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ATA DE REUNIÃO Nº 02/2016 

DATA: 19/02/2016 HORA: 10:30 às 11:30 h 
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DO 3º ANDAR 
 
GRUPO DE TRABALHO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO SISTAEMA e-
GESTÃO: 
 
EDILBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA 
Coordenador do Grupo de Trabalho responsável pelo acompanhamento do 
Sistema e-Gestão 
PAULO FERNANDO RODRIGUES 
Chefe da Seção de Estatística e Pesquisa 
MÔNICA MORAES RÊGO GUIMARÃES 
Coordenadora de Sistema da Informação – COSIS 
FRANCISCO JOSÉ  DA SILVA BARBOSA 
Secretário da 3ª Turma 
KARLA CRISTINA MARTINS PAES 
Assistente de Desembargador 
FERNANDO MOREIRA BESSA 
Juiz do Trabalho Substituto 
RODNEI JOSÉ MACAMBIRA MARTINS 
Secretário da E. Corregedoria Regional 
EDUARDO MÁRIO MONTEIRO OLIVEIRA 
Secretário de audiências 
NARLICELMA SOBRAL SANTOS RAMOS 
Secretária-Geral Judiciária 
LAURO NETO 
Diretor de Secretaria da 5ª Vara do Trabalho de Belém 
JOLÉA MARIA REBELO LEITE 
Diretora de Secretaria da 10ª Vara do Trabalho de Belém 
JEFFERSON ALESSANDRO MACEDO DA SILVA 
Secretário de Audiências 
 
 
PAUTA: Acompanhamento dos dados estatísticos do Sistema e-Gestão. 
 
 
1.  Abertura 
 

Aberta a reunião, o Sr. Edilberto agradeceu a presença de 
todos. 

Agradeceu também a presença dos seguintes servidores 
convidados: Diego Valdez (SETIN), Herbet Pereira da Silva 
(SETIN),Hélio do Carmo Barroso (Diretor da 16ª Vara do Trabalho de 
Belém), Walderir O. da Costa (Diretor da 19ª Vara do Trabalho de 
Belém) e Lúcia Andrade Gonçalves Lopes (Secretária da 2ª Turma). 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
COORDENADORIA DE SISTEMAS DA INFORMAÇÃO 

2 

É informada a ausência justificada dos seguintes 
servidores membros do Grupo de Trabalho: Paulo Fernando Rodrigues, 
Francisco José da Silva Barbosa, Karla Cristina Martins Paes, Rodnei 
José Macambira Martins, Eduardo Mário Monteiro Oliveira, Narlicelma 
Sobral Santos Ramos e Lauro Neto. 

Nessa oportunidade, faz-se registrar o ingresso de novos 
membros ao Grupo de Trabalho responsável pelo acompanhamento do 
Sistema e-Gestão, os servidores Lauro Neto (Diretor de Secretaria da 
5ª Vara do Trabalho de Belém), Joléa Maria Rebelo Leite (Diretora de 
Secretaria da 10ª do Trabalha de Belém) e Jefferson Alessandro Macedo 
da Silva (Secretário de Audiências da 13ª Vara do Trabalho de Belém) 

 
2. Erro de Validação 
 

A equipe representada pelo trabalho desempenhado em 
conjunto pelos servidores Luiz Damascena (Coordenadoria de Gestão 
Estratégica – COGES), Diego Valdez e Herbet Pereira (SETIN) manteve o 
foco dos trabalhos na análise das causas de erros das remessas de 
dados do 2º Grau, ano 2015. 

Nesta oportunidade, o servidor Diego Valdez informa que 
houve tratamento nos erros temporais e não temporais das remessas de 
dados do 2º Grau do ano de 2015, tendo respectivas remessas sido 
aprovadas com índice de 100%. 

Esclarece, ainda, que as remessas de dados do 1º Grau do 
ano de 2015, também está com índice de aprovação de 100%. 

Outrossim, a servidora Mônica Moraes Rego Guimarães 
(Coordenadora de Sistema da Informação – COSIS) ressaltou a 
importância da parceria mantida entre a equipe da SETIN e a COGES, 
através dos servidores Diego Valdez, Herbet Pereira e Luiz Damascena, 
para o êxito desse trabalho. Na oportunidade, frisa a necessidade da 
manutenção desse trabalho em conjunto durante o ano de 2016, no 
sentido de manter esse índice de 100% aprovação, primando, ainda, 
pela fidedignidade dos dados estatísticos do Sistema e-Gestão. 

Diante de tal assertiva, os membros do Grupo de Trabalho 
se manifestam anuindo com essa proposta, ficando deliberado que 
solicitará junto à Administração do Tribunal e a Coordenadoria de 
Gestão Estratégica – COGES, quanto à disponibilidade desses 
servidores para a continuidade desse trabalho em equipe e, em 
particular, quanto à disponibilização do servidor Luiz Damascena 
(COGES) para total apoio  durante os períodos mensais de execução dos 
trabalhos desenvolvidos para as remessas de dados estatísticos ao C. 
TST.  

 
3. Inconsistências detectadas que implicam da fidedignidade de 
dados estatísticos do Sistema e-Gestão 
3.1 – Possibilidade do registro de mais de uma solução no mesmo 
processo: 

 
Conforme constou nas Atas anteriores, foi constatado que o 

Sistema PJe-JT não apresenta qualquer óbice ao registro de mais de 
uma solução para o mesmo processo, em desacordo com as regras de 
negócio do Sistema e-Gestão. 

Nesta oportunidade, a servidora Mônica (SETIN), esclarece 
que referido problema ainda continua sob análise e aguardando 
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manifestação do Comitê Gestor Regional do Sistema PJe, conforme 
consignado na Ata da última reunião. 

 
3.2 – Inobservância pelos usuários quanto à funcionalidade que 
permite Suspensão/Sobrestamento de processos eletrônicos e físicos: 

 
Não obstante a funcionalidade que permite registrar a 

suspensão/sobrestamento está disponível nos sistemas PJe e APT para 
utilização em processos eletrônicos e físicos, respectivamente, o 
Grupo de Trabalho vislumbra a necessidade de orientar os usuários 
quanto sua correta utilização, ante sua salutar relevância, eis que 
impactará positivamente no acompanhamento das metas nacionais e 
institucionais. 

Nesta oportunidade é deliberado no sentido de se aguardar 
a instalação da próxima versão do Sistema PJe (versão 1.12.0), que dá 
tratamento singular de melhorias nos fluxos do sobrestamento (1º e 2º 
Graus de jurisdição) e, tão logo isso ocorra, que seja 
disponibilizados aos usuários orientações, com passo a passo, para 
sua correta utilização. 

 
3.3 – Apuração dos incidentes processuais nos processos físicos: 

 
Conforme constou em ata nas últimas reuniões, foi 

constatado pelo servidor Francisco Barbosa (Secretário da 3ª Turma), 
a forma de computação da produtividade dos Desembargadores na 
apreciação dos Embargos de Declaração nos processos legados que não 
está seguindo as regras dispostas no Manual de Orientações do 
sistema, eis que para os casos de mais de um incidente o sistema só 
permite o registro do resultado de um deles, não computando a 
produtividade quanto ao outro. Constatou-se, ainda quanto aos 
processos físicos, mesma sorte segue os Recursos Ordinários julgados. 

Nesta oportunidade, o servidor Diego Valdez (SETIN) 
ressalta que durante os últimos trabalhos a prioridade estava sendo  
voltada para aprovação das remessas de dados estatísticos do 2º Grau, 
ano 2015. 

Não obstante, esclarece que fará análise técnica para 
viabilidade da referida funcionalidade, caso fique constatada a 
deficiência. 

 
3.4 – Falta da funcionalidade que permite devolução de Cartas de 
Ordem nos processos físicos no 1º Grau: 

 
Conforme constou em ata nas últimas reuniões, a partir de 

Ordens de Serviços abertas pelos usuários no 1º Grau de jurisdição, 
foi relatado o fato de não constar funcionalidade própria no Sistema 
APT (processos legado) para devolução das Cartas de Ordem, cumpridas 
ou não, resultando em um “lixo” de processos que causam 
inconsistências nos dados estatísticos. 

Nesta oportunidade, o servidor Diego Valdez (SETIN) 
ressalta que durante os últimos trabalhos a prioridade estava sendo  
voltada para aprovação das remessas de dados estatísticos do 2º Grau, 
ano 2015. 

Não obstante, esclarece que fará análise técnica para 
viabilidade da referida funcionalidade, caso fique constatada a 
deficiência. 
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3.4 – Falta de funcionalidade para registro dos afastamentos dos 
magistrados para fins do computo dos prazos processuais: 

 
O servidor Diego Valdez(SETIN) prestou os seguintes 

esclarecimentos, inclusive por mensagem eletrônica enviada ao Grupo 
de Trabalho: 

As remessas de 1º e 2º graus do e-Gestão referentes ao mês 
de Dezembro/2015 foram regeradas e reencaminhadas ao TST e que, nesta 
oportunidade, foram disponibilizados os afastamentos dos magistrados, 
importados do sistema Mentorh, para que pudesse ser feito o cálculo 
adequado dos prazos processuais. 

Conforme tratado na última reunião do Grupo de Trabalho do 
e-Gestão, é interessante que seja feita uma avaliação dos dados que 
compõem essas remessas com o objetivo de verificar se, com a 
importação dos afastamentos dos magistrados, os prazos foram 
computados de forma correta. 

Para auxiliar nessa conferência, foram disponibilizados os 
seguintes relatórios no sistema PJe Gerencial, a fim de que se possa 
consultar os afastamentos que foram considerados na geração das 
remessas: 

    Comitê Gestor > Afastamentos dos Magist. - 1º Grau 
    Comitê Gestor > Afastamentos dos Magist. - 2º Grau 
Sem mais a reunião foi encerrada e lavrada essa ata que 

segue subscrita pelo Coordenador do Grupo. 
 
___________________________________ 

EDILBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA 
Coordenador 


