
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
COMITÊ REGIONAL PARA GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS DAS TABELAS 

PROCESSUAIS UNIFICADAS E E-GESTÃO DE 1º E 2º GRAUS 

Ata de Reunião nº 14/2020

Data: 22/10/20 Horário: 14:00 hs

Local: Reunião realizada por videoconferência 
utilizando a ferramenta Google Meet

Pauta: 1-  Acompanhamento  e  atualização  das 
demais  providências  já  deliberadas  em 
reuniões anteriores;

2- O que ocorrer.

Participantes: 1. Paulo Isan Coimbra da Silva 
Júnior(Desembargador do Trabalho, 

Coordenador do Comitê;
2. Fernando Moreira Bessa (Juiz do 

Trabalho);
3. Édme dos Santos Tavares Júnior 

(secretário);
4. Diego Antonio Nascimento Montero 

Valdez;
5. Rodopiano Rocha da Silva;

6. Mônica Moraes Rego Guimarães;
7. Narlicelma Sobral Santos Ramos

8. Paulo Sandro Lopes da Gama Alves;
9. Nilson do Carmo Barroso;

10. Alexsandro Cabral dos Santos.
 
    

OBS:  justificam-se  as  ausências  das 
servidoras Karla Cristina Martins Paes e 
Joléa Maria Rebelo Leite por motivo de 
férias, dos servidores Edilberto Cardoso 
de  Oliveira,  Paulo  Fernando  Rodrigues, 
Henrique  Vila  Nova  e  Paulo  Rodrigo 
Barroso  de  Mendonça,  por  encontrarem-se 
impedidos  em  virtude  de  atividades 
funcionais,  e  do  servidor  Luiz  Carlos 
Damascena em virtude de consulta médica.
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Na data e hora estipuladas acima, reuniram-se os participantes 
supra, tendo sido tratados os seguintes assuntos:

Item Assunto Proposições 
a  serem 
apresentadas 
à 
Presidência 
do Tribunal

1 Acompanhamento  e  atualização  das  demais 
providências  já  deliberadas  em  reuniões 
anteriores

Quanto ao item 1 da ata da reunião do dia 
29.09.20:

Julgamento parcial de mérito
  

      O servidor Diego(SETIN) salientou que 
se  atualizará  como  o  servidor  Herbet 
(SETIN)como  está  o  estudo  com  relação  a 
forma  mais  fácil  e  rápida  de  anexação  de 
todos os documentos, pela Vara do Trabalho, 
no  referido  recurso,  informando 
posteriormente ao Comitê.

Inconsistências no e-gestão

   O  servidor  Diego  (SETIN)informou  que 
relação ao chamado EG-3614, o qual informa o 
defeito de que somente a primeira decisão 
proferida está sendo apurada no 2° grau, já 
repassou à equipe do  TST, registrando no 
referido chamado, o passo a passo de como 
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devem acessar o banco de dados do TRT8, com 
vistas à resolução do problema, porém até o 
momento não houve nenhuma resposta.

   O  Comitê  deliberou  no  sentido  de 
expedição de ofício à Corregedoria do TST 
relatando  o  problema  e  solicitando 
prioridade no atendimento. 

Migração  dos  processos  físicos  para 
eletrônicos

      O servidor Édme (NUPJE) destacou que o 
grupo de trabalho, criado por deliberação do 
Comitê  na  reunião  do  dia  07.10.20,  com  a 
participação da SETIN, COGES, SEJUD, NUPJE, 
da servidora Joléa (10ª VT de Belém) e do 
servidor  Edilberto  (11ª  VT  de  Belém), 
elaboraram  relatório  com  os  impactos  que 
podem advir da migração de processo físico 
para eletrônico do 2° grau, como a seguir:

                  RELATÓRIO

IMPACTOS DA MIGRAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS DO 2º GRAU

Informo  que  a  conclusão  que  o  grupo  de  trabalho 
chegou, na reunião do dia 09.10.20, é que não existe 
possibilidade de migração dos processos físicos em 
fase de conhecimento, que tramitam no 2° grau, sem 
que ocorra inconsistências nos dados estatísticos do 
TRT8, como por exemplo duplicação de casos novos, bem 
como julgamento, os quais serão fictícios, destacando 
que quando da migração dos processos e sua remessa ao 
2º  grau,  deverá  ocorrer  todos  os  registros  no 
processo,  agora  PJe,  das  decisões  que  já  tiveram 
ocorrido anteriormente no processo físico, a fim de 
que o processo possa retornar para mesma condição 
processual que estava antes.

Informo,  ainda,  que  não  obstante  os  dados  serem 
fictícios,  os  resultados  serão  estatisticamente 
positivos, pois produzirão produtividade com os novos 
julgamentos e as baixas.
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Proposta  de  procedimento  para  baixa  de  processos 
físicos  para  migração,  em  caso  de  deferimento  da 
migração  dos  processos  físicos  em  fase  de 
conhecimento pelo Comitê do E-Gestão:

1- Caso o processo já esteja julgado no 2° grau, 
deve-se adotar o procedimento de baixa;

2- Caso o processo ainda não esteja julgado no 2º 
grau, deve-se registrar uma decisão monocrática para 
eliminar a pendência de julgamento e posteriormente 
adotar o procedimento de baixa;

Proposta de procedimento após a remessa dos processos 
convertidos:

1- Considerando que o recurso será distribuído por 
sorteio, o gabinete do relator deverá observar qual o 
relator prevento para fim de eventual redistribuição;

2-Caso o processo físico originário já tenha sido 
julgado,  deve-se  registrar  uma  decisão  monocrática 
para eliminar a pendência de julgamento no processo 
PJe,  encaminhando-se  o  processo  à  tarefa 
correspondente  a  situação  processual  anterior  à 
migração e baixa;

3-Caso o processo físico originário ainda não tenha 
sido  julgado,  deve-se  adotar  o  procedimento  no 
processo  PJe  para  fins  da  efetiva  minuta  e 
julgamento.

OBS:

1- Os gabinetes devem ser avisados que eventualmente 
receberão processos convertidos, ocasião em que deve 
ser observado qual é o relator prevento, conforme 
distribuição ocorrida no processo físico;

2-  O  servidor  Diego  informou  que  a  maioria  dos 
processos físicos que estão pendentes de baixa no 2° 
grau  são  recursos  da  fase  de  conhecimento, 
salientando  há  uma  inviabilidade  do  extrator  para 
migrar  o  dado  do  item  do  legado  para  o  item 
correspondente no PJe, sendo que no teste realizado 
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no ambiente de homologação o processo foi apurado em 
nenhum do sistema e-gestão correspondente ao Pje.

3 – Adotando-se o procedimento descrito acima, temos 
o seguinte:

1. Caso o processo já esteja julgado no 2° grau, 
deve-se adotar o procedimento de baixa;

 
a. a quantidade de casos novos vai ser o 

dobro  da  quantidade  de  casos  novos 
computados  anteriormente  com  esses 
processos pendentes de baixa no 2º grau;

 
b. a  quantidade  de  julgamentos  vai  ser  o 

dobro da quantidade  de  julgamentos 
computados  anteriormente  com  esses 
processos pendentes de baixa no 2º grau;

 
c. a quantidade de baixas, após o processo 

convertido ser baixado, vai ser o dobro 
da quantidade de baixas, caso o processo 
físico tivesse sido baixado normalmente;

 
d. as quantidades de processos pendentes de 

julgamento  e  pendentes  de  baixa  não 
sofrerão alteração. 

 
2. Caso o processo ainda não esteja julgado no 2º 

grau, deve-se registrar uma decisão 
monocrática para eliminar a pendência de 

julgamento e posteriormente adotar o 
procedimento de baixa;

 
a. a quantidade de casos novos vai ser o 

dobro  da  quantidade  de  casos  novos 
computados  anteriormente  com  esses 
processos pendentes de baixa no 2º grau;

 
b. a  quantidade  de  julgamentos,  após  o 

julgamento  do  processo  convertido,  vai 
ser o dobro da quantidade de julgamentos, 
caso  o  processo  físico  tivesse  sido 
julgado  normalmente  no  2º  grau;

 
c. a quantidade de baixas, após o processo 

convertido ser baixado, vai ser o dobro 
da quantidade de baixas, caso o processo 
físico tivesse sido baixado normalmente;
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d. As quantidades de processos pendentes de 
julgamento  e  pendentes  de  baixa  não 
sofrerão  alteração.

 

Ou seja, a estatística será afetada diretamente, por 
valores de variáveis que não refletem a realidade do 
processo.

                FIM DO RELATÓRIO

    O Comitê deliberou no sentido liberar a 
migração  dos  processos  em  fase  de 
conhecimento, pendentes de julgamento, que 
se  encontram  no  1°  grau,  com  ciência  à 
Corregedoria, e de submeter à apreciação da 
Presidência  e  da  Corregedoria  do  TRT8  a 
questão  da  migração  dos  processos  físicos 
para eletrônicos, pendentes de julgamento, 
que se encontram em 2° grau, considerando as 
implicações mencionadas no relatório acima.

Extrator  do  SIGEP  –  Sistema  Integrado  de 
Gestão de Pessoas

     O servidor Diego (SETIN) ressaltou que 
o extrator ainda continua em validação pela 
SEGEP - Secretaria de Gestão de Pessoas.

Produtividade semanal solicitada pelo CNJ

    O servidor Diego (SETIN) informou que, 
após reunião com o servidor Herbet (SETIN), 
chegou-se à conclusão de que não é possível 
extrair do módulo GIGS a informação de quem 
movimentou  o  processo  na  tarefa,  porém  é 
possível extrair dados das atividades.
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    O Comitê deliberou para que os dados 
para  a  verificação  da  produtividade  sejam 
extraídos  das  atividades  constantes  no 
módulo GIGS. 

   

Extrator do G-PREC

    O servidor Diego (SETIN) destacou que 
concluíram mais uma etapa da homologação do 
extrator  do  G-PREC,  sendo  que  encontraram 
problemas  em  dados  de  processos  antigos 
migrados  para  o  G-PREC  e  que  impacta  nos 
dados estatísticos, porém estão resolvendo 
os problemas e concluindo a homologação do 
extrator  do  G-PREC,  para  que  seja 
encaminhado  ao  TRT14,  o  qual  será  o  TRT 
piloto, e acompanhado pela equipe da SETIN, 
e  logo  que  concluído  com  sucesso,  será 
encaminhado a outros tribunais.

 

Problemas em chamados encaminhados ao NUPJE 
referentes ao sistema E-Gestão

   Com  relação  ao  chamado  da  2ª  VT  de 
Ananindeua  em  que  o  servidor  lançou,  por 
equívoco,  um  valor  astronômico  como 
pagamento de um acordo, corrigindo o valor 
mas não corrigindo o tipo, o servidor Diego 
(SETIN)  informou  que  foi  realizado  o 
reprocessamentos dos dados do TRT8 do mês de 
março, após o servidor da Vara ter realizado 
a retificação no registro no processo, porém 
o extrator ainda contabilizou o valor que 
tinha sido lançado originalmente, sendo que 
o  extrator  do  Pje  ignorou  a  retificação 
realizada pelo servidor da citada Vara do 
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Trabalho,  pelo  que  sugeriu  e  o  Comitê 
deliberou  para  que  a  SETIN  proceda  a 
correção do valor diretamente na base do PJe 
e  posteriormente  reprocessar  os  dados  do 
TRT8, com remessa ao TST.

      O Comitê deliberou, também, no sentido 
de  incluir  em  pauta  de  reunião  do  Comitê 
Gestor  Regional  do  PJe  a  definição  dos 
procedimentos  para  os  próximos  casos  que 
venham a ocorrer.

    Com relação ao chamado da 3ª VT de 
Macapá que trata de processo redistribuído e 
continua  contando  na  Vara  anterior,  o 
servidor  Nilson  (NUPJE)  informou  que  irá 
comunicar à 3ª VT de Macapá que com relação 
ao chamado de defeito de n° EG-3784 aberto 
no  sistema  JIRA  do  TST,  existem  dois 
chamados de outros regionais, EG-3822 e  EG-
3777 com registro na hot fix 2.6.1, com o 
mesmo assunto, sendo tratados pelo TST.

     Com relação ao problema da 10ª VT de 
Belém referente a processos que após serem 
desarquivados  do  arquivo  provisório  são 
encaminhados  automaticamente  pelo  sistema 
PJe  para  a  fase  de  liquidação,  o  Comitê 
deliberou no sentido de deliberou no sentido 
de expedição de ofício à Corregedoria do TST 
relatando  o  problema  e  solicitando 
prioridade no atendimento ao chamado de n° 
EG-3785.

  

Saneamento  da  base  de  dados  do  TRT8  – 
Projeto 2837869 (DATAJUD)

   O servidor Rodopiano (COGES) destacou que 
já foi foi aberto o PROAD de n° 4542/2020, 
para o acompanhamento da 2ª fase do projeto 
DATAJUD,  objetivando  o  registro  da 
documentação  e  encaminhamentos  que  se 
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fizerem necessários.

    Com relação ao pedido do servidor Paulo 
(COGES) o qual informou que existem alguns 
processos  físicos  do  2°  grau  (APT), 
pendentes de baixa, de magistrados que já 
estão  aposentados,  parados  há  anos,  o 
servidor  Diego  (SETIN)  informou  que  o 
problema  foi  solucionado  através  da 
resolução de chamados abertos pela SEJUD.

Problema  com  tutelas  em  processos 
redistribuídos - Extrator hot fix 2.5.5

      O servidor Diego (SETIN) informou que 
depois que a SETIN reprocessou a remessa de 
agosto  no  ambiente  de  homologação  do 
extrator 2.5.5, os servidores Nilson (NUPJE) 
e  Édme  (NUPJE)  realizaram  avaliação  esta 
semana  e  concluíram  que  os  problemas 
encontrados na primeira remessa tinham sido 
resolvidos, e com base nesse retorno a SETIN 
já está implementando o extrator 2.5.5 em 
produção,  sendo  que,  em  seguida,  será 
realizado  o  reprocessamento  dos  dados  do 
TRT8 de janeiro a agosto do corrente ano.

Quanto ao item 2 da ata da reunião do dia 
29.09.20:

Chamado  34605  –  ED  pendente  de  baixa  – 
registrar movimento de sentença de embargos 
de declaração para correção estatística

 

   O  servidor  Édme  (NUPJE)  informou  que 
encaminhou  nesta  data  o  chamado  34605  à 
SETIN,  com  a  ata  da  reunião  anterior  do 
Comitê, que autoriza a SETIN a proceder o 
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registo  do  movimento  dos  embargos  de 
declaração do processo constante no referido 
chamado com a data real do julgamento.  

Quanto ao item 3 da ata da reunião do dia 
29.09.20:

Portaria  CNJ  n°  160/2020  -  Estabelece  o 
cronograma de saneamento da Base Nacional de 
Dados  do  Poder  Judiciário  -  Datajud  e 
regulamenta o acesso público aos dados do 
Datajud  por  meio  de  API  -  Application 
Programming Interface

    O servidor Diego (SETIN) salientou que a 
SETIN  está  realizando  análise  quanto  às 
inconsistências  e  adequação  à  tabela 
nacional,  no  que  concerne  ao  painel  de 
qualificação, destacando que o que for de 
competência do TRT8 será corrigido, porém se 
houver  problema  em  processamento  no  CNJ, 
será reportado àquele Conselho com vistas às 
correções necessárias, com a realização do 
saneamento de forma paulatina, com o intuito 
de buscar a qualidade dos dados.

Quanto ao item 4 da ata da reunião do dia 
29.09.20:

Ofício-Circular Nº 361 - SEP (0954987), com 
prazo  de  cumprimento  até  05/10/2020,  por 
meio  do  qual  o  CNJ  encaminha  uma  nova 
proposta  de  parametrização  das  principais 
variáveis incluídas no Anexo I da Resolução 
CNJ  nº  76/2009  (casos  novos,  casos 
pendentes,  processos  baixados  e 
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sentenças/decisões  terminativas)  com  as 
classes, os movimentos, os complementos de 
movimentos  e  os  assuntos  padronizados 
nacionalmente pela Resolução CNJ nº 46/2007

   O servidor Édme (NUPJE) informou que o 
grupo de trabalho formado pelos servidores 
Paulo (COGES), Paulo  Rodrigo (SEJUD), Joléa 
(10ª  VT  de  Belém),  Nilson  (NUPJE)  e  Édme 
(NUPJE),  realizaram  a  parametrização  das 
variáveis,  encaminhando  à  Presidência  do 
TRT8, a qual enviou as informações ao CNJ no 
dia 05.10.20. 

Quanto ao item 5 da ata da reunião do dia 
29.09.20:

Falecimento  do  genitor  da  servidora 
Narlicelma Sobral Santos Ramos

    O servidor Édme (NUPJE) salientou que 
foi  expedido ofício à servidora Narlicelma 
Sobral Santos Ramos, membro do Comitê dos 
Sistemas da Tabelas Processuais e E-Gestão e 
Comitê do Sistema Pje, com as condolências 
pelo falecimento de seu genitor.

Sem mais, a reunião foi encerrada e lavrada por mim, Édme dos 
Santos Tavares Júnior, e com a ciência dos demais participantes.

_____________________________________
  Édme dos Santos Tavares Júnior

            Secretário do Comitê
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