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ATA DE REUNIÃO N°: 08/2022 

 

 Tema: Sistema  e-Gestão 

 Local: Hangouts – Gmail TRT5  Data: 29/07/2022        Relator: Railuze Saback 

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 

 

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 

 

 

Objetivo 

Aprovação das atividades mensais (de 01/07/2022 a 31/07/2022) relacionadas ao 
Sistema e-Gestão. 

 

Assuntos Tratados 

 
1) A Coordenadora de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) solicitou implemen-

tações no Sistema e-Gestão dos Processos Físicos (SAMP), diretamente à Se-

cretaria de Tecnologia e Informação (SETIC-TRT5), tendo em vista as atribuições 
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pertinentes ao setor relativas à análise de ajustes e melhorias do sistema e, ain-

da, à atividade de acompanhamento das validações mensais dos dados remeti-

dos ao TST. 

 

Essas implementações tiveram como objetivo saneamento de processos de 1º e 

2º graus e foram realizadas a partir da regra de negócio construída pela CESTP 

e encaminhada à SETIC para fechamento de itens de pendência no eGestão, a 

exemplo de: AIRR pendentes de remessa (item 2291), RR pendentes (itens 

2274/2275), processos migrados com itens de saldo pendentes no SAMP, 

processos pendentes de baixa no 2ograu (item 2224) e já finalizados no 1º grau 

(itens 342,346,353), inclusão da informação do “Gabinete” no item de suspensos 

do 2º grau (item 2434) a partir de jan/2020. 

 

 
 
2) Tendo em vista as atribuições pertinentes ao setor relativas à análise de ajustes 

e melhorias do Sistema e-Gestão e, ainda, à atividade de acompanhamento das 

validações mensais dos dados remetidos ao TST, a Coordenadoria de Estatística 

e Pesquisa: 

 

a. A CESTP definiu com a SETIC o cronograma abaixo para implantação da 

nova versão do extrator PJe: 

 

i. Em relação a esse trabalho a CESTP analisou a alteração na 

lógica do controle de processos para relatar, que terá reflexos 

nos relatórios do BI, acompanhados periodicamente pelos 

Gabinetes. 

 

ii. Em 20 de julho a CESTP concluiu o levantamento relativo às 

principais melhorias advindas do novo extrator 2.8.3; 

 

iii. Em 22 de agosto, a CESTP irá sugerir à Gestora Regional do 

eGestão/Administração do Tribunal enviar comunicação aos 

Gabinetes do Desembargadores, informando acerca das 
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principais mudanças decorrentes desse extrator 2.8.3, a 

exemplo de: novos movimentos de restituições pelo Gabinete, 

novas regras em relação ao cômputo dos prazos para relatoria e 

quanto aos processos pendentes de conclusão. 

 

iv. Em 01 de setembro será implantada a nova versão 2.8.3 em 

produção, com reflexo nos dados processados para 

o egestao (produtividade) relativos ao mês de agosto/2022 

 

 


