
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

PROCESSO TRT-PA Nº 7097/2013

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO GERAL DO e-GESTÃO

Data da reunião: 14 de Novembro de 2019 

Horário: 10:00 às 11:15Hs

Local: Secretaria-Geral de Governança e Estratégia

No dia  14 de  novembro de 2019, às  10:00 hs, reuniu-se, na sala de reuniões da
Secretaria-Geral  de  Governança  e  Estratégia,  a  Comissão  Geral  do  e-Gestão,
instituída  pela  Portaria  TRT 18ª  GP-SGJ Nº  1065-2018.  Estiveram presentes  os
seguintes membros da Comissão: Juiz Luciano Santana Crispim (em substituição ao
Desembargador Daniel Viana Júnior, Coordenador); Juiz Lucas Carvalho de Miranda
Sá; Cléber  Pires Ferreira,  Secretário-Geral  Judiciário;  Murilo  de Barros Carneiro,
Diretor de Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicação; Rafael Ramos
Tavares, chefe da Seção de Acompanhamento de 1° e 2° graus (DEPI); e Jorivê
Fleury Borges, Coordenadoria de Gerenciamento do PJe e de Sistemas.

Passou-se, em seguida, à discussão dos itens constantes da pauta:

1 - Comparativo entre os métodos atual e anterior de cálculo das metas

O servidor Rafael Ramos apresentou as Metas 1 e 5, período de referência

de 01/01/2019 a 31/10/2019, apontando as principais mudanças ocorridas com a

nova metodologia de cálculo (Hórus18), comparando com o método antigo usado

pela 18ª região e com o método atual usado pelo e-Gestão (Gestão estratégica do

TST). Além dos dados do tribunal foram usados também os dados da VT de São

Luis como exemplo. Após discussão os membros chegaram à conclusão de que a

nova metodologia está mais adequada.

O Secretário-Geral Judiciário, Cléber Pires Ferreira, sugeriu a criação de um



relatório com a lista dos processos que saem do arquivo provisório e de suspensão

na  meta  5  para  que  as  varas  possam ter  o  controle  dos  processos  que  estão

entrando na meta.

Deliberação: A DEPI procederá com a criação do relatório.

2 - Impactos constatados no e-Gestão com a adoção do novo extrator.

Foram citados os  impactos causados pela  adoção do novo extrator  do e-

Gestão, principalmente nos relatórios “Processos pendentes com o relator – prazo

vencido”  e  “Acórdãos  lavrados”.  Foram  discutidas  as  consequências  dessas

mudanças. Também foi discutida a migração dos processos do SAJ para o Pje.

Deliberações: Sem deliberações.

Sem  mais  discussões,  deu-se  por  encerrada  a  reunião  às  11:40  hs.  Eu,

Rafael  Ramos Tavares,  servidor  da Divisão de Estatística,  Pesquisa e Inovação,

lavrei esta ata, que foi assinada por mim e pelos membros da Comissão Geral do e-

Gestão.
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