
  

 
 

ATA DE REUNIÃO N°: 01/2016 

 

 Tema: Sistema  eGestão 

 Local:  Gabinete Coordenador e-Gestão  Data: 31/01/2016  Relator : Daniela Ramos 

Envolvidos  

Participantes  Empresa/Departamento  Assinatura  

MARGARETH RODRIGUES 
COSTA 

COORDENADORA GRUPO GESTOR 
REGIONAL E-GESTÃO 

 

FIRMO FERREIRA LEAL 
NETO 

MAGISTRADO 1º GRAU  

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  

LAULITO MENDES PORTO GAB DES MARIA DE LOURDES LINHARES  

MARIA DE LOURDES BRITES 
GUIMARÁES FRANÇA 

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) sugere ao Exmo. Juiz 
Firmo Ferreira Leal Neto o envio de ofício aos Desembargadores esclarecendo 
acerca da contagem de prazo para julgamento de recursos. 

Em reunião no dia 29/01, ficou deliberado que os esclarecimentos serão prestados 
aos gabinetes nos termos seguintes, por meio de ofício expedido pela Presidência 
do TRT5:  

“Informamos que o Sistema e-Gestão foi devidamente ajustado de forma a 
considerar, a partir de janeiro/2016, a data da dis tribuição dos processos 
físicos como início do prazo para o Relator restitu ir os autos dos processos 
em grau de recurso, em conformidade com o PROVIMENT O CGJT Nº 3/2015 e 
não mais a data do recebimento (conclusão) pelo gab inete.  

Com relação aos processos eletrônicos (PJe) ainda n ão foi liberada nova 
versão do extrator de dados pelo CSJT contemplando essa mudança.”  

 

 

 

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 

a) Validação Dados – Remessa dez/2016 -  Ao consultar a validação do Lote 2 
(dez/2016) no e-Gestão nenhum erro está sendo apontado para  1ª Instância, 
porém ao executar a "superquery" um erro é apresentado ("valida campos 
cnj").Verificar se está ajustado para Lote 3 na sexta, 15/01/16. 

 

b) Validação – Ajuste Processo - Excluir a tramitação do processo 0000807-
11.2010.5.05.0194 RTOrd “31901    SENTENÇA ANULADA NA 
EXECUÇÃO/ENT.PRIVADA/2ºGRAU    16/06/15” e  rodar a triger para 
atualizar a situação estatística no e-Gestão, pois foi feita por engano pela 
Vara. 
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c) Módulo Bloqueio SAMP - Tramitações retroativas e-Ge stão – Solicitamos 
liberar uso do módulo de bloqueio para tramitação do SAMP, a partir de 2015. 

 

SISTEMA E-GESTÃO 2º GRAU 

a) Validação - Prazo Vencido – Relator - O processo 0000779-
48.2013.5.05.0029 ED. foi recebido para novo julgamento (99814 + 65700 
em 05/11/15), os itens 2159 e 2120 foram abertos, mas 2199 não.  Verificar 
alinhamento também com itens 2120 e 2199. 

 

b) Validação – Lavratura de Acórdão – Processo0000255-42.2011.5.05.0281 
AP tem 99833 em 11/12/15, que deveria abrir itens 2210 e 2204, o que não 
ocorreu gerando erro temporal. Verificar. 

 

c) Validação - Precatórios – Dado do Juiz - Dezenas de precatórios estão 
com erro de validação no e-Gestao por não ter sido informado o juiz, relator 
ou presidente. Entretanto, na consulta a um dos processos constatamos que 
cod_juiz_rel está preenchido. Verificar se o erro foi na remessa. 
Encaminhamos em anexo  processos em tais condições. 

 

d) Validação –Precatório  - O Precatório 829.2010.621 foi quitado (62630) em 
11/12/2015, mas a baixa no saldo só foi dada em 01/01/2016, gerando erro 
temporal. Verificar o ocorrido. 

 

e) Validação – Pendente de Baixa - O processo 136.2011.463 recebeu 99900 
na fase EDB, por conta disto houve baixa no item 2224 na fase RecOrd, o 
que não deveria ocorrer. Verificar. 

 

f) Validação – Precatórios  - Foram remetidos 3 Ofícios Requisitórios 
(equivocadamente) com a tramitação 62890 em maio de 2014. 
Conseqüentemente, 3 itens 2326 foram abertos para este processo. Em 
janeiro de 2016 um destes itens foi baixado para entrada no prazo vencido e 
outro foi baixado por um ajuste. Inserir mais um ajuste para retirar do saldo 
2326. Processo: 65800.1989.291 
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g) Prazo para Relatar – De agora em diante, o prazo para relatar será contado 
a partir da distribuição (item 2138) e não mais da conclusão (itens 2147 e 
2148). Por favor, alterar a lógica para iniciar contagem do prazo (item 2159). 

 

h) Relatório SAMP –Deve  ser alterado para buscar o NOME DO SERVIDOR 
pelas tramitações de recebimento no gabinete ( ver lógica anterior pelas 
tramitações de entrada no 2147/2148) posteriores à inclusão nos itens de 
pendência 2159/2160. 

 

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 pedidos realizados em ordem cronológica:  

a) EGE-1857  11/01/16 

Poderiam nos informar se, para a versão 1.66.1, continua sendo aplicada a mesma 
lógica para o item 90036 à versão 1.66 informada na EGE-1590? 

 

b) EGE-1869  18/01/16 

Poderiam nos esclarecer quanto à situação abaixo? 

A Reclamação Trabalhista consta de várias reclamadas. 

Numa primeira audiência (sistema AUD) houve acordo homologado em relação a 
apenas uma delas. 

O usuário, ao utilizar o movimento de resultado de julgamento “HOMOLOGADA A 
TRANSAÇÃO”, fechou a pendência de solução e gerou os seguintes itens: 

90050- Processos solucionados em audiência - exceto audiência de julgamento 

90066- Processos aguardando cumprimento de acordo. 



 

Grupo Gestor Regional do e-Gestão    CESTP –TRT5 

5 
 

No que diz respeito às demais reclamadas, a instrução processual seguirá com 
audiência já designada. 

Como será registrado um novo resultado de julgamento, se não há mais pendência 
de solução para este processo no e-Gestão? 

Qual seria a orientação para estes casos? 

 
 

c) EGE-1905  28/01/16 

Observamos nos Relatórios do e-Gestão, que os Itens 92.287, 92.288 e 92.291 
encontram-se zerados para todo o período do ano de 2015. 

Poderiam dos esclarecer? 

Precisamos dessa informação com urgência 

 


