
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 03/2021 

 

 Tema: Sistema  e-Gestão 

 Local: Hangouts – Gmail TRT5  Data: 08/07/2021        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 01/04/2021 a 30/06/2021) relacionadas ao 
Sistema e-Gestão.  

 

Assuntos Tratados 

 
 
1) 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: 



 
Grupo Gestor Regional do e-Gestão    CESTP –TRT5 

2 
 

 

SISTEMA E-GESTÃO 1º e 2º GRAUS 

 

a) Suspensão de prazos para relatoria em processos físicos – Encaminhamos 

especificação para que fosse implementada a suspensão dos prazos para relatar em 

processos físicos (PROAD 4646/2021).   

 

b) Saneamento item 2434 - processos suspensos pendentes de julgamento  – 

Encaminhamos especificação para baixa em 258 processos, que se encontravam 

indevidamente pendente no item.   

 

c) Saneamento item 2201 - processos em diligência  – Encaminhamos 

especificação para baixa em 77 processos, que se encontravam indevidamente 

pendente no item.   

 

d) Saneamento itens 367,368,369,370,2345,2346,2347,2348 (RPVs pendentes de 

quitação União, Estados e Municipios)  – Encaminhamos especificação para 

baixa em processos, que se encontravam indevidamente pendentes nesses itens.   

 

e) Projeto migração processos físicos para PJe  – Encaminhamos especificação 

para baixa de itens de pendência do legado após a criação dos mesmos itens no 

PJe 

 

 

 

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: 
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a) Apuração do item 92.157 - Processos disponibilizados pelo relator – 
outros 

EG- 4436 

Solicitamos verificar porque determinado processo, que foi disponibilizado por um 

determinado relator estava sendo computado no item para um outro. 

 

b) Classe “Recurso Administrativo” apurando resultado de julgamento no 
“grupo decisões” 

EG-4437 

Solicitamos verificar porque o Extrator-PJe leu para a classe processual 

RECURSO ADMINISTRATIVO, os resultados de julgamento no “Grupo 

Decisões” em processos PJe, uma vez que as classes contempladas no Manual 

do e-Gestão para o “Grupo Corregedoria Regional” estão atribuídas somente 

para os itens de legado.   

 
c) Apuração do item 92.160 - Processos pendentes com o relator - prazo 

vencido – recursos 

EG- 4458 e EG-4510 

Solicitamos verificar porque determinado processo, que fora restituído pelo 

relator em diligência estava também sendo computado no item 92.160 

 

d) Apuração dos itens 90.417 – Prazo médio do início até o encerramento 
da liquidação, 90.275 - Prazo médio do início da execução até a sua 
extinção - ente privado e 90.277 - Prazo médio do início da execução até 
a sua extinção - ente público 

EG- 4460 

Solicitamos verificar os marcos iniciais e finais de apuração desses itens. 

 

 

 


