o 

cancelamento do evento. Assim, os prazos dos processos que encontravam-se pendentes 

para relatar, à época, serão recalculados nas listagens disponibilizadas no e-Gestão e no BI-

TRT5. 

Por esse motivo, os dados relativos aos meses de março/2020 a junho/2020 serão 

retransmitidos ao TST e novos relatórios de produtividade serão republicados no portal do 

TRT5.” 

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

Coordenador do Grupo Gestor Regional encaminhamento de ofícios ao 

Corregedor e Juizes de 1ª Instancia deste Regional, acerca do reprocessamento 

dos dados estatísticos relativos ao 1º semestre/2020 para o Sistema e-Gestao, 

em razão da nova versão do Extrator-PJe. 

 

Em reunião no dia 25/09, ficou deliberado pelo Gestor Regional a expedição dos 
ofícios nos seguintes termos: 

 

“Em junho deste ano foi disponibilizada pela CGJT a versão 2.5.5 do Extrator de 

dados do PJe que corrige, entre outros problemas, a apuração dos itens estatísticos do 

Sistema e-Gestão relativos às tutelas provisórias e aos incidentes de liquidação/execução. 

Em agosto, o TRT5 concluiu com êxito a implantação da referida versão do Extrator 

e, após autorização do Grupo Gestor Regional do e-Gestão, procedeu ao reprocessamento 

dos dados consolidados relativos ao período de janeiro/2020 a julho/2020. 

Assim sendo, os dados do 1º semestre/2020 foram ajustados no Sistema e-Gestão e, 

consequentemente, no BI-TRT5.” 
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3) A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) propõe ao 

Coordenador do Grupo Gestor Regional encaminhamento de ofício aos 

Desembargadores deste Regional, acerca do reprocessamento dos dados 

estatísticos no Sistema e-Gestao, em razão da nova versão do Extrator-PJe. 

 

Em reunião no dia 13/10, ficou deliberado pelo Gestor Regional a expedição do 
ofício nos seguintes termos: 

 
 “Em junho deste ano foi disponibilizada pela CGJT a versão 2.5.5 do Extrator de 

dados do PJe que corrige, entre outros problemas, a apuração dos itens estatísticos do 

Sistema e-Gestão relativos a publicação de Acórdãos e Decisões Monocráticas. 

Em agosto, o TRT5 concluiu com êxito a implantação da referida versão do extrator 

e, após autorização do Grupo Gestor Regional do e-Gestão, procedeu ao reprocessamento 

dos dados consolidados relativos ao período de janeiro/2020 a julho/2020. 

Assim sendo, os dados do 1º semestre/2020 foram ajustados no Sistema e-Gestão e, 

consequentemente, no BI-TRT.” 

 

 

4) 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) Reprocessamento de dados de jan a julho/2020 - Solicitamos envio de novas 

remessas de dados relativos ao período de janeiro a julho/2020, em razão do novo 

Extrator PJe.   



 
Grupo Gestor Regional do e-Gestão    CESTP –TRT5 

4 
 

 

SISTEMA E-GESTÃO 2º GRAU 

 

a) Reprocessamento de dados de jan a julho/2020 - Solicitamos envio de novas 

remessas de dados relativos ao período de janeiro a julho/2020, em razão do novo 

Extrator PJe.   

 

b) Prazos para relatoria – Solicitamos verificar erro relativo ao controle de prazos 

para relatar.    

 

 

 

5) 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 no Sistema e-Gestão. 

 

Seguem consultas realizadas em ordem cronológica: 

 

a) Incidentes na Liquidação / Execução pendentes em processo já julgado 

 

EG- 3855 

Solicitamos verificar o porque de alguns processos permanecerem pendentes no 

item “90.400 - Incidentes na Liquidação/Execução pendentes”  mesmo tendo 

recebido movimentos de resultado de julgamento, que também não foram 

computados no item “90.398 - Incidentes na liquidação/Execução julgados”. 
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b) Apuração de itens para RELATOR x REDATOR 
 

EG-3948 

Solicitamos verificar o porque de alguns itens (92.431 - Processos pendentes 
com o relator - no prazo - ações originários e recursos internos e outros), que 
deveriam estar sendo computados para o REDATOR, estarem sendo 
computados para o RELATOR, em alguns processos encaminhados como 
exemplo. 

 
 

 


