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PROCESSO TRT-PA Nº 7097/2013

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO GERAL DO e-GESTÃO

Data da reunião: 27 de setembro de 2019 

Horário: 10:30 às 12:30Hs

Local: Secretaria-Geral de Governança e Estratégia

No dia 27 de setembro  de 2019, às 10:30 hs, reuniu-se, na sala de reuniões da
Secretaria de Gestão de Pessoas, a Comissão Geral do e-Gestão, instituída pela
Portaria  TRT  18ª  GP-SGJ  Nº  1065-2018.  Estiveram  presentes  os  seguintes
membros da Comissão: Desembargador Vice-Presidente e Corregedor Daniel Viana
Júnior  (Coordenador);  Juiz  Lucas  Carvalho  de  Miranda  Sá;  Danilo  de  Moura
Belarmino,  Secretaria-Geral  Judiciária  (em substituição  ao  Cléber  Pires  Ferreira,
Secretário-Geral  Judiciário);  Marcelo Marques de Matos, Diretor da Secretaria da
Corregedoria Regional; Fabiano de Almeida e Oliveira, Diretor da Coordenadoria de
Gerenciamento do PJe e de Sistemas; Wilane Carlos da Silva Massarani, Diretor da
Divisão de Estatística, Pesquisa e Inovação; Flavio Costa Tormin, Chefe do Núcleo
de  Apoio  à  1ª  Turma  Julgadora;  e  Jorivê  Fleury  Borges,  Coordenadoria  de
Gerenciamento do PJe e de Sistemas.

Passou-se, em seguida, à discussão do item constante da pauta:

1) Ciência da liberação da versão de homologação do extrator que contempla o

manual 2.0 do e-Gestão.

Jorivê e Fabiano cientificaram que foi realizada a contagem do mês de agosto

de acordo com a nova versão e que resta realizá-la de janeiro a julho de 2019.



Noticiou-se,  ademais,  que  o  extrator,  em  relação  ao  legado,  precisa  ser

alterado pelo nosso Tribunal e que este serviço de melhoria apresenta-se como de

alta complexidade. 

Deliberações: Serão relacionados à Secretaria-Geral Judiciária os itens que

foram alterados para análise sobre a alteração do extrator voltada ao legado, haja

vista a pouca quantidade de processos a serem afetados.

2) Apresentação do Sistema Hórus 18.

O  servidor  Wilane  Carlos  apresentou  o  sistema,  expondo  suas

funcionalidades, facilidade e intuitividade no uso e na identificação de informações

importante para a tomada de decisão pelos gestores do Tribunal.

Os membros da Comissão elogiaram a ferramenta e entendem de grande

utilidade para a gestão das áreas fim e meio do Tribunal.

Deliberações: Dr. Lucas sugeriu, como melhoria do sistema a inserção, na

tela de pendentes, também os processos que saíram da meta, destacando-os.

3) Implementação da alimentação diária do e-Gestão.

O servidor  Jorivê  informou  que  a  carga  do  1°  grau  está  sendo  realizada

diariamente desde o dia 25/09/2019, abrangendo PJe e Legado. Em relação ao 2°

grau, apesar da melhoria de desempenho obtida com atualizações das consultas à

Base de Dados, o legado apresenta alta duração de contagem, o que impossibilita a

alimentação diária devido ao fato de a carga do Legado extrapolar o limite de tempo

necessário para a disponibilização dos dados ao CSJT.

Informou-se que a carga semanal está apta a ser executada.

Deliberações: Decidiu-se pela implementação da contagem diária do 1° grau

e semanal do 2° grau, cuja efetivação deverá se concretizar a partir de 07/10/2019.

Caso seja detectada perda de desempenho em decorrência da carga diária,  fica

autorizada a implementação de carga semanal. 
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