
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 09/2017 

 

 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) propõe ao 
Coordenador do Grupo Gestor Regional encaminhamento de ofício aos Gabinetes 
dos Desembargadores com orientações relevantes, decorrentes da implantação do 
Extrator-PJe  2.3. E, ainda, um ofício específico para o Gabinete da Des. Débora 
Machado com a conclusão definitiva referente ao processo 0000226-
90.2013.5.05.0161 AP 

Em reunião no dia 28/09, ficou deliberado pelo Gestor Regional  a expedição dos 
ofícios nos seguintes termos: 

a) Cicular: 

“Até o momento, a solução de contorno apresentada n o Oficio GGREG 04/2017 

para cumprimento de diligência no 2º grau (cálculo e/ou notificações)  era a 

seguinte: 

� Concluir para Magistrado (decisão para relatar) 

� Escolha do movimento “Proferida Decisão” 

 
Em decorrência da versão 2.3 do Extrator de dados d o PJe, liberada em 

setembro/2017, esta orientação deve ser desconsider ada e adotado novo 

procedimento, conforme detalhamento a seguir: 

 
� Conclusão para DESPACHO (nome magistrado) 

� O movimento “Conversão julgamento em diligência” 

� Expedição, pelo PAC, de documento em que o destinat ário 

NÃO seja do tipo custus legis 

 
NECESSÁRIO O REGISTRO DOS TRÊS MOVIMENTOS NO 
HISTÓRICO DO PROCESSO 
 

As regras de restituição já conhecidas continuam em  vigor, quais sejam: 

1. Para remessas ao MPT: 
 

� Conclusão para DESPACHO (nome magistrado) 

� O movimento “Requisição de Informações” 

� Expedição da notificação em que o destinatário é do  tipo 

custus legis 
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NECESSÁRIO O REGISTRO DOS TRÊS MOVIMENTOS NO 
HISTÓRICO DO PROCESSO 

 
2. Para cumprimentos de diligências no 1° grau: 

 

� Conclusão para DESPACHO (nome magistrado) 

� O movimento “Convertido o julgamento em diligência”  

� Remetidos os autos para Órgão Jurisdicional Compete nte para 

diligência 

 

NECESSÁRIO O REGISTRO DOS TRÊS MOVIMENTOS NO 
HISTÓRICO DO PROCESSO 
 

Em caso de dúvidas comunicar à CESTP via email cest p@trt5.jus.br  ou pelo 

ramal 7282.” 

 

b) Gab. Des. Débora Machado 

 

“Conforme noticiado no Oficio GGREG 08/2017, inform amos que o problema 

ocorrido com o processo 0000226-90.2013.5.05.0161 A P - indevidamente 

apontado na pendência para relatar no Sistema e-Ges tão - está resolvido com 

a nova versão do Extrator PJe liberada para a remes sa de dados de 

setembro/2017.” 

 

 

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: 
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SISTEMA E-GESTÃO 1º GRAU 

a) Regra de Validação - Modificar as mensagens de validação das tramitações 
em anexo para: Não é permitida se existir tramitação de Artigos de Liquidação 
apresentados (40000) e não houver registro do resultado do julgamento 
(501,600,700,800,900,910) ou existir um desses resultados de julgamento 
sem os Artigos apresentados. 

 

SISTEMA E-GESTÃO 2º GRAU 

a) Prazo Vencido - Período de Suspensão de Prazo  - Precisamos incluir o 
período de 14 a 18/08/2017 estabelecido no Ato TRT5 259/2017 para 
Suspender os prazos processuais nos processos físicos e eletrônicos no 
período de 14 a 18/08/2017 – VI Encontro Institucional da Magistratura da 
Justiça do Trabalho da Bahia. 

 

 

 

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) Processos Recebidos para Novo Julgamento - Conforme esclarecimentos 
do CGNe-Gestão no JIRA EG986 em 21/08/2017, “o retorno de processos 
para novo julgamento deve ocorrer no item 61/90061, podendo ser 
contabilizado também no 62/90062 e 393/90393 quando da sua conclusão.” 
Realizamos testes com o extrator 2.3 no nosso ambiente de homologação em 
um processo do 1° grau – fase de conhecimento, para o qual já havia sido 
atribuído anteriormente uma decisão ”Procedente em parte”. Para simular 
uma possível revogação da sentença já proferida, registramos os seguintes 
movimentos posteriores: 06/9/17 16:09:58 Conclusos para decisão geral 
06/09/2017 16:11:42 Revogada decisão anterior  Observamos que o processo 
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não foi incluído no item 90061-Processos aguardando o encerramento da 
Instrução, conforme esperado. Apenas foi gerado o item 90032-Processos 
recebidos com sentença revogada pelo próprio juízo. Poderiam nos 
esclarecer o ocorrido? 

 
b) Ajuste Relatório e-Gestão  - RELATÓRIO: e-Gestão>1o Grau > Relatórios de 

Resumo > Consolidação por Região Judiciária > D – Fase de Execução juízes 
> D.04 - PROCESSOS PENDENTES DE EXECUÇÃO Ao gerar relatório para 
AGO/2017, identificamos inconsistência na contagem dos processos físicos 
(item 99); através da “Quantidade do Item” o valor retornado é 72.626 
enquanto a contagem de processo retorna 72.598.  Isso já havia ocorrido, e 
reportado no EG 1355, com o relatório : e-Gestão>1o Grau > Relatório 
Gerencial > Dos juízes > Diversos > B.3.1 - PROCESSOS PENDENTES DE 
SOLUÇÃO, A query abaixo dá o mesmo valor para as duas formas de 
pesquisa. SELECT COUNT(1) FROM EGT_INFO_PROCESSO WHERE 
NUM_ITEM = 99 AND NUM_REMESSA = 496 AND NUM_LOTE = 3 AND 
NUM_TRIBUNAL = 5; SELECT SUM(NUM_QUANTIDADE_ITEM) FROM 
EGT_INFO_ITEM WHERE NUM_ITEM = 99 AND NUM_REMESSA = 496 
AND NUM_LOTE = 3 AND NUM_TRIBUNAL = 5. 

 

 


