
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 08/2015 

 

 Tema: Sistema  eGestão 

 Local:  Gabinete Coordenador e-Gestão  Data: 31/08/2015  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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Considerando a importância de capacitação na integração dos Sistemas PJe e e-
Gestão, a Coordenadora Regional do e-Gestão, na data de 26/08, propõe 
treinamento de servidores à Presidência deste TRT encaminhando ofício nos 
seguintes termos:  

 

“Considerando a necessidade de conhecimentos especí ficos relativos ao 

Sistema PJe quanto aos dados apurados pelo Sistema e-Gestão, no intuito de 

evitar inconsistências estatísticas com o uso do re ferido sistema; 

  

Considerando ainda que estão sendo ultimadas as açõ es de implantação do 

PJe nas varas deste Regional até 30/10/2015, quais sejam: 

  

VARA IMPLANTAÇÃO DO PJe 

BRUMADO 19/06/2015 

TEIXEIRA DE FREITAS 16/07/2015 

ITAMARAJU 17/07/2015 

EUNAPÓLIS 31/07/2015 

PORTO SEGURO 31/07/2015 

SANTO ANTÔNIO DE JESUS 31/08/2015 

CRUZ DAS ALMAS 31/08/2015 

ITABERABA 14/09/2015 

JEQUIÉ 28/09/2015 

IPIAÚ 29/09/2015 

PAULO AFONSO 16/10/2015 

SIMÕES FILHO 19/10/2015 

EUCLIDES DA CUNHA 29/10/2015 

CONCEIÇÃO DO COITÉ 30/10/2015 

 

 

Dando continuidade à capacitação já realizada com a s Varas do Trabalho da 

capital e interior, que já operavam com o PJe desde  2012 e assim continuam, já 
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em meados de 2015, solicito a Vossa Excelência seja  encaminhado à CDP 

autorização de curso para capacitação de 02 servido res por vara, naquelas 

acima relacionadas, direcionada à integração dos si stemas PJe e e-Gestão, 

sugerindo para que implemente tal tarefa a instruto ra Maria Madalena Oliveira 

Brito Cunha, integrante do Grupo Nacional de Especi ficação do PJe de 1º Grau 

e do Grupo Regional do e-Gestão.” 

 

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) Semana de Inspeção  - Desabilitar regras de validação de 03 a 
07/08/2015 em razão da semana de inspeção (Ato TRT5 257 21/05/2015), 
nos mesmos moldes do redmine #10188, e reabilita-las em 08/08/2015. 

 

b) Ajuste processual  - Ajustar os processos abaixo: 

Processo: 778/2011/20 quer incluir em pauta; já tem a tramitação 32010 
em 16/04/2012, que iniciou a fase de cognição, mas não abriu o item 342. 

Processos: 26/2012/461, 27/2012/461 e 28/2012/461 estão apensos aos 
respectivos principais, mas estão como pendentes de finalização de 
conhecimento e o principal está já na execução. 

c) Semana de Inspeção  - Desabilitar regras de validação de 03 a 
07/08/2015 em razão da semana de inspeção (Ato TRT5 257 21/05/2015), 
nos mesmos moldes do redmine #10188, e reabilita-las em 08/08/2015. 

 

SISTEMA EGESTÃO 2º GRAU 
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a) Ajuste processual  - Incluir a tramitação 57255 - AUTOS RECEBIDOS 
TEMA IUJ JULGADO/PREJUDICADO do processo 0000998-
95.2013.5.05.0341 ROPS na tabela Processos_gabinete, pois essa 
entrada  não está sendo computada e a usuária não está conseguindo 
tramitar a baixa. 

 

b) Ajuste processual  - verificar no processo 181-2014-132 ROS porque a 
tramitação 99900 - Processo invalido/fase inativa nao o retirou da 
pendencia do relator (item 2159) . 

 

c) Semana de inspeção  - Desabilitar bloqueio de tramitação em junho para 
Semana de Inspeção. 

 

d) Cargas TST  - Agendar nova remessa para maio. 

 

e) Ajuste processual  - Verificar erro ocorrido nos processo em anexo  em 
que foram autuados recursos e não abriram item de pendente de baixa 
2224. 

 

 

 

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. 

Segue consulta realizada em ordem cronológica: 
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a) EGE-1488  13/08/15 
Acompanhando os trabalhos de atualização dos dados do e-Gestão através 
do Inventário Virtual verifiquei situações que geraram dúvidas, quais sejam: 
1 - No 1º Grau, existem processos que entraram nos itens de pendência de 
90099 - Processos em Execução e 90353 - Processos pendentes de 
finalização - fase de execução, com o movimento "Iniciada a execução" e não 
entraram no item 90383 - Processos pendentes de baixa - fase de execução, 
mesmo não havendo nenhuma hipótese de baixa. 
Nesses casos observei que houve remessa ao TRT para processamento de 
Recurso Ordinário, o que me levou a crer que o extrator fez a leitura dessa 
remessa - no histórico - e independentemente da fase de conhecimento, e 
não abriu a pendência na fase de execução. 
Ex.: 
Processo que teve Recurso Ordinário no conhecimento e não houve Agravo 
de Petição ou outro Recurso em Execução: 
0000618-50.2013.5.05.0122 RTSum 90099 
 
Processos em execução 
0000618-50.2013.5.05.0122 RTSum 90353  
Processos pendentes de finalização - fase de execução 
e, Processo que não houve Recurso Ordinário no conhecimento: 
0000581-23.2013.5.05.0122 RTOrd 90353 Processos pendentes de 
finalização - fase de execução 
0000581-23.2013.5.05.0122 RTOrd 90383 Processos pendentes de baixa - 
fase de execução 
0000581-23.2013.5.05.0122 RTOrd 90099 Processos em execução. 
Consultei processos de outro Regional, a fim de identificar se esse fato 
ocorria somente m nosso Regional e constatei que a mesma situação ocorre 
todos os Regionais. 
Ex. Processo 0010019-51-2013.15.0007 teve R.O. no Conhecimento e em 
24/03/2015 13:08:25 - Iniciada a execução trabalhista definitiva; 
Processo 0010012-59.2013.5.15.0007 não teve R.O. não teve R.O e em 
04/04/2014 15:37:21 - Iniciada a execução trabalhista definitiva 
2 - No mesmo Processo acima retratado o 0000618-50.2013.5.05.0122 
ocorreu a baixa na fase de conhecimento 02 (duas) vezes; a primeira com a 
remessa do Recurso para o TRT para processar recurso e a segunda quando 
iniciada a liquidação. 
 


