
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 03/2019 

 

 Tema: Sistema  e-Gestão 

 Local: Gabinete Coordenador e-Gestão  Data: 22/10/2019        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 01/07/19 a 30/09/2019) relacionadas ao Sistema e-
Gestão.  

 

Assuntos Tratados 

 
 
1) A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) propõe ao 

Coordenador do Grupo Gestor Regional das Tabelas Processuais Unificadas 

encaminhamento de ofício à Presidência do TRT5 apresentando sugestões 

relativas à criação da Tabela Processual Unificada de Documentos do CNJ.  

 

Em reunião no dia 23/07, ficou deliberado pelo Gestor Regional a expedição do 
ofício nos seguintes termos: 
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“Considerando o disposto na Portaria CR 008/2018, que altera e ratifica 

parcialmente as Portarias CR047/2008 e 056/2008, que instituiu o Grupo Gestor 

Regional das Tabelas Processuais Unificadas; 

Considerando documento disponibilizado pelo CNJ no link 

www.cnj.jus.br/tabelas-de-documentos-tpu e os esclarecimentos prestados pelo 

Departamento de Estatística daquele órgão, via e-mail de 16/07/2019, 

informando a possibilidade de criação de novas categorias de nível 1 a 4 no 

“Diagrama de Árvore”; 

Considerando a Tabela de Complementos de Movimentos com 

Acréscimos da Justiça do Trabalho (versão 09.05.2019) e as opções definidas  

para “Tipo de Documento” utilizado em vários movimentos no Sistema PJe-JT; 

Considerando necessidade de classificar os documentos “Externos” e 

“Internos” conforme aspectos jurídicos e práticos, consoante fluxo atual do 

Sistema PJe-JT  (versão 2.4);  

O Grupo Gestor Regional das Tabelas Unificadas do TRT5 apresenta 

sugestão de novo “Diagrama de Árvore” para a Tabela Processual Unificada de 

Documentos, de acordo com documento anexado, partindo da estrutura a 

seguir proposta:  

Externo Ações 

Contestação 

Documento de Identificação 

Documento de Prova Instrucional 

Resposta / Manifestação 

Interno Ata 

Certidão 

Decisão (Interlocutória) 

Despacho (Mero Expediente/Ato Ordinatório) 

Expediente 

Julgamento 
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2) A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) propõe ao 

Coordenador do Grupo Gestor Regional encaminhamento de ofício aos Juízes 

Convocados para a 2ª Instância do TRT5 com orientações acerca do 

recebimento de processos no Gabinete para relatoria.  

 

Em reunião no dia 04/10, ficou deliberado pelo Gestor Regional a expedição do 
ofício nos seguintes termos: 

 

“Tendo em vista o quanto dispõe o Regimento Interno (Seção V, arts 85 a 91) e 

visando o gerenciamento fidedigno das informações consolidadas nos Sistemas e-

Gestão e BI-TRT5, esclarecemos da necessidade de se proceder ao registro da 

conclusão para relatar, de modo imediato, nos recursos sorteados no PJe para os 

juízes de 1º grau, durante todo o período de sua convocação para o Tribunal.  

 

Considerando que o sorteio processual, durante as convocações, permanece 

atrelado ao Titular do Gabinete, a não observância desse procedimento implica no 

aumento do saldo de processos para relatar, vinculado ao Desembargador 

substituído.” 

 
 
3) A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) propõe ao 

Coordenador do Grupo Gestor Regional encaminhamento de ofício aos 

Desembargadores do TRT5 com informações acerca de novas regras relativas a 

contagem de prazo para relatoria, a partir da versão 2.5 do Extrator PJe.   

 

Em reunião no dia 11/10, ficou deliberado pelo Gestor Regional a expedição do 
ofício nos seguintes termos: 

 

“A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho disponibilizou nova versão do 

extrator de dados do PJe com previsão de implantação até março de 2020, conforme 

determinado no Oficio Circular – SECG/CGJT nº 26/2019.  

 

Dentre outras mudanças, verificamos a necessidade de informá-los a respeito 

da alteração abaixo, que impacta diretamente no quantitativo de processos pendentes 

para relatar no prazo e prazo vencido: 
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 Quando do retorno ao Gabinete, em razão de uma das formas de restituição 

abaixo, o prazo regimental será retomado a partir da nova conclusão, passando 

a ser aplicado o instituto da suspensão de prazo 

• Restituição pelo relator para remessa ao MPT 

• Restituição para cumprimento de diligência 

• Restituição para tentativa de conciliação  

Ex: processo de classe recursal distribuído em 01/08/2019 e restituído 

ao MPT dia 15/08/2019, decorreu-se 10 dias uteis do prazo para relatar. 

Após o retorno ao Gabinete e a nova conclusão para julgamento 

(relatar), restarão 80 dias úteis do prazo regimental. 

 

Ainda de acordo com as determinações recebidas, será necessário reprocessar 

as remessas relativas ao ano de 2019, utilizando-se essa nova versão do Extrator do 

PJe, que poderá impactar nos dados anteriormente consolidados nos relatórios 

estatísticos do e-Gestão, inclusive no Relatório da LOMAN.  

Quaisquer outros esclarecimentos entrar em contato com a Coordenadoria de 

Estatística e Pesquisa pelos ramais 7281/7980 ou e-mail cestp@trt5.jus.br.” 

 
 

4) 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: 

 

SISTEMA E-GESTÃO 2º GRAU 

 

a) Preenchimento da informação “Gabinete” – Solicitamos preenchimento do 

campo NUM_GABINETE na tabela INFO_PROCESSO para itens do 2º Grau, 

conforme especificação fornecida à SETIC-TRT5.  
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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 no Sistema e-Gestão. 

 

Seguem consultas realizadas em ordem cronológica: 

 

a) EXTRATOR 2.5 

EG-3111 – 19/07/2019 e EG-3178 07/08/2019 

Jiras abertos reportando diversos problemas técnicos encontrados para a  

implantação do extrator 2.5 no TRT5. 

 

b) AUDIÊNCIAS REALIZADAS NO CEJUSC2 / ACORDOS HOMOLOGADOS 
EM PROCESSOS REMETIDOS AO CEJUSC2 

EG-3198 – 14/08/2019 

Fizemos simulações no ambiente de teste do TRT5 para verificação dos novos 

itens estatísticos do CEJUSC2 e verificamos problemas na contagem dos itens 

92453/92454. 

 

c) ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO e-GESTÃO 

EG-3248 – 09/09/2019 

Solicitamos a verificação do seguinte problema: na última remessa de dados do 

mes de JUNHO/2019 (lote 9), não constava em nossa base o item 2160 para os 

processos das listagens anexadas; porem os referidos processos estavam 

aparecendo no relatório do e-Gestão como "PRAZO VENCIDO" 
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d) ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO e-GESTÃO 

EG-3270 – 18/09/2019 

Referente ao EG 3248 (que foi fechada). A listagem de processos apresentada na 

aba "Detalhamento dos processos" permanecia não compatível com a listagem 

apresentada na aba (B1 e B2) do relatório e-Gestão 2.2.5.4-Processos 

pendentes com o Relator, (Pastas públicas/e-Gestao/2a Instancia/2-Relatorios de 

Resumo/B-Exercicio da Funcao Jurisdicional/B.05-Relator) 

 

 

 

 


