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

Ata de Reunião nº 13/2020

Data: 07/10/20 Horário: 14:00 hs

Local: Reunião realizada por videoconferência 
utilizando a ferramenta Google Meet

Pauta:
Migração dos processos físicos em fase de 
conhecimento de 1° e 2° graus e processos 
físicos em fase de execução de 2° grau.

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

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

Trabalho, Titular da 1ª Vara do Trabalho 
de Parauapebas);

3. Édme dos Santos Tavares Júnior 
(secretário);

4. Diego Antonio Nascimento Monteiro 
Valdez;

5. Paulo Rodrigo Barroso de Mendonça;
6. Paulo Fernando Rodrigues;

7. Mônica Moraes Rego Guimarães;
8. Luiz Carlos Damascena;

9. Alexsandro Cabral dos Santos;
10. Nilson do Carmo Barroso;

11. Henrique Vila Nova;
12. Rodopiano Rocha da Silva Neto;

13. Joléa Maria Rebelo Leite;
14. Herbet Pereira da Silva.

OBS:  justificam-se  as  ausências  dos 
servidores Edilberto Cardoso de Oliveira, 
Paulo  Sandro  Lopes  da  Gama  Alves,  por 
encontrarem-se  de  licença  médica,  Karla 
Cristina  Martins  Paes,  por  motivo  de 
férias, e da servidora Narlicelma Sobral 
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Santos  Ramos  por  estar  participando  de 
outra atividade funcional.

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
Migração dos processos físicos em fase de 
conhecimento de 1° e 2° graus e processos 
físicos em fase de execução de 2° grau.

   O servidor Diego (SETIN) informou que 
após o teste de migração de processo físico 
para eletrônico em fase de conhecimento, o 
processo não apareceu em nenhum dos itens da 
remessa  do  sistema  E-Gestão,  mesmo 
processando com o extrator 2.5.5, versão que 
está sendo testada em homologação, sendo que 
foi  investigado  mais  profundamente  pela 
equipe da SETIN, chegando-se a conclusão que 
aparentemente é um defeito do extrator ao 
ler a informação do processo convertido no 
PJe; pois o extrator está lendo o processo 
no PJe, porém não está identificando que é 
um  processo  migrado  pelo  CCLE.  Informou, 
ainda, que existe demanda da 3ª Turma do 
TRT8 acerca da migração, considerando que a 
referida Turma encaminhou processos físicos 
para  as  Varas  do  Trabalho  para  que 
realizassem a migração, salientando que os 
processos que estavam com recurso e na fase 
de  execução  foram  migrados,  porém  os 
processo que estavam com recurso e na fase 
de  conhecimento  travaram,  em  virtude  de 
ainda não ter sido liberada no sistema APT a 
conversão para o PJe de processos na fase de 



 
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 

conhecimento.

   O Comitê deliberou que para que seja 
encaminhada  recomendação  aos  órgãos 
julgadores de 1° e 2° graus para que se se 
abstenham  de  migrar,  neste  momento, 
processos  físicos  para  eletrônicos  que 
estejam  na  fase  de  conhecimento, 
considerando que o Extrator do PJe não está 
realizando a leitura da migração, ocasionado 
distorção nos dados do sistema e-gestão e 
consequentemente na estatística do TRT8. 

   O Comitê deliberou também no sentido da 
criação  de  uma  grupo  de  trabalho,  com  a 
participação da SETIN, COGES, SEJUD, NUPJE e 
da servidora Joléa (10ª VT de Belém), para 
que  realizem  migração  de  processo  físico 
para eletrônico no ambiente de produção para 
que  a  SETIN  possa  ter  elementos  para  a 
abertura de JIRA no TST, considerando, que, 
conforme testado no ambiente de homologação, 
o extrator está lendo o processo no PJe, 
porém  não  está  identificando  que  é  um 
processo migrado pelo CCLE, bem como para 
que analise o fluxo processual em processos 
(classes  recursais)  migrados  de  2°  grau, 
com vistas a se verificar quais os ajustes 
que deverão sofrer para que retornem a mesma 
situação  que  se  encontrava  antes  de 
migrados,  analisando  os  impactos  dessa 
migração, com a apresentação de relatório ao 
final ao Comitê. 

     

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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