
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 09/2016 

 

 Tema: Sistema  eGestão 

 Local:  Gabinete Coordenador e-Gestão  Data: 30/09/2016  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 

 

LAULITO MENDES PORTO GAB DES MARIA DE LOURDES LINHARES  

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 Juízes de 
Varas Trabalhistas e aos Juízos de Conciliação de 1º e 2º Graus – como já vem 
ocorrendo em razão das semanas de execução -  a fim de coletar de modo manual o 
resultado das audiências de conciliação para os quais inexistem informações no 
PJe.   

Em reunião no dia 12/09, ficou deliberado pelo Gestor Regional  a expedição do 
ofício nos seguintes termos: 

“Em razão da proximidade da Semana Nacional de Exec ução Trabalhista a 

realizar-se nos dias 19 a 23 de setembro, considera ndo a dificuldade técnica 

para apuração, de modo automático, dos resultados d as conciliações em 

execução no Sistema PJe - mais especificamente quan to a inexistência do 

registro do valor conciliado através do movimento “ Homologado acordo em 

execução ou em cumprimento de sentença” - será nece ssário que as varas 

enviem ao email cestp@trt5.jus.br , as informações abaixo no dia 23/09, após o 

término das audiências de conciliações, para fins d e registro no Sistema de 

Estatística do TST/CSJT, litteris: 

 

 - audiências PJe designadas para tentativa de conc iliação em execução: 

número de processos (aqueles incluídos em pauta com  Tipo de Audiência 

“Conciliação em Execução”; 

 - audiências PJe realizadas para tentativa de conc iliação em execução: 

número de processos (aqueles que receberam moviment o “Audiência {de 

Conciliação (Fase de Execução) } {Realizada}”; 

 -  acordos PJe efetuados em execução: número de pr ocessos (aqueles 

que receberam movimento “Homologado Acordo em Execu ção ou em 

Cumprimento de Sentença”; 

 -  acordos PJe efetuados em execução: valores conc iliados (R$);” 

 

 

 

A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) solicitou diversas 
implementações no Sistema e-Gestão dos Processos Físicos (SAMP), diretamente à 
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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 1º GRAU 

a) Validação -  Para a 1ª remessa de dados, o e-Gestão está apresentando 
diversos erros de validação temporal. Ex. A quantidade do item 117 deve 
obedecer à regra temporal para os itens de Incidentes 
Processuais. Verificar o ocorrido. 

 

b) Precatório – O Precatório 262340/1996/12 PR foi quitado pela vara em 
06/12/16 mas no e-Gestão não aparece a quitação, só consta que foi 
autuado. Ao tentar arquivar o principal 2623400/1996/12 RT aparece a 
mensagem de que precisa quitar o precatório.Para análise. 

 

c) Módulo e-Gestão  - SAMP  - Precisamos fazer ajuste na funcionalidade e-
Gestão, disponível para varas no SAMP 1o grau, a fim de pesquisar se o 
processo está ativo (conforme função anexada -  status em 31/12/2012) no e-
Gestão. Lógica após preenchimento do processo na tela ficará: 1) se 
processo NÃO estiver ativo, apresentar mensagem "PROCESSO NÃO ESTÁ 
ATIVO NO SISTEMA E-GESTÃO" 2) se estiver ATIVO, continuar 
apresentando dados conforme lógica atual. Temos necessidade urgente para 
esse ajuste pois será muito útil para a equipe da CLE e também para as varas 
que estão migrando esses processos para PJE. 

 

d) Módulo e-Gestão  - SAMP  - Solicitamos incluir no botão VERIFICAÇÃO 
ATIVO E-GESTÃO o MOTIVO pelo qual o processo foi considerado inativo 
em 31/12/2010; ou seja, aplicar a função pesquisa na tabela "PROCESSO":  
decode(EGSPROD.F_PROCESSO_ATIVO(P.COD_MUNICIPIO#,P.COD_JU
NTA#,P.ANO_PROC#,P.SEQ_PROC#,P.COD_TIPO_PROC#,P.LETRA_PRO
C#,TO_DATE('31/12/2012')),1,'sim','não') 

 

e) Processos Baixados - 1) Verificando hoje a lista de processos baixados 
pelos itens 381 (baixados execução) e 390 (item novo baixados execução 
meta 5) de jan/2016 a 31/08/2016, identificamos inconsistências, pois a 
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diferença entre essas listas seria apenas quanto aos processos com 
PRECATÓRIOS EXPEDIDOS que  estariam no item 390 e não apareceriam, 
por essa condição, no item 381. (Processos baixados - fase de execução - 
item 381 =  24.508; Processos baixados - Meta 5 - CNJ - item 390  = 32.762)  
Ex. 0009700-24.2003.5.05.0133 ACP; 0091400-52.2008.5.05.0034 RT. 2) 
Além disso, o item 390 está sendo gerado duas vezes quando da existência 
das tramitações 37200 e em seguida 28500; quando deveria contar apenas 
da tramitação encontrada inicialmente, qual seja a 37200. Ex. 0127700-
75.2007.5.05.0251 RT; 0075800-11.2006.5.05.0341 RT 

 

 

SISTEMA E-GESTÃO 2º GRAU 

a) Validação  - A alteração da regra solicitada em #11243 não contempla os 
recebimentos anteriores a julho. Os dois processos abaixo estão com erro 
por não ter o item 2199 devido a tramitação 99814 ter sido feita em junho. 
Incluir 2199 com data de agosto manualmente para ajustar estes erros.  
Processos 1410.2012.37 ED, 1024.2012.661 ED 

 

b) Prazo para relatar - Em razão da RA10/2016, que alterou os prazos para 
relatar das ações, recursos e embargos de declaração para 90 du, 
solicitamos alteração, conforme documento anexado. 

 

c) Validação – O processo 151000.2006.33 AP recebeu tramitação 86300 
mas não abriu item 2224. Verificar. 

 

d) Regra de Validação  - Precisamos incluir à regra dos itens 2120 e 2139 a 
seguinte situação:Processos recebidos com 99814 que tenham tramitação 
anterior 69220 - PREJUDICADO O JULGAMENTO DO RECURSO DO 
RECLAMADO ou 
69210 - PREJUDICADO O JULGAMENTO DO RECURSO DO 
RECLAMANTE. 

 

e) Validação – Houve algum erro na carga realizada pois a superquery 
mostra 358 processos violando a valida 2210,2216,2135,2132,2141,2198-
>2224 e 1.706 processos na valida 2159, 2161, 2168, 2169, 2187, 2134, 
2201 -> 2198, 2199. 

 


