
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA e-GESTÃO

ATA DE REUNIÃO Nº 04/2017

DATA: 07/08/2017 HORA: 09:00 às 10:30 h
LOCAL: SALA DE REUNIÃO NO 3º ANDAR DO PRÉDIO SEDE.

PARTICIPANTES:
EDILBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA
Coordenador do Grupo de Trabalho responsável pelo acompanhamento do
Sistema e-Gestão
MÔNICA MORAES RÊGO GUIMARÃES
Coordenadora de Sistemas da Informação – COSIS
FERNANDO MOREIRA BESSA
Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de Parauapebas
JOLÉA MARIA REBELO LEITE
Diretora de Secretaria da 10ª Vara do Trabalho de Belém
NARLICELMA SOBRAL SANTOS RAMOS
Secretária Geral Judiciária
JORGE FERNANDO AVELAR BARBOSA JUNIOR
Servidor da E. Corregedoria, em substituição a Secretária da E.
Corregedoria.
LUIZ DAMASCENA
Servidor da Coordenadoria de Gestão Estratégica – COGES
ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS
SETIN
NILSON DO CARMO BARROSO
Membro do Grupo de Trabalho do Sistema e-Gestão
KARLA CRISTINA MARTINS PAES
Assessora de Desembargador
PAULO FERNANDO RODRIGUES
Servidor da Coordenadoria de Gestão Estratégica – COGES

PAUTA: Acompanhamento dos dados estatísticos do Sistema e-Gestão.

1. Abertura

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

2. Demandas pretéritas, com assuntos objetos da reunião do dia
26/05/2017.

- Esclarecer como deverão ser tratados os processos de
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR)
durante a sessão do Pleno do E. Regional, por ocasião da
deliberação quanto aos pressupostos de admissibilidade da
referida Ação Originária.
O Coordenador Edilberto informa que foi aberto chamado EG-
1200, porém, ainda não houve deliberação quanto à demanda.
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− Esclarecer quanto aos procedimentos para envio de
processo para novo julgamento no 2º Grau para atender à
uniformização de jurisprudência.
O Coordenador Edilberto informa que foi aberto chamado EG-
1202, porém, ainda não houve deliberação quanto à demanda.

- Alimentação de pares de data referente ao item 393 do
Sistema e-Gestão.
Providenciado. A SETIN consolidou as informações exigidas
quanto ao item 393. 

- Criação de “Wiki” para viabilizar os trabalhos e
orientações destinadas ao usuário interno quanto aos
lançamentos corretos no Sistema PJe, visando a
fidedignidade dos dados estatísticos no Sistema e-Gestão.
Foi deliberado a inclusão da demanda como projeto do
Escritório de Projeto de TI – EPTI.

- Retomada dos trabalhos objeto de demandas pendentes,
conforme relatados em Atas pretéritas.
A SETIN informa que os trabalhos estão sendo desenvolvidos
através de projeto do Escritório de Projeto de TI – EPTI.
Foi deliberado que a COGES prestará apoio à SETIN quando
solicitada e que a SETIN manterá a COGES informada quanto
aos itens trabalhados e melhorias efetivamente
implementadas no Sistema Legado através do referido
projeto.
Informa também que está em vias de entrega das melhorias
quanto às funcionalidades de Suspensão/Sobrestamento no
APT (1º e 2º Graus), com previsão para 16/08/2017.

- Instalação do novo extrator, versão 2.2.
A SETIN informa que foi devidamente providenciada a
instalação da versão.

- Comunicação mensal aos usuários internos quanto à
disponibilização dos dados no Sistema e-Gestão.
O Coordenador informa que foram adotamos mecanismos que
estão possibilitando a prestação dessa informação aos
usuários internos.

3 - Implantação e homologação da versão 2.3 do Extrator de Dados do
Sistema PJe para o e-Gestão, nos termos do OF.CIRC.SECGJT Nº
010/2017.

A SETIN informa que a nova versão do extrator está sendo
implementada no ambiente de homologação, com vista ao cumprimento de
implantação no prazo declinado para conclusão, no caso, até
25/08/2017.

Conforme publicado pelo Comitê Gestor Nacional, esta nova
versão do Extrator de Dados contém melhorias e correções do processo
de integração entre os sistemas PJe e e-Gestão, conforme descritas
abaixo: 
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As principais demandas atendidas nesta versão são:

1 - Melhorias da funcionalidade de Controle de Prazos para

Magistrados:

• Permite o registro de suspensão de prazos

para magistrados independente da suspensão

de prazo processual;

• Permite configuração do cálculo do prazo em

dias úteis;

• Registra a informação de número de dias de

pendência nos indicadores de prazos dos

magistrados;

• Outras correções no cálculo do prazo.

2 - Melhorias no controle de pendência com o relator e de

julgamento no 2º Grau:

• Alteração no controle da pendência com o relator

para apuração da restituição para cumprimento de

diligência no TRT ;

• Correção do controle de pendência com o relator

de processos que já tiveram decisão terminativa;

• Correção na apuração da pendência com o relator

e de julgamento de processos arquivados

definitivamente;

• Correção na apuração da pendência com o relator

e de julgamento de processos já baixados;

• Correção do controle de pendência de julgamento

para que o julgamento de recurso interno sobre

decisão interlocutória não exclua da pendência

de julgamento as ações originárias e recursos.

3 - Correções diversas nos indicadores de 1º Grau:

• Correção da apuração de processos pendentes

para prolação de sentença após o recebimento

dos autos por anulação ou reforma da

sentença;

• Correção da apuração de processos pendentes

de solução após redistribuição mesmo que haja

registro anterior de declaração de

incompetência no órgão julgador de destino

• Correção para que as redistribuições para a

mesma vara sejam contabilizadas

Uma descrição detalhada das alterações que contemplam esta

versão pode ser encontrada no [Changelog do Extrator 2.3|

^ChangeLog - Extrator de Dados v2.3.docx].

ATENÇÃO: Conforme cronograma constante do Ofício

OF.CIRC.SECGJT Nº 10/2017 os Tribunais devem implantar e

homologar esta versão até o dia 25 de agosto de 2017.
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ATENÇÃO: A partir da versão 2.3 o Extrator não extrai

automaticamente feriados e suspensões do PJe sendo

responsabilidade do Tribunal a carga destes dados.

A seção 5.2-Configuração para o cálculo do controle de prazos

do [^Manual de implantação do Extrator de Dados.docx] deve ser

consultada para maiores detalhes.

Não se recomenda a utilização desta versão do Extrator para a
geração de remessas anteriores ao ano de 2016.

Cronograma de marcos e atividades:
Para melhor planejamento das atividades, segue um cronograma

dos marcos e atividades previstas:

Data Atividade

08/08/2017 Liberação do Extrator 2.3 em homologação

25/08/2017 Prazo final para homologação do Extrator 2.3

05/09/2017 Data prevista para liberação em produção do Extrator 2.3

Obs: Algumas atividades e datas podem sofrer alterações

4 – Automatização das remessas de dados estatísticos semanais,
visando acompanhamento e controle de sentenças pendentes de prolação
pela E. Corregedoria, dentre outros.

A SETIN informa que as remessas semanais foram devidamente
implantadas e automatizadas, estando à disposição do usuário interno
por ocasião de consulta ao Sistema e-Gestão.

 
Sem mais a reunião foi encerrada e lavrada essa ata que

segue subscrita pelo Coordenador do Grupo.

___________________________________
EDILBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA

Coordenador
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