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ATA DE REUNIÃO N°: 04/2022 

 

 Tema: Sistema  e-Gestão 

 Local: Hangouts – Gmail TRT5  Data: 31/03/2022        Relator: Daniela Ramos 

Envolvidos 

Participantes Empresa/Departamento Assinatura 

ANGÉLICA DE MELLO 
FERREIRA 

COORDENADORA GRUPO GESTOR 
REGIONAL E-GESTÃO 

 

RAILUZE BRANDÃO 
FONSECA SABACK 

COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA 

 

DANIELA RAMOS ALVES COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA 

 

CRISTIANE MENDES DE 
BARROS PESSÔA 

COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA 

 

FABIO ALMEIDA SANTANA COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA 

 

ANDRE LUIZ NUNES MUNIZ SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 

 

ADRIANO HENRIQUE DIAS 
SHULTZ 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 

 

 

Objetivo 

Aprovação das atividades mensais (de 01/03/2022 a 31/03/2022) relacionadas ao 
Sistema e-Gestão. 

 

Assuntos Tratados 

 
1. Tendo em vista as atribuições pertinentes ao setor relativas à análise de ajustes e 

melhorias do Sistema e-Gestão e, ainda, à atividade de acompanhamento das 
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validações mensais dos dados remetidos ao TST, a Coordenadoria de Estatística 

e Pesquisa: 

 

1.a. Solicitou à SETIC a implantação da versão 2.8.2 do Extrator de dados 

do PJe em EGH para dar início à validação dos novos itens / alterados por 

essa nova versão; 

 

1.b. Validou uma carga completa de dados do eGestao extraída 

automaticamente utilizando o SIGEP; 

 

1.c. Em relação as ações relativas ao trabalho de integração do 

eGestao/extrator-GPREC: 

• CESTP – aguarda SETIC rodar carga de dados, no ambiente de teste, 
para todo o Regional; 

• CESTP – sugerir que Gestora Regional faça consulta ao Comitê Nacio-
nal do e-Gestão sobre a previsão de ajuste do Extrator do Pje para lei-
tura de dados estatísticos de Precatórios/RPVs, tendo em vista tam-
bém a implementação no Pje da nova Res CSJT 314/2021; 

 
1.d. Solicitou à SETIC ajustes nos itens 117,118,427,400,401, relativos a 

processos SAMP de 1º grau, que não se encontram pendentes de finalização 

(342,346,353); 

 

1.e. Prossegue analisando demandas recebidas do Projeto CCLE2, quanto 

aos impactos no eGestão decorrentes da migração de processos físicos, que 

se encontram pendentes de julgamento/baixa no eGestao 2º grau, conforme  

fase processual específica. Em março foi aprovada rotina para validação dos 

processos com AIRR pendentes de remessa ao TST (PROAD 7736/2021) 

 

1.f.         Deverá agendar reunião com Coordenadoria de Recurso de Revista, 

conforme pedido feito por esta unidade, para análise da situação estatística 

dos Recursos de Revista pendentes de admissibilidade  
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2. 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) Redatora com equívoco na atribuição do Gabinete 

EG-5049 

O processo AR 0002658-36.2020.5.05.0000 foi distribuído originariamente para a 

Desembargadora Relatora DÉBORA MARIA LIMA MACHADO. Posteriormente, a 

Desembargadora MARIZETE MENEZES CORREA fora designada REDATORA. 

 
Verificamos que o processo se encontra com recurso interno pendente de 

julgamento, corretamente atribuído à REDATORA Marizete Menezes Corrêa. 

Assim, solicitamos esclarecer porque no campo “GABINETE” permanece 

apontando o Gabinete da Relatora original do processo, qual seja, GABINETE - 

DESEMBARGADORA DO TRABALHO DÉBORA MACHADO, quando o correto 

deveria ser GABINETE - DESEMBARGADORA DO TRABALHO MARIZETE 

MENEZES CORREA, Redatora do processo. 

 

b) Problema item 90300 

EG-5080 

O item 90106 deveria ser um subconjunto do item 90322, conforme manual: 

 

https://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.106 

Conceito 

Dos processos suspensos na fase de execução, destacar os que possuem 

registro ativo de suspensão por execução frustrada. 

Processos suspensos na fase de execução por não ter sido localizado o devedor 
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ou por inexistirem bens passíveis de penhora. 

Porém isso não está ocorrendo conforme exemplo: 0001349-81.2015.5.05.0023 - 

ele está no 90106 e não está no ´90300. (data de 21/03/2022). 

 

c) Itens 90117 e 90400 com dt_ocorrencia antes da migração do processo 

EG-5081 

Os processos CCLE (migrados) estão abrindo pendencia nos itens 90400 e 

90117 antes da migração. Estão abrindo pelo documento anexado tipificado 

como ED., p ex. 

Exemplo: 0001136-14.2010.5.05.0003 - AÇÃO TRABALHISTA - RITO 

ORDINÁRIO 

Solicitamos verificar. 

 

d) Procedimento processual - fase de liquidação 

EG-5096 

Encaminhamos ata GGREG 03-2022 contendo dúvida quanto ao 

procedimento processual na fase de liquidação. 

 


