
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 07/2021 

 

 Tema: Sistema  e-Gestão 

 Local: Hangouts – Gmail TRT5  Data: 15/12/2021        Relator: Daniela Ramos 

Envolvidos 

Participantes Empresa/Departamento Assinatura 

ANGÉLICA DE MELLO 
FERREIRA 

COORDENADORA GRUPO GESTOR 
REGIONAL E-GESTÃO 

 

RAILUZE BRANDÃO 
FONSECA SABACK 

COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA  

 

DANIELA RAMOS ALVES  COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA 

 

CRISTIANE MENDES DE 
BARROS PESSÔA 

COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA 

 

RENATA SANTANA 
FONSECA 

COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA 

 

FABIO ALMEIDA SANTANA COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E 
PESQUISA 

 

ANDRE LUIZ NUNES MUNIZ SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES  

 

ADRIANO HENRIQUE DIAS 
SHULTZ 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 

 

FABRÍCIO MONTEIRO 
ROCHA 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 
DE PESSOAS 

 

MILTON DOS SANTOS 
JONES 

SECRETARIA GERAL JUDICIÁRIA Ausência 
justificada 

JULIANA FERREIRA 
CAMPOS 

SECRETARIA DE COORD JUD DE 1º 
GRAU 

Ausência 
justificada 

GEAN CHARLES SOUZA 
PIMENTEL 

GAB DES RENATO SIMÕES Ausência 
justificada 
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Objetivo 

Considerando a publicação do Ato TRT5 406/2021 que designou nova composição do 
Grupo Gestor Regional do Sistema e-Gestão, a coordenadora convoca reunião com 
novos membros e equipe da CESTP.   

 

Assuntos Tratados 

 
Railuze apresentou informações gerais a respeito do Sistema e-Gestão, abordando 
os seguintes tópicos: 
 

 Ato TRT5 406/2021 e equipe da CESTP 
 Atos do TRT5 que instituíram as composições anteriores do Grupo Gestor 

Regional do Sistema e-Gestão (GGRe-Gestão) 
 Marcos importantes da implantação do e-Gestão no TRT5 
 Rotina de extração e coleta de dados para o TST (como / quando ocorre) 
 Atividades da CESTP vinculadas ao e-Gestão 
 Rotina de divulgação dos dados mensais para Corregedoria e Vice-

Corregedoria Regionais  
 Interação do e-Gestão com outros sistemas (PJe/SAMP, GPREC, SIGEP, 

DATAJUD, BI-TRT5, Módulo de Produtividade do CNJ, etc) 
 Ações urgentes que demandam decisão da nova coordenação do GGRe-

Gestão 
 
 
Railuze informou acerca das recentes alterações realizadas no e-Gestão, referentes 
à contagem dos prazos para relatoria e para a prolação de sentença no 1º Grau, 
necessitando comunicação aos Desembargadores e Magistrados de 1ª instância. Ao 
final da reunião a CESTP encaminhou ao e-mail de Dra. Angélica as minutas de 
ofícios para aprovação e assinatura. 
 
Seguindo orientação recebida da SGE, Railuze consultou Dra. Angélica a respeito 
dos Atos 379/2021 e 388/2021, que suspenderam o expediente e os prazos 
processuais na Jurisdição Trabalhista do Município de Eunápolis no período de 
29/11 a 07/12/2021, se a suspensão alcançaria também o prazo para prolação de 
sentença do magistrado, apurado pelo e-Gestão. Foi esclarecido que essa 
suspensão não alcança o referido prazo, não havendo o que ajustar no Sistema e-
Gestão. 
 
Railuze informou que a CESTP trabalhou em conjunto com a SETIC neste ato na 
homologação do extrator do SIGEP (TRT2) com o e-Gestão, enviando relatório de 
homologação à Gestora do Projeto em 06/12/2021 para anexá-lo ao PROAD 
12908/2018; complementando que o trabalho final demanda análise por parte da 
Coordenadoria Administrativa de Pessoas, já estando agendada reunião com a 
CESTP para 24/01/2022 
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Em relação ao extrator do GPREC (desenvolvido pelo TRT8), Railuze esclareceu 
que o TRT5 está iniciando o trabalho de validação dos dados em conjunto com a 
SETIC; que foi liberado em dezembro/2021 o ambiente de homologação e uma 
primeira extração de dados para esse fim. Dra Angelica sugeriu envolver a servidora 
Yosadhara de Araujo Costa e a Magistrada Dra Karine Andrade Britto Oliveira nas 
reuniões. 
 
Railuze informou que a SETIC vem acompanhando a implantação da solução 
tecnológica Codex/CNJ no TRT5 que integrará os Sistemas PJe-JT  e o Datajud 
(Base Nacional de Dados do Poder Judiciário). 
 
Considerando a recomendação em correição realizada em setembro/2021 pela 
CGJT, para realização de reuniões mensais pelo GGRe-Gestão, Dra Angélica 
solicitou que a CESTP marcasse previamente as datas para essas reuniões.  
 
A CESTP destacou que está construindo novos painéis no BI-TRT5 para atender 
demandas das Secretarias dos Órgãos Julgadores, Secretaria de Gestão 
Estratégica (indicador Tempo de Sobrevivência) e aprimorando o painel Gestão de 
Gabinete (indicador Restituídos-Plano de Ação Adm TRT5). 
 
Por fim, Railuze externou preocupação quanto ao novo painel do DATAJUD 
apresentado aos Tribunais em 01/12/2021, com lançamento previsto para final de 
2021, tendo em vista que os dados que estão consolidados para o TRT5 no referido 
painel estão inconsistentes. Acrescentou que recebeu do CNJ em 07/12 um 
documento com a parametrização dos dados e que em 10/12 encaminhou email à 
assessoria da CGJT, solicitando “orientações quanto ao procedimento a adotar, pois 
entendemos, smj, que se faz necessário unificar o entendimento para toda a Justiça 
do Trabalho quanto às regras para levantamento dos dados estatísticos do novo 
painel do DATAJUD.”, não obtendo resposta até a presente data. Ao final da reunião 
a CESTP reencaminhou referido email para Dra. Angélica, conforme solicitado. 
 
Dra Angélica expressou satisfação pela oportunidade de poder colaborar com o  
grupo no acompanhamento do Sistema e-Gestão, uma vez que sempre esteve 
atenta aos indicadores estatísticos do TRT5. 
 
A CESTP ficou de atualizar as informações relativas à nova composição do Grupo 
Gestor Regional do TRT5 no ambiente wiki do eGestão. 
 
 
 
 
 
 


