
 
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 09/2020

Data: 23/07/20 Horário: 10:30 hs

Local: Reunião realizada por videoconferência 
utilizando a ferramenta Google Meet

Pauta: Acompanhamento  e  atualização  das  demais 
providências  já  deliberadas  em  reuniões 
anteriores.

Participantes: 1. Fernando Moreira Bessa (Juiz do 
Trabalho);

2. Édme dos Santos Tavares Júnior 
(secretário);

3. Diego Antonio Nascimento Monteiro 
Valdez;

4. Nilson do Carmo Barroso;
5. Paulo Fernando Rodrigues;

6. Paulo Rodrigo Barroso de Mendonça;
7. Karla Cristina Martins Paes;
8. Joléa Maria Rebelo Leite;

9. Paulo Sandro Lopes da Gama Alves.

OBS:  justificam-se  as  ausências  do 
Desembargador do Trabalho Dr. Paulo Isan 
Coimbra da Silva Júnior, dos servidores 
Rodopiano  Rocha  da  Silva  Neto,  Mônica 
Moraes Rego Guimarães, Narlicelma Sobral 
Santos  e  Luiz  Carlos  Damascena,  por 
motivo  de  férias,  e  dos  servidores 
Edilberto  Cardoso  de  Oliveira,  Henrique 
Vila Nova, Alexsandro Cabral dos Santos, 
por  encontrarem-se  impedidos  em  virtude 
de atividade funcional.

Na data e hora estipuladas acima, reuniram-se os participantes 
supra, tendo sido tratados os seguintes assuntos:

Item Assunto Proposições 
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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 
16.06.20:

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

 O  encaminhamento  deste  item  ficou 
prejudicado  em  virtude  dos  membros  do 
Comitê  não  terem  recebido  do  Dr.  Paulo 
Isan,  Coordenador  do  Comitê,  o 
encaminhamento de sugestão de procedimento 
de  uniformização  da  remessa  de  processos 
para desmembramento (tema 1046) no 1° grau, 
bem como também em virtude de sua ausência 
devido às férias regulamentares.

Inconsistências no e-gestão

  O servidor Diego (SETIN) informou que, 
com relação ao chamado aberto de defeito no 
extrator (EG-3614) no sistema JIRA do TST, 
a SETIN conseguiu verificar a dificuldade 
técnica  do  TST  para  acessar  os  dados  do 
TRT8 e deram as instruções para que acessem 
novamente o referido banco de dados, porém 
até  agora  não  houve  movimentação  de 
chamado, apesar de já terem informado que 
receberam as instruções.
  O servidor Nilson (NUPJE) destacou que 
encaminhou  e-mail  com  as  descrições  das 
ISSUEs  em  que  foram  relatados 
inconsistências  apresentadas  nos  itens  do 
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E-Gestão relacionados ao Justiça em Número, 
sendo  encaminhada a todos dos Comitê pelo 
servidor Édme (NUPJE).

Nova  regra  de  negócios  no  ambiente  dos 
CEJUSCs

  O servidor Édme (NUPJE)informou que foram 
comunicados, via e-mail, a Presidência, a 
Corregedoria e o NUPEMEC acerca da resposta 
ao chamado de n° EG-3700 de dúvida de regra 
de negócios, no sistema JIRA do TST, de que 
“os  números  do  CEJUSC  são  um  subconjunto 
dos números da Vara, contando para o CEJUSC 
e  para  a  Vara  ao  mesmo  tempo”,  ficando 
também registrado que a SETIN já configurou 
o ambiente do CEJUSC de 1° Grau no sistema 
PJe, bem como o NUPJE já configurou todos 
os  magistrados  e  servidores  que  terão 
acesso ao ambiente do CEJUSC de 1° grau.

Migração  dos  processos  físicos  para 
eletrônicos 

  O servidor Diego (SETIN) informou que a 
solução  para  a  migração  dos  processos 
físicos  para  eletrônicos  foi 
disponibilizada  para  todas  as  Varas  do 
Trabalho do TRT8, sendo que até o final de 
junho  do  ano  corrente  foram  convertidos 
mais  de  16.400  processos,  atingindo  o 
percentual  de  99%  do  previsto,  e  que  a 
SETIN e a CORREGEDORIA já estão estudando 
novas ações para resolver os problemas no 
restante dos processos físicos, que são em 
torno de 3.000. 
Extrator  do  SIGEP  –  Sistema  Integrado  de 
Gestão de Pessoas

   O servidor Diego (SETIN) destacou que no 
começo  de  julho  foram  corrigidos  os 
problemas  com  os  dados  do  extrator  do 
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SIGEP,  com  o  reprocessamento  dos  dados 
desde janeiro do ano corrente, submetendo 
no dia 10.07 os dados ao SEGEP – Secretaria 
de  Gestão  de  Pessoas  para  realizar  a 
validação.

Produtividade semanal solicitada pelo CNJ

   O servidor Diego (SETIN) informou que a 
atividade de identificação referente a que 
servidor  movimentou  o  processo  em  cada 
tarefa,  com  o  fim  de  alimentar 
adequadamente o sistema Hórus e permitir a 
visualização  da  produtividade,  já  foi 
concluída, salientando que a conclusão que 
a equipe da SETIN chegou é que não tem no 
PJe  a  informação  de  quem  movimentou  o 
processo na tarefa, sendo que formalizará 
essa  resposta  ao  Comitê  e  à  COGES, 
considerando  que  a  demanda  partiu  desta 
última.
   O servidor Paulo (COGES)se comprometeu 
em  informar  ao  Comitê  se  a  COGES 
disponibilizou  o  novo  módulo  de 
acompanhamento  da  produtividade  no  Hórus, 
bem como se comunicou à Presidência do TRT8 
acerca da nova funcionalidade.

Extrator do G-PREC

   O servidor Diego (SETIN) mencionou que o 
extrator  do  G-PREC  segue  em  fase  de 
homologação,  sendo  que  as  inconsistências 
encontradas já foram tratadas, outras estão 
em  andamento,  no  trabalho  conjunto  entre 
SETIN  e  a  Divisão  de  Precatórios,  com  a 
meta  de  concluir  a  homologação  durante  o 
mês de agosto.

Quanto ao item 3 da ata da reunião do dia 
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16.06.20:

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) salientou que o chamado foi 
devolvido ao servidor da Vara para realizar 
o ajuste, sendo que até o presente momento 
não houve nenhum retorno da Vara.
   Com  relação  ao  chamado  da  3ª  VT  de 
Macapá que trata de processo redistribuído 
e  continua  contando  na  Vara  anterior,  o 
servidor  Édme  (NUPJE)  informou  que  foi 
aberto chamado de defeito de n° EG-3784 no 
sistema JIRA do TST.
   Com relação ao 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,  foi 
verificado que não existe chamado sobre o 
assunto  no  sistema  JIRA  do  TST,  sendo 
aberto o chamado de n° EG-3785 
nesse sistema pelo NUPJE.

Quanto ao item 2 da ata da reunião do dia 
16.06.20:
Saneamento  da  base  de  dados  do  TRT8  – 
Projeto 2837869 (DATAJUD)

  O  servidor  Paulo  (COGES)informará  ao 
Comitê acerca da abertura de PROAD para a 
inclusão do planejamento de saneamento da 
base de dados do TRT8, bem como de todo 
material  produzido  e  recebido  acerca  do 
sistema DATAJUD.
   O servidor Édme (NUPJE)comunicou que foi 
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expedido ofício ao 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, 
estando no aguardo da resposta.
  O  servidor  Diego  (SETIN)salientou  que, 
com relação ao cronograma de saneamento dos 
dados  do  TRT8,  algumas  etapas  já  foram 
cumpridas como a definição dos movimentos 
prioritários,  com  o  encaminhamento  pelo 
servidor Paulo (COGES) de uma planilha com 
a ordem dos itens prioritários; modelagem e 
criação  da  base  de  dados  local  DATAJUD; 
adaptação do de-para de tramitações do APT 
para  a  Tabela  Unificada  de  Movimentos  do 
CNJ.  A  criação  e  execução  da  rotina  de 
carga da dados do APT para base de dados 
local  DATAJUD  está  bem  adiantada; 
mapeamento  dos  dados  estruturados  do  APT 
para geração dos movimentos e complementos 
(movimentos  prioritários)  ainda  está 
atrasada em virtude da grande quantidade de 
movimentos  e  complementos  resultantes  da 
adequação  ao  DATAJUD,  destacando  que  não 
será possível cumprir, até o dia 31.07.20, 
o  saneamento  dos  movimentos  estabelecidos 
como  prioritários  na  planilha  acima 
mencionada,  com  conclusão  de  apenas  uma 
pequena parte, prosseguindo a atividade com 
relação  aos  demais  movimentos  no  mês  de 
agosto.
  O  servidor  Paulo  Sandro  (CORREGEDORIA) 
informou  que  a  Corregedoria-Geral  da 
Justiça do Trabalho já solicitou ao CNJ a 
prorrogação do prazo para a implantação do 
DATAJUD.
   Os servidores Diego (SETIN), Joléa (10ª 
VT  de  Belém)  e  Paulo  Rodrigo  (SEJUD)  se 
comprometeram  em  realizar,  neste  dia,  a 
validação dos movimentos já tratados até o 
momento.
   O Comitê deliberou que, à medida que os 
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movimentos  forem  tratados  pela  SETIN,  a 
equipe  negocial,  tanto  de  1°  como  de  2° 
graus,  prossiga  na  validação  dos 
movimentos,  sem  a  necessidade  de  reunião 
para autorizar a atividade.

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


		2020-08-12T08:36:58-0300
	ÉDME DOS SANTOS TAVARES JÚNIOR


		2020-08-12T11:24:29-0300
	DIEGO ANTONIO NASCIMENTO MONTERO VALDEZ


		2020-08-12T12:22:11-0300
	PAULO SANDRO LOPES DA GAMA ALVES


		2020-08-12T12:26:13-0300
	PAULO FERNANDO RODRIGUES


		2020-08-12T12:44:41-0300
	PAULO RODRIGO BARROSO DE MENDONÇA


		2020-08-12T12:53:31-0300
	KARLA CRISTINA MARTINS PAES


		2020-08-13T08:51:34-0300
	NILSON DO CARMO BARROSO


		2020-08-17T08:59:14-0300
	FERNANDO MOREIRA BESSA


		2020-08-17T11:03:21-0300
	JOLEA MARIA REBELO LEITE:40211479268




