
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 10/2017 

 

 Tema: Sistema  eGestão 

 Local:  Gabinete Coordenador e-Gestão  Data: 31/01/2017  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  

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 ao Comitê 
Nacional do e-Gestão  informando erro detectado no Extrator-PJe para processos 
migrados pela CLE. 

Em reunião no dia 25/10, ficou deliberado pelo Gestor Regional  a expedição do 
ofício nos seguintes termos: 

“Verificou-se que a migração dos processos físicos na fase de Execução para 

PJe, por meio da CLE, implica na abertura do item 9 0383 – Processos 

pendentes de baixa-fase execução.  

 Ocorre que, existem situações onde o processo já h avia sido baixado, 

enquanto físico; sendo indevida a reabertura do ite m supracitado no PJe. 

Diante do exposto, sugere-se ajuste no Extrator de forma a evitar o quanto 

acima relatado, o que poderia ser feito da seguinte  forma: inclusão na tabela  

TB_PROCESSO_CLE de uma coluna com a informação de “ Processo Baixado 

no Legado (S/N)”; se “S”, não abriria o item 90383 no PJe; se “N”, 

permaneceria como a programação atual, ou seja, abr iria o referido item.” 

 

 

 

 

A Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5 (CESTP) solicitou diversas 
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 1º GRAU 
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a) Prazos Magistrados - Início - Término de Contagem /  Suspensão  – Rever 
alinhamento da lógica do SAMP com a do PJe no que diz Respeito ao 
INICIO-TERMINO DE CONTAGEM / SUSPENSÃO de prazos para 
Magistrados. Regra geral: *1º Grau – 30 dias corridos, *2º Grau  - qtd dias 
depende da classe processual. Ver documento anexado. 

 

SISTEMA E-GESTÃO 2º GRAU 

a) Precatórios - Erro de Validação set/2017  - 1) Erro Precatório: Saldo: 2326, 
2327, 2328, 2329, Entrada: 2319, 32326, 32327, 32328, 32329, Saída: 2323 
,2324, 42326, 42327, 42328,4 2329 – Ex. Processo 1154.2012.007 Criar 
regra para verificar: se a tramitação  62630 não gerar os itens 2323 ou 232, 
gerar um dos itens de ajuste 42326, 42327, 42328, 42329. No caso em 
questão 42326.  2) Erro de RPV Saldo: 2345, 2346, 2347, 348, Entrada: 2338, 
32345, 32346, 32347, 32348, Saída: 2342, 2343, 42345, 42346, 42347, 
42348, Ex.  Processo: 170800.2003.3 Criar regra para verificar: se apenas 
uma tramitação 62755 fechar mais de um item saldo (2345, 2346, 2347, 
2348), gerar itens respectivos de ajustes (42345, 42346, 42347, 42348) na 
quantidade que ela fechou “menos 1”. Processo: 201500.1999.0008 - Colocar 
a tramitação 55160 para fazer um item de ajuste de saída quando ela fechar 
os itens 2345, 2346, 2347, 2348. No caso em questão 42347. 

 

 

 

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 para 
processos PJe. 

Seguem consultas realizadas em ordem cronológica: 

a) Processos Recebidos para Novo Julgamento - Conforme esclarecimentos 
do CGNe-Gestão no JIRA EG-986, em 21/08/2017, “o retorno de processos 
para novo julgamento deve ocorrer no item 61/90061, podendo ser 
contabilizado também no 62/90062 e 393/90393 quando da sua conclusão.” 
Em 29/09/2017, o processo RTOrd-0000164-39.2014.5.05.0024 foi recebido 
na Vara para novo julgamento (por anulação da decisão pela instância 
superior). No entanto, foi contabilizado apenas no item 90031-Processos 
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recebidos com sentença anulada pela instância superior. Poderiam verificar 
por que o retorno não o incluiu no item 90061-Processos aguardando o 
encerramento da Instrução? 

 
b) Pendentes com Relator  - No dia 19/05/17 foi registrado o movimento 

“Conclusos os autos para julgamento (relatar) no processo RO-0001299-
95.2014.5.05.0021. Até o mês de Agosto/2017, ainda com a versão 2.2.1 do 
extrator, o processo estava sendo apurado corretamente no item 92.159-
Processos pendentes com o relator - no prazo - recursos. Entretanto, no mês 
de Setembro/17, com a implantação da versão 2.3, o processo não aparece 
mais na pendência com o Relator. Poderiam verificar? 

 
c) Pendentes com Relator  - Reparamos que em processos originários, o 

movimento "Arquivados os autos definitivamente" encerrava não só aa 
pendências de baixa ( item 92224), mas outras, como por exemplo, 
a pendência com o relator - itens 92159, 92160. No entanto com o extrator 2.3 
isso não está ocorrendo. Com isso processos que antes estavam sem 
pendencia alguma, voltou a contê-las! Poderiam verificar? 

 
 


