
 
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 12/2020

Data: 29/09/20 Horário: 11:00 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- Chamado 34605 – ED pendente de baixa – 
registrar  movimento  de  sentença  de 
embargos  de  declaração  para  correção 
estatística;

3- 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; 

4-  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  sentenças/decisões 
terminativas)  com  as  classes,  os 
movimentos, os complementos de movimentos 
e os assuntos padronizados nacionalmente 
pela Resolução CNJ nº 46/2007;

5- O que ocorrer.

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

Coordenador do Comitê;
2. Édme dos Santos Tavares Júnior 
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(secretário);
3. Diego Antonio Nascimento Monteiro 

Valdez;
4. Paulo Rodrigo Barroso de Mendonça;

5. Paulo Fernando Rodrigues;
6. Mônica Moraes Rego Guimarães;

7. Luiz Carlos Damascena;
8. Alexsandro Cabral dos Santos;

9. Nilson do Carmo Barroso;
10. Karla Cristina Martins Paes;
11. Joléa Maria Rebelo Leite;

12. Paulo Sandro Lopes da Gama Alves;

OBS:  justificam-se  as  ausências  do  Dr. 
Fernando Moreira Bessa, Juiz do Trabalho, 
Titular  da  1ª  VT  de  Parauapebas,  dos 
servidores Henrique Vila Nova e Rodopiano 
Rocha  da  Silva  Neto,  por  motivo  de 
férias, do servidor Edilberto Cardoso de 
Oliveira,  por  encontrar-se  de  licença 
médica, e da servidora Narlicelma Sobral 
Santos Ramos por estar de licença nojo.

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
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Quanto ao item 1 da ata da reunião do dia 
28.08.20:

Julgamento parcial de mérito
  

   O  servidor  Édme  (NUPJE)  informou  que 
quanto a orientação da autuação e fluxo do 
Recurso de Julgamento Parcial de Mérito, foi 
providenciada a elaboração do passo a passo 
da autuação em vídeo, sendo divulgado pela 
ASCOM,  juntamente  com  as  novidades  e  o 
manual da versão do PJe.

   O servidor Diego(SETIN) salientou que com 
relação  a  forma  mais  fácil  e  rápida  de 
anexação de todos os documentos , pela Vara 
do Trabalho, no referido recurso, entrará em 
contato com o servidor Herbet, o qual está 
estudando e pesquisando acerca do assunto, e 
informará ao Comitê.

Quanto ao item 2 da ata da reunião do dia 
28.08.20:

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, o 
TST incluiu  a ISSUE do assunto no chancelog 
da próxima versão do extrator 2.6.1. 

   O  servidor  Édme  (NUPJE)informou  que, 
ainda,  não  consta,  no  PROAD  n°  2561/2019 
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(processo  de  encaminhamento  das  atas  à 
Presidência  do  TRT8),  deliberação  da 
Presidência do TRT8 acerca da sugestão de 
expedição  de  ofício  conjunto  ao  TST, 
solicitando  encaminhamento  ao  pedido 
constante  no  chamado  realizado  no  sistema 
JIRA do TST de nº EG-3614.

Migração  dos  processos  físicos  para 
eletrônicos

   O servidor DIEGO (SETIN) salientou que 
está  havendo  uma  demanda  do  2°  grau  com 
relação  à  migração  dos  processos  físicos 
para eletrônicos em fase de conhecimento, e 
que já foi realizado o teste de migração no 
CCLE pelo servidor Édme (NUPJE) e ainda esta 
semana  serão  concluídos  os  testes  para 
verificação do resultado no sistema 

   O servidor Paulo Sandro (Corregedoria) 
destacou que a administração do TRT8 está 
preocupada  com  a  quantidade  de  processos 
físicos que ainda tramitam e propôs que seja 
realizada reunião extraordinária logo que a 
SETIN concluir os testes.

    O Comitê deliberou em realizar reunião 
extraordinária no dia 06.10.20, às 14 horas 
para tratar exclusivamente da migração dos 
processos físicos em fase de conhecimento de 
1° e 2° graus e processos físicos em fase de 
execução de 2° grau.

Extrator  do  SIGEP  –  Sistema  Integrado  de 
Gestão de Pessoas
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   O servidor Diego (SETIN) salientou 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 
formalizou a resposta à COGES acerca de que 
a conclusão que a equipe da SETIN chegou é 
que  não  tem  no  PJe  a  informação  de  quem 
movimentou  o  processo  na  tarefa,  tendo  o 
servidor Luiz Damascena (COGES) encaminhado 
resposta de que conversou com o servidor do 
TRT  da  Paraíba,  criador  do  painel  de 
produtividade, e este informou que utiliza o 
módulo  GIGS  do  PJe  para  retirar  a 
produtividade. Salientou, ainda, que a SETIN 
e  a  COGES  irão  se  reunir  para  estudar  a 
questão  e  verificar  a  possibilidade  de 
utilizar o mesmo mecanismo para alimentar o 
painel de produtividade no TRT8. 

   

Extrator do G-PREC

   O servidor Diego (SETIN) destacou que 
terminou uma rodada de validação pela equipe 
técnica  do  G-PREC  com  a  Divisão  de 
Precatórios,  salientando  que  antes  da 
implantação  em  produção,  será  necessário 
trabalhar com a nova versão do G-PREC que em 
breve estará disponível, bem como também a 
nova  versão  do  extrator  do  G-PREC 
correspondente, com um novo planejamento de 
implantação para essa nova versão.
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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 Nilson 
(NUPJE)  informou  que  o  servidor  da  Vara 
comunicou que realizou o ajuste no sistema 
PJe, conforme instruído.

   O  Comitê  deliberou  no  sentido  do 
reprocessamento dos dados do TRT8 e remessa 
ao TST, com o fim corrigir a inconsistência.

    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 
pesquisou nesta data o chamado de defeito de 
n° EG-3784 aberto no sistema JIRA do TST, e 
verificou que consta informação que 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.

   O Comitê deliberou para que se acompanhe 
as  providências  do  TST  com  relação  aos 
chamados mencionados, bem como seja expedida 
mensagem  à  3ª  VT  de  Macapá  acerca  das 
providências  que  estão  sendo  tomadas, 
ficando a cargo do servidor Nilson (NUPJE) 
tal comunicação. 

   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, foi informado 



 
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 

pelo servidor Édme (NUPJE) que no chamado de 
n°  EG-3785,  aberto  pelo  NUPJE,  continua 
constando a mesma  resposta do TST de que 
está precisando de acesso à base de dados do 
extrator do TRT8. 

   O Comitê deliberou em reiterar a sugestão 
à Presidência do TRT8 a expedição de ofício 
conjunto ao TST solicitando encaminhamento 
ao pedido constante no chamado realizado no 
sistema JIRA do TST de nº EG-3785. Deliberou 
também  que  a  servidora  Mônica  (SETIN) 
solicite  ao  servidor  Marco  Aurélio  Rego, 
Diretor  da  SETIN,  para  que  providencie  e 
informe  ao  Comitê  o  contato  da  equipe 
técnica do TST, com vistas a facilitar a 
comunicação e consequentemente a solução das 
demandas encaminhadas por este Tribunal.

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

  O  servidor  Édme  (NUPJE)  salientou  que 
juntou  no  PROAD  de  n°  3482/2020,  aberto 
para a primeira fase do projeto DATAJUD, a 
ata em que houve o ajuste do cronograma, o 
e-mail  encaminhado  pelo  servidor  Diego 
(SETIN) acerca do ajuste, o termo de aceite, 
e a informação a etapa foi realizada com 
êxito,  encerrando  a  primeira  fase  do 
projeto, e propondo, de ordem do Coordenador 
do Comitê, o arquivamento do processo.

  O servidor Luiz Damascena (COGES) destacou 
que  já  foi  realizado  o  registro  do  novo 
projeto  junto  ao  portifólio  da  SETIN, 
referente à segunda fase do projeto DATAJUD, 
sendo que o escopo é o complemento da carga 
dos dados na base do DATAJUD, bem como será 
aberto  PROAD  para  os  registros  da 
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documentação  e  encaminhamentos  que  se 
fizerem necessários.

   O  servidor  Édme  (NUPJE)  reiterou  o 
ofício  expedido   Tribunal  de  Justiça  do 
Distrito Federal e Territórios solicitando o 
compartilhamento do modelo, manual e script 
do  DWJURIS,  desenvolvido  por  aquele 
Tribunal, como um banco Oracle padronizado 
com os campos de replicação nacional, sendo 
que, posteriormente, houve resposta positiva 
disponibilizando o compartilhamento, tendo o 
servidor Luiz Damascena (COGES) mencionado 
que já estão estudando o material recebido.

     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 Paulo Rodrigo (SEJUD) informou que 
já  foi  realizada  a  baixa  com  relação  a 
maioria dos processos, restando apenas três 
processos pendentes para regularizar, sendo 
que o servidor Diego (SETIN) se comprometeu 
em auxiliar a SEJUD a encontrar a solução.

Quanto ao item 3 da ata da reunião do dia 
28.08.20:

Problema  com  tutelas  em  processos 
redistribuídos - Extrator hot fix 2.5.5

   O servidor Nilson (NUPJE) informou que 
realizou a homologação do extrator 2.5.5 e 
verificou que os chamados com problemas com 
tutelas em processos redistribuídos, serão 
baixados,  considerando  que  no  ambiente  de 
homologação  os  problemas  relatados  não 
permanecem.  
   O servidor Diego (SETIN) sugeriu e o 
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Comitê  deliberou  para  que  os  dados  do 
sistema PJe do TRT8 de janeiro a setembro do 
ano corrente sejam reprocessados, com vistas 
a  se  corrigir  inconsistências  verificadas 
pela equipe da SETIN.

Quanto ao item 4 da ata da reunião do dia 
28.08.20:

Problema na alteração de classe processual 
com impacto nos prazos dos magistrados de 2° 
grau

   O servidor Alexsandro (SETIN) informou 
que  o  problema  na  alteração  de  classe 
processual foi corrigido, com respostas aos 
usuários através do fechamento dos chamados, 
bem  como  informado  diretamente  aos 
assessores acerca dos procedimentos adotados 
na correção.
 

2
Chamado  34605  –  ED  pendente  de  baixa  – 
registrar movimento de sentença de embargos 
de declaração para correção estatística

 

   A  servidora  Joléa  (10ª  VT  de  Belém) 
destacou que quando o processo é remetido 
para o 2° grau não existe possibilidade de 
registrar movimento de resultado de sentença 
de  embargos  de  declaração  para  efeito  de 
saneamento pela Vara do Trabalho, não sendo 
permitido alterar o fluxo.

   O Comitê deliberou para a SETIN proceda o 
registo  do  movimento  dos  embargos  de 
declaração do processo constante no chamado 
34605 com a data real do julgamento.   
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3
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 o 
cronograma é específico para saneamento das 
inconsistências  e  adequação  à  tabela 
nacional, tendo sugerido, com a anuência do 
Comitê, que se aguarde o resultado do prêmio 
qualidade, para que possa se verificar quais 
os  problemas  com  os  dados  do  TRT8  que 
precisam  ser  resolvidos,  realizando  um 
planejamento  para  solucionar  esses 
problemas,   adequando  a  base  local  do 
DATAJUD  e,  posteriormente,  realizando  os 
ajustes, possíveis, que o CNJ estabeleceu no 
cronograma.

4
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 
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 Paulo (COGES) salientou que já 
realizou  análise  de  inúmeras  variáveis, 
propondo a realização da parametrização com 
a participação da COGES e equipe negocial, 
tendo  o  Comitê  deliberado  a  formação  do 
grupo de trabalho com os servidores Paulo 
(COGES), Paulo Rodrigo (SEJUD), Joléa (10ª 
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VT de Belém), Nilson (NUPJE) e Édme (NUPJE), 
com o início da execução das atividades no 
dia  01.10.20  e  prazo  final  para  o  dia 
05.10.20, data limite estabelecida pelo CNJ 
para o envio das informações.

5
Falecimento  do  genitor  da  servidora 
Narlicelma Sobral Santos Ramos

   O Comitê deliberou em expedir 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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