
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 04/2017 

 

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 

 

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. 

Seguem pedidos realizados em ordem cronológica: 

 

SISTEMA E-GESTÃO 1º GRAU 

 

a) Processos Suspensos/Sobrestados  - Itens Suspensão 315, 300/106 x 
entrada/saída de suspensão. Verificar o alinhamento dos itens de suspensão 
com respectivos itens de entrada/saída da condição, pois ainda estamos 
verificando inconsistência de informações nesses itens. Cog - 315 (Saldo de 
suspensão) , Entrada – 389, Saída – 388. Exec - 300/106 (Saldo de 
suspensão),                   Entrada – 392, Saída – 391. 

b) Processos com instrução processual encerrada aguard ando prolação de 
sentença - com prazo vencido - Ajustar a remessa de dados referentes ao 
item “393-Processos com instrução processual encerrada aguardando 
prolação de sentença - com prazo vencido”, pois os dados que temos enviado 
a BSB não estão correspondendo com aqueles processados aqui em SSA. 

 

SISTEMA E-GESTÃO 2º GRAU 

a) Prazos Médios  – Considerando a possibilidade de tramitação "99900 
origem=destino=SGD", em processos de 2o Grau para a correção/limpeza da 
base de dados; considerando o que foi verificado em 2016, após ajuste 
processual solicitado pela SCJ2º Grau (baixa de mais de 1.000 processos , 
porém  impacto "negativo” nos indicadores/itens de prazo para o TRT5); 
solicitamos que  não sejam gerados itens de  prazo (2.227, 2.228, 2.230, 
2.232, 2.234, 2.236, 2.237, 2.239, 2.240, 2.241, 2.243, 2.245, 2.247, 2.258, 
2.265, 2.266) quando a tramitação de saída do item for "99900 
origem=destino=SGD". Confirmar se não ha regra de validação que venha a 
bloquear tal modificação. 
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b) Suspensão/Sobrestamento   x Pendente com Relator - Verificar porque o 
processo 868-2012-134 RO, que estava suspenso por IUJ (tramitação 272) e 
RRR (tramitação 50092) e foi encerrado o sobrestamento apenas do IUJ 
(tramitação 50054), ou seja, permanece sobrestado, está pendente com o 
Relator (Item 2159). 

 
 

 

 

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: 

a) Processos pendentes aguardando prolação de sente nça  - Processo 
0010370-37.2013.5.05.0028 - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO foi 
recebido com sentença anulada pela instância superior em 18/05/2016 
10:17:49. Em 13/02/2017 ficou concluso para sentença (gerando o 90035) 
porém não gerou o item "90062-Processos com instrução processual 
encerrada aguardando prolação de sentença". 

 

 


