
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 05/2020 

 

 Tema: Sistema  e-Gestão 

 Local: Hangouts – Gmail TRT5  Data: 07/01/2021        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 01/10/2020 a 19/12/2020) 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: 
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SISTEMA E-GESTÃO 2º GRAU 

 

a) Atualização de dados de Precatorios – Solicitamos atualizar dados após 

revisão das tramitações de baixa.   

 

================================================================ 

 

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) Publicação automática de Decisões Monocráticas no PJE  

EG- 4016 

Solicitamos verificar o porque de em alguns processos, os movimentos 

decorrentes da forma automática de publicação da decisão monocrática (opção 

constante do Pje “Intimação automática” , sem passar pela tarefa “Comunicações 

e Expedientes” que possibilita o preenchimento do complemento “DECISÃO 

MONOCRÁTICA”, disponível no campo “Matéria DEJT”) não estão sendo lidos 

pelo extrator e não estão gerando o item 92.214.  

 

b) Prazos vencidos no 2º grau 

EG-4018 

Solicitamos verificar a seguinte situação observada: processos que receberam a 

movimentação própria de diligencia prevista no Manual do eGestao e 

permaneceram constando no prazo vencido para relatar (92.160). 
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c)  Extrator 2.6/HOMOLOGAÇÃO - Pendências nos itens 90.117 e 90.118 

EG-4047 

Solicitamos verificar a seguinte situação observada: analisando o comportamento 

do novo extrator 2.6, em ambiente de homologação, observamos um aumento no 

número de processos para os itens 90117- Embargos de declaração pendentes e 

90.118 - Embargos de declaração pendentes com o Juiz, que na versão do 

extrator à época (2.5.5), utilizada pelo TRT5, não constavam na pendência 

desses itens. 

 
d) Extrator 2.6/HOMOLOGAÇÃO - Pendências no item 90.185 

EG-4048 

Solicitamos verificar a seguinte situação observada: analisando o comportamento 

do novo extrator 2.6, em ambiente de homologação, observamos um significativo 

aumento no número de processos para o item 90.185 - Cartas Precatórias 

pendentes de devolução, que na versão do extrator à época (2.5.5), utilizada pelo 

TRT5, não constavam na pendência desse item. 


