
 
PODER JUDICIÁRIO

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

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

Ata de Reunião nº 06/2020

Data: 16/06/20 Horário: 10:30 hs

Local: Reunião realizada por videoconferência 
utilizando a ferramenta Google Meet

Pauta: 1- Acompanhamento e atualização das demais 
providências  já  deliberadas  pelo  comitê 
nas reuniões anteriores;

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

3- 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 Monteiro 

Valdez;
5. Rodopiano Rocha da Silva Neto;

6. Nilson do Carmo Barroso;
7. Alexsandro Cabral dos Santos;

8. Joléa Maria Rebelo Leite;
9. Mônica Moraes Rego Guimarães;
10. Narlicelma Sobral Santos;
11. Paulo Fernando Rodrigues;

12. Paulo Rodrigo Barroso de Mendonça;
13. Luiz Carlos Damascena;
14. Henrique Vila Nova. 

OBS:  justificam-se  as  ausências  dos 
servidores Edilberto Cardoso de Oliveira 
por  encontrar-se  impedido  em  virtude  de 
atividade  funcional  e  Karla  Cristina 
Martins Paes por encontrar-se de licença 
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  pelo  grupo  na 
reunião anterior

Quanto ao item 1 da ata da reunião do dia 
27.05.20:

Remessa  de  processos  para  desmembramento 
(tema 1046) no 1° grau

  O Dr. Paulo Isan informou que ainda não 
encaminhou  para  o  e-mail  do  grupo,  para 
discussão, uma minuta sobre o procedimento 
de  uniformização  da  remessa  de  processos 
para desmembramento(tema 1046) no 1º grau, 
porém encaminhará logo que for possível.

Inconsistências no e-Gestão

   O servidor Diego (SETIN) informou que o 
chamado aberto de defeito no extrator (EG-
3614) no sistema JIRA do TST, com relação ao 
problema no sistema e-Gestão, o qual está 
contabilizando apenas a primeira decisão no 
processo, mesmo que o processo tenha outra 
decisão, ainda está pendente de análise pela 
equipe técnica do TST. 
  Os  servidores  Nilson  (NUPJE),  Édme 
(NUPJE),  Diego  (SETIN)  e  Paulo  (COGES) 
informam que realizaram análise de algumas 
inconsistências apresentadas nos itens do E-
Gestão relacionados ao Justiça em Números, 
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sendo que o servidor Nilson (NUPJE) destacou 
que  foi  verificado  que  um  dos  itens  que 
estava mais causando impacto era o item da 
alteração de classe processual, salientando 
que já existem vários chamados no sistema 
JIRA do TST sobre o mesmo problema, o que 
configura, a princípio, defeito no extrator 
do  Pje.  A  servidora  Joléa  sugeriu  e  foi 
deliberado  pelo  Comitê  de  que  o  servidor 
Diego (SETIN) verificará qual o chamado que 
está  em  fase  mais  avançada  no  TST  e 
registrar nele os comentários do que está 
ocorrendo no TRT8, com vistas a se buscar 
prioridade e dar celeridade na análise do 
problema. O servidor Nilson(NUPJE) informará 
os  números  das  ISSUEs,  as  quais  serão 
disponibilizados para todos do Comitê, via 
e-mail. 
    O servidor Édme (NUPJE) informou que foi 
expedido ofício ao servidor membro do comitê 
Edilberto  (11ª  VT  de  Belém)  com  as 
condolências  pelo  falecimento  de  seu 
genitor,  tendo  o  mesmo  respondido  com 
agradecimentos a todos os membros do Comitê.
   

Nova  regra  de  negócios  no  ambiente  dos 
CEJUSCs

   O  servidor  Édme  (NUPJE)  informou  que 
abriu  chamado  de  n°  EG-3700  de  dúvida  de 
regra de negócios, no sistema JIRA do TST, 
recebendo a resposta daquele órgão de que 
“os números do CEJUSC são um subconjunto dos 
números da Vara, contando para o CEJUSC e 
para  a  Vara  ao  mesmo”,  tendo  o  Comitê 
deliberado que seja comunicado, via e-mail, 
à Presidência, à Corregedoria e ao NUPEMEC 
acerca da resposta do TST. O servidor Édme 
também informou que foram expedidos ofícios 
à  Presidência,  Corregedoria  e  NUPEMEC, 
comunicando  acerca  das  ações  necessárias 
para implantação do ambiente do CEJUSC de 1° 
grau  no  sistema  Pje,  em  cumprimento  ao 
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Ofício-Circular TST.GVP n° 03, que determina 
a realização imediata do cadastro de todos 
os CEJUSCs dentro do sistema e-Gestão, 

Migração  dos  processos  físicos  para 
eletrônicos

    O  servidor  Diego  informou  que  foi 
concluída com sucesso pela SETIN a solução 
de  conversão  de  migração  dos  processos 
físicos para eletrônicos em lote e testada 
pela  1ª  Vara  do  Trabalho  de  Parauapebas, 
sendo que está sendo colocada em produção e 
será  testada  novamente,  ainda  hoje,  pela 
mesma  como  Vara  piloto,  bem  como  será 
apresentada  a  solução  ainda  hoje  aos 
servidores  das  Varas  designados  para 
executarem  a  migração,  e,  amanhã,  se  os 
testes ocorrerem com sucesso na 1ª Vara de 
Parauapebas, a solução já será liberada para 
todas as demais Varas.

Extrator  do  SIGEP  –  Sistema  Integrado  de 
Gestão de Pessoa

   O servidor Diego (SETIN) informou que o 
servidor ALEXSANDRO (SETIN) está finalizando 
os ajustes com relação aos problemas com os 
dados,  com  o  objetivo  de  reprocessar  os 
dados desde janeiro do ano corrente, devendo 
concluir até a próxima semana e encaminhar 
para a SEGEP realizar a validação.

Produtividade semanal solicitada pelo CNJ

   O servidor Diego (SETIN) informou que 
ainda resta a pendência com o servidor Ramon 
(SETIN),  da  equipe  do  PJe,  com  relação  a 
identificação  referente  a  que  servidor 
movimentou o processo em cada tarefa, com o 
fim  de  alimentar  adequadamente  o  sistema 
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Hórus  e  permitir  a  visualização  da 
produtividade, destacando que acompanhará a 
atividade  da  SETIN  e  informará  ao  
Comitê, via e-mail, o prazo para a conclusão 
da atividade. O servidor Rodopiano (COGES) 
mencionou  que  informou  no  PROAD  n° 
1940/2020,  que  trata  do  acompanhamento  da 
produtividade semanal, à Presidência do TRT8 
que este Tribunal já possui ferramenta de 
acompanhamento  dessa  produtividade,  sendo 
utilizada  na  atividade  da  COGES  e  que  o 
Comitê já está trabalhando no aprimoramento 
com  o  novo  módulo  a  ser  disponibilizado, 
salientando que a Presidência demandou que 
após esta reunião seja informada acerca da 
disponibilização do novo módulo do Hórus. O 
servidor  Luiz  Damascena  (COGES)  salientou 
que  o  novo  módulo  do  Hórus  está  pendente 
apenas com relação a pessoa que realizou a 
atividade no órgão jurisdicional e o Comitê 
deliberou no sentido de já liberar o acesso 
do novo módulo do Hórus para todos, ficando 
o  servidor  Rodopiano  (COGES)  com  a 
incumbência  de  comunicar  à  Presidência  do 
TRT8,  via  PROAD  n°  1940/2020,  acerca  das 
medidas tomadas. 

 
Extrator do G-PREC

   O servidor Diego (SETIN) informou que 
equipe  da  SETIN  ainda  está  avaliação  as 
diversas inconsistências encontradas e ainda 
não tem a finalização desse ajustes, o que, 
após, serão encaminhando os dados novamente 
à Divisão de Precatórios para validação, o 
que ocorrerá nas próximas semanas.

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

    O servidor Rodopiano (COGES) informou 
que o NUPJE, SETIN, COGES, CORREGEDORIA, Dr. 
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Fernando  Moreira  Bessa  e  o  servidor 
Edilberto  Cardoso  de  Oliveira  participaram 
do I Workshop de Ciência de Dados do Poder 
Judiciário,  salientando  que  conforme 
deliberado  na  reunião  anterior  foi 
cadastrado  o  DATAJUD  como  um  projeto  no 
portal  de  Governança  de  TI.  Realizou 
explanação sintética do que foi apresentado 
no  workshop,  destacando  os  pontos 
importantes que o TRT8 tem que observar na 
realização do saneamento da base de dados 
com prazo até 31/07/2020, estabelecido pelo 
CNJ. O servidor Diego (SETIN) comunicou da 
grande dificuldade em atender o pleito do 
CNJ,  considerando  principalmente  que  o 
sistema LEGADO (APT) possui problemas quanto 
a  movimentos  e  complementos,  os  processos 
convertidos  para  o  PJe  que  tem  parte  dos 
movimentos  no  sistema  APT,  bem  como  a 
necessidade de entender também os movimentos 
do  DATAJUD  com  relação  aos  processos 
eletrônicos (PJe).
    O Comitê deliberou no sentido da criação 
de um grupo de trabalho com a participação 
do  servidor  Édme  (NUPJE),  Diego  (SETIN), 
Rodopiano (COGES) e Joléa (11ª VT de Belém), 
com o fim de propor e submeter, via e-mail, 
ao Comitê até dia 23.06.20 uma estratégia de 
atuação  para  o  saneamento  dos  dados,  bem 
como ficou deliberado reunião do Comitê no 
dia  25.06.20,  às  10:30,  para  tratar 
exclusivamente desse assunto.

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

    O servidor Nilson (NUPJE) informou que 
três chamados com problemas na solução, como 
a seguir: 
    1)chamado da 2ª VT de Ananindeua em que 
o servidor lançou, por equívoco, um valor 
astronômico  como  pagamento  de  um  acordo, 
corrigiu o valor mas não corrigiu o tipo, o 
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que está impactando na estatística do TRT8. 
A servidora Joléa (11ª VT de Belém) alertou 
que é possível a retificação pela Vara. O 
Comitê  deliberou  que  o  chamado  seja 
devolvido  para  que  o  servidor  realize  o 
ajuste, e, caso não seja possível o ajuste 
pela  Vara  que  seja  remetido  novamente  o 
chamado ao NUPJE com a inclusão na pauta da 
próxima reunião ordinária;
    2)chamado da 3ª VT de Macapá que é 
referente  a  processo  redistribuído  e 
continua  contando  na  Vara  anterior, 
salientando  que  trata-se  de  problema 
recorrente. O Comitê deliberou para que o 
NUPJE providencie a abertura de chamado de 
defeito no sistema JIRA do TST solicitando a 
correção do problema.
     3)chamado 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, destacando que é um problema 
recorrente.  A  servidora  Joléa  (11ª  VT  de 
Belém)  informou  que  já  tem  ISSUE  sobre  o 
assunto no sistema JIRA do TST, destacando 
que  a  correção  desse  defeito  já  está 
contemplada na versão 2.5.5 do PJe. O Comitê 
deliberou  que  o  chamado  seja  remetido  ao 
Nível 3 do PJe para análise e providências.

 

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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