
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 04/2019 

 

 Tema: Sistema  e-Gestão 

 Local: Gabinete Coordenador e-Gestão  Data: 20/01/2020        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 
SAMPAIO 

COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA 

 

MARIA MADALENA 
OLIVEIRA DE BRITO 
CUNHA 

REPRESENTANTE 1º GRAU  

 

Objetivo 

Aprovação das atividades mensais (de 01/10/19 a 19/12/2019) 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 1º GRAU 

 

a) Migração de processos do legado (fase de cognição) para PJe – 

Solicitamos a inclusão da tramitação 14910-PROCESSO MIGRADO no controle do 
e-Gestão/Legado para fins de baixa em todos os itens de saldo. 

 
b) Projeto 100% PJe - ajuste da fase processual - solicitamos possibilitar  

exclusão das tramitações 14700 ou 14750, por meio de funcionalidade própria do 

SAMP - além da permissão já existente para as tramitações 28500/14780 - desde 

que correspondam à FASE PROCESSUAL EM ABERTO e observando regras gerais 

da funcionalidade adotadas para 28500/14780 (senha diretor/email para 

corregedoria): 

 Processos pendentes de finalização - fase de liquidação - 14750 

 Processos pendentes de finalização - fase de execução – 14700 

 
c) Prazos para Magistrados – Solicitamos analise para verificar o impacto no 

serviço usado pelo e-Gestão do legado para controle de prazos dos magistrados da 

seguinte alteração feita pela SETIC: a função utilizada para o controle dos prazos 

para magistrados do SAMP - no BI-TRT5 - foi adaptada para considerar os mesmos 
parâmetros implementados pelo Extrator-PJe 2.4; excluindo-se o “número processo” 

que antes não era exigido.  

 
d) Controles para aprovação, pelo TST, das remessas mensais de dados - 

Reportamos à SETIC erros diversos a serem corrigidos, quanto ao descumprimento 

das regras de validação dos dados de 1º grau. 
 

SISTEMA E-GESTÃO 2º GRAU 

 

a) AIRR pendentes de remessa (item 2291) – Solicitamos a limpeza do saldo 

do item 2291 - Agravos de Instrumento em Recurso de Revista pendentes de 

remessa, conforme regras e sqls enviadas para esse fim, bem como aplicação 
mensal dessa rotina pela SETIC, de modo a retirar processos que estão sendo 
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computados, indevidamente, nesse item, tudo devidamente acordado com o então 

Diretor da Secretaria de Coordenação Judiciária de 2ª Instância. 
 
b) Processos adiados pendentes de julgamento (item 2200) – após 

verificarmos que o item não havia sido implementado como item de saldo, 

solicitamos mudança em sua rotina diária, de modo que os processos constantes do 

item 2200 fossem BAIXADOS/SAÍDA sempre que houvesse respectiva 

BAIXA/SAÍDA nos itens "2198/2199-Pendentes de Julgamento”, assim como 

solicitamos o ajuste para o "passado", de modo que fossem excluídos processos do 

item 2200, que não estivessem, respectivamente, nos itens 2198/2199, 

encaminhando sql à SETIC para esse fim.  

 

c) Mudança de relatoria – solicitamos ajustes no e-Gestão de 2º Grau, em 

relação à tramitação 73950 – MUDANÇA DE RELATOR, conforme regra de negócio 

encaminhada a SETIC para esse fim. 
 

d) Controles para aprovação, pelo TST, das remessas mensais de dados - 

Reportamos à SETIC erros diversos a serem corrigidos, quanto ao descumprimento 

das regras de validação dos dados de 2º grau. 

 

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

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) Processos incluídos em pauta e pendentes de julgamento (item 92425) 

EG-3296 (02/10/19)  

Verificamos na versão atual do extrator, que existem processos pendentes no 
item 92425 - Processos incluídos em pauta e pendentes de julgamento que já 
foram julgados; ou seja, não estão pendentes nos itens 92198/92199 

 

b) Distorções no cômputo de decisões (ITENS 92.376, 92.377, 92.378, 
92.379, 92.380 e 92381) 
 

EG-3324 (11/10/19)  
  
Geramos o extrator 2.5 para o mês de Março/19 e no comparativo com os dados 
gerados, à época, pelo extrator 2.4.1, verificamos distorção expressiva no que diz 
respeito a SEIS dos itens de decisões proferidas com resolução do mérito, 
conforme comparativo encaminhado, juntamente com lista exemplificativa de 
processos. 
 

 
c) Processos não contabilizados no item 92.156-Processos restituídos pelo 

relator para tentativa de conciliação 

EG-3325 (11/10/19) 

Verificamos que em alguns processos não foi gerado o item (agora atendido no 
manual 2.0) “92.156- Processos restituídos pelo relator para tentativa de 
conciliação”, embora conste do histórico deles os movimentos exigidos pela regra 
de negócio prevista no manual. Enviamos lista exemplificativa de processos para 
análise. 

 

d) Não foi aberto o item 92.454- Acordos homologados, em processos 
remetidos para os CEJUSCs de 2º Grau 

EG-3326 (11/10/19) 

Solicitamos verificar o porque de não ter sido aberto o item 92.454- Acordos 
homologados em processos remetidos para os CEJUSCs de 2º Grau, conforme 
listagem anexada ao chamado.  

 



 
Grupo Gestor Regional do e-Gestão    CESTP –TRT5 

5 
 

e) Extrator 2.5 - Antecipação de Tutela "PREJUDICADA” 

EG-3339  (21/10/19) 

Embora tivéssemos conhecimento, pelo manual 2.0, de que não haveria mais um 
item específico para as Tutelas PREJUDICADAS, precisávamos de 
esclarecimentos em relação àquelas que assim foram consideradas 
anteriormente a alteração do manual. Enviamos lista exemplificativa de 
processos para análise. 

 

f) Contagem do prazo 92.159 x Processos restituídos ao MPT 

EG-3345 (24/10/19) 

Analisando a contagem do prazo para o relator (item 92.159) em determinado 
processo, verificamos que o extrator 2.5 não descontou o período de 21 dias 
úteis em que o processo esteve restituído pelo relator ao MPT. Enviamos o 
numero do processo para análise. 

 

g) Duplicidade na apuração das tutelas provisórias recebidas e pendentes 
(90423, 90427) 

EG-3416 (05/12/19) 

Verificamos que os processos classificados como Tutela Antecipada Antecedente 
e Tutela Cautelar Antecedente estão sendo capturados em duplicidade pelos 
itens 90423-Tutelas Provisórias Recebidas (2 vezes apurado para o mesmo 
processo) e 90427-Tutelas Provisórias Pendentes (2 vezes apurado para o 
mesmo processo). Enviamos lista exemplificativa de processos para análise. 

 

h) Problemas na apuração do item 92424 – Tutelas Provisórias Apreciadas 

EG-3417 (06/12/19) 

Consultando a regra de negócio do item 92.424-Tutelas Provisórias Apreciadas, 
verificamos que serão capturados por este item aqueles processos que possuam 
o movimento “Apreciada a tutela provisória” presente em seus registros. No 
entanto, na atual versão do Pje, a árvore com os tipos de decisões gerais ainda 
não contempla tal movimento e, por este motivo, os usuários têm utilizado as 
tipos de decisões: Concedida em parte a tutela provisória #{tipo de tutela} de 
#{nome_da_parte}, Não concedida a tutela provisória #{tipo de tutela} de 
#{nome_da_parte} e Concedida a tutela provisória #{tipo de tutela} de #{nome_da 
parte). 
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Ocorre que, de acordo com o manual 2.0, estes 3 movimentos não estão 
previstos para serem lidos pelo e-Gestão e, consequentemente, estamos 
contabilizando muitos processos no item 90427- Tutelas Provisórias Pendentes, 
embora possuam petições de Tutela Antecipada Incidental/Tutela Cautelar 
Incidental/Tutela da Evidência', já devidamente apreciadas. 

Enviamos lista exemplificativa de processos para análise. 

 

i) Cálculo do prazo para relatar 

EG-3418 (06/12/19) 

Verificamos a existência de processos no item 92159, que a função “calcula 
prazo” está estabelecendo o prazo final para 1/1/2100.  

 

 


