
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 08/2016 

 

 Tema: Sistema  eGestão 

 Local:  Gabinete Coordenador e-Gestão  Data: 31/08/2016  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 

 

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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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) Recebidos com conversão de classe – Tendo em vista regra temporal que 
define que os processos dos itens 2121 e 2222 devem ser os mesmos, 
observar os ajustes necessários conforme documento anexado.  

 

b) Cancelamento Autuação - Vimos problema na sistemática do SAMP1o Grau 
quanto ao uso da 50019-CANCELADA AUTUAÇÃO (Processo referência 
8400.2009.32 RT / 9001.20015.32 AI-AP). Salvo engano, esta tramitação foi 
criada para permitir ao usuário cancelar autuação de execução provisória em 
autos apartados.O que está acontecendo: 

1) Esta tramitação é permitida em processo APARTADO, porém está sendo 
replicado para processo principal de 1o Grau. Porém, como EG-1º   faz leitura 
da 50019 independente da classe, esta tramitação está dando baixa 
erroneamente nos itens do processo principal. SOLUÇÃO: 50019 (EG1 grau) 
somente deve ser lida quando feita em classe de execução provisória 
(processo apartado) 

2) Usuário está utilizando 50019 para cancelar RECURSO de 2o Grau. O EG 
de 2o Grau somente lê 99900 (processo inválido) gerada após a 50019 se 
feita pelo SGD. SOLUÇÃO: EG-2oG deve ler a "50019-cancelada autuação" 
como baixa para todos os itens de pendencia de 2o grau. Podemos ainda dar 
baixa forçada nos processos pendentes de baixa hoje (item 2224 is null) que 
tiveram tramitação 50019 posterior à inclusão no 2224 (apareceram 40 
processos lista abaixo). Para análise. 

  

c) CLE – A tramitação 14910 do projeto CLE está dando baixa na fase de 
execução, mas não está no item 300 Processos suspensos. Para análise. Ex: 
processos  141100/1997/161, 121/2010/161, 111300/2007/161, 
1349/2010/161 
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d) Processos suspensos / sobrestados - A tramitação 898 só deve abrir o 
item 61, caso esteja ele em aberto no julgamento (60,61,62).Vide processo 
1783.2013.191. 

 

SISTEMA E-GESTÃO 2º GRAU 

a) Validação - No processo 1296.2011.17 RO existe recurso de revista 
interposto que não foi lido pelo e-Gestão. Verificar. 

 

b) Precatório - Juízo de Conciliação 2o Grau aponta erro quanto à leitura do 
Precatório 0037840-44.1992.5.05.007, inexistente no e-Gestão.Consultando 
pela função ATIVO, vimos que o mesmo não foi carregado na tabela em 
razão da tramitação 99900 de 10/09/2007 10.14.12. Inserir  na 
"egs_egt_processo" esse precatório aplicando regras para carregar dados 
necessários (valor, dt ofício, ...). 

 

c) Validação – Data 1º Julgamento  - e-Gestão aponta erro no processo 
0034800-90.1998.5.05.0024 AP por falta de data no 1º julgamento. A query 
não aponta este erro mesmo com a atualização feita no #11242. Identificamos 
possível causa: Na tabela egt_processo_hist_evento só aparece o 
cod_tipo_evento = 1, que corresponde à distribuição. O valor associado a 1º 
julgamento e que não foi registrado neste processo é cod_tipo_evento=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 para 
processos PJe. 

Seguem consultas realizadas em ordem cronológica: 

 

 

a) EG-115   03/08/16 
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Conforme relatado à equipe da CESTP / TST (André) verificamos que no mês de 
junho foram listados equivocadamente processos que violaram a regra de validação 
"os processos do item 2198 devem ser um subgrupo dos processos informados no 
item 2224 para as classes originárias e de recursos", uma vez que os referidos 
processos apresentam os dois itens, por exemplo 551-35.2010.5.05.0011 e 1023-
02.2010.5.05.0281. Favor verificar regra. 

 

b) EG-135   12/08/16 

Prosseguimento na tentativa de ajustar a rotina de envio automático dos Relatórios 
de 1º grau, para email dos magistrados, gostaríamos de pedir sua valiosa 
colaboração para seguinte ajuste: 

• Hoje a listagem do NOME DOS MAGISTRADOS (da tabela EGT_PESSOA) 
apresenta todas as pessoas (Juízes e Servidores) e de todos os Regionais -> 
gostaríamos de limitar SOMENTE aos Juízes e SOMENTE do TRT5: 

• EGT_PESSOA.NUM_TRIBUNAL = 5 
• EGT_INFO_PESSOA.COD_CARREIRA = 0 
• join pelo EGT_PESSOA. NUM_PESSOA = EGT_INFO_PESSOA. 

NUM_PESSOA 

• Outro pedido: poderia nos enviar os dados existentes aí na base do TST 
(EGT_INFO_PESSOA ) do Juiz GUILHERME GUIMARÃES LUDWIG, pois 
estamos tentando identificar a razão da diferença no cadastro do NOME (na 
nossa base com acento no GUIMARÃES e aí na listagem o nome dele sem 
acento). 


