
 
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 01/2020

Data: 13/01/20 Horário: 9:00 hs

Local: Sala de Reuniões do 3º andar do prédio sede do 
TRT8

Pauta: 1- Acompanhamento e atualização das demais 
providências já deliberadas pelo grupo nas 
reuniões anteriores;
2- O que ocorrer. 

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

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

4. Mônica Moraes Rego Guimarães;
5. Maria de Nazaré Nascimento Miléo;

6. Paulo Fernando Rodrigues;
7. Karla Cristina Martins Paes;
8. Rodopiano Rocha da Silva Neto;

9. Henrique Vila Nova;
10. Paulo Sandro Lopes da Gama Alves;
11. Narlicelma Sobral Santos Ramos;

12. Paulo Rodrigo Barroso de Mendonça.   
   

OBS:  justificam-se  as  ausências  do  Juiz  do 
Trabalho, Dr. Fernando Moreira Bessa, em virtude 
de impedimento por atividades funcionais e dos 
servidores  Edilberto  Cardoso  de  Oliveira  e 
Nilson do Carmo Barro,  por encontrarem-se em 
período de férias e da servidora Joléa Maria 
Rebelo  Leite  por  encontrar-se  afastada  por 
problema de saúde.

Na  data  e  na  hora  estipuladas  acima,  reuniram-se  os 
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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 
nas reuniões anteriores

Quanto  ao  acompanhamento  das 
deliberações anteriores, constantes na 
ata  de  reunião  (item  1)  do  dia 
13.12.19,  o  servidor  Édme  (NUPJE), 
informou  que  a  validação  do  extrator 
2.5 do Pje foi concluída pelo servidor 
Nilson  (NUPJE)  no  dia  17.12.2019. 
Quanto  ao  item  2  da  referida  ata,  a 
servidora  Narlicelma  Sobral  Santos 
informou  que  a  atualização  referente 
aos  processos  físicos  pendentes  de 
baixa no 2º grau será concluída até o 
dia 17.01.2020, sendo que o Presidente 
da  Comissão  salientou  à  servidora 
Narlicelma a necessidade de encaminhar 
orientação aos secretários das turmas 
deste  Tribunal  para  que  analisem  com 
periodicidade  as  inconsistências  de 
dados de suas unidades, providenciando 
as atualizações necessárias. Quanto ao 
item 3 da citada ata, ficou deliberado, 
com a concordância dos servidores Paulo 
Sandro  (Corregedoria),  Henrique 
(Corregedoria)  e  Diego  (SETIN)  que  a 
interpretação das regras de negócio do 
Novo Manual do E-Gestão e avaliação das 
mudanças que deverão ser implementadas 
no sistema APT para atender às novas 
necessidades de dados ficarão a cargo 
da Corregedoria e SETIN.
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2 Conversão  dos  processos  físicos  para 
eletrônicos

O servidor Paulo Sandro (Corregedoria) 
relatou que a administração está muito 
preocupada  com  a  posição  do  TRT8  em 
relação  às  conversões  dos  processos 
físicos para eletrônicos, pois o TRT8 
está em penúltimo lugar entre os TRT's, 
sendo  que  alguns  tribunais  já 
conseguiram  até  100%  das  conversões, 
destacando  que   no  próximo  mês  será 
outorgado  o  selo  100%  PJe.  Informou 
também  que  a  Presidência  do  TRT8 
manifestou  preocupação  com  a 
dificuldade encontrada na conversão dos 
processos físicos, salientando que os 
obstáculos maiores são em relação aos 
processos  na  fase  de  conhecimento.  A 
Comissão  deliberou  que  o  servidor 
Henrique  (Corregedoria)  realizará  no 
ambiente de homologação do Pje, versão 
2.5.0,  os  testes  de  conversão  de 
processos  físicos,  em  fase  de 
conhecimento, para eletrônicos, com o 
objetivo de analisar na semana de 20 a 
24.01,  se  os  movimentos  estão 
impactando corretamente no sistema E-
Gestão, considerando que já estará em 
produção,  na  referida  semana,  o 
extrator 2.5.1 do Pje do novo manual do 
E-Gestão.

3 Implantação do novo extrator 2.5.1 do 
PJe

A  Comissão  deliberou  que  a  SETIN 
implantará em produção o extrator 2.5.1 
do PJe do novo manual do E-Gestão até o 
dia 17 do corrente mês e que a versão 
2.5.2 e 2.5.3 do referido extrator, que 
estará  disponível  na  próxima  semana, 
conforme  informou  o  servidor  Diego 
(SETIN),  serão  validadas/homologadas 
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pelos servidores Édme (NUPJE) e Nilson 
(NUPJE)  na  semana  de  20  a  24  de 
janeiro. 

4 Prorrogação do prazo do reprocessamento 
dos dados de dezembro/2019

O  servidor  Diego  (SETIN)  indicou  que 
talvez  seja  inevitável  a  solicitação 
junto ao CSJT de prorrogação do prazo 
para  o  reprocessamento  dos  dados  de 
dezembro/2019,  considerando  a  grande 
quantidade de de medidas necessárias a 
serem executadas por este Tribunal. A 
Comissão entendeu que o pedido deverá 
ser  deliberado  na  próxima  reunião, 
quando várias providências já estarão 
cumpridas,  o  que  proporcionará  uma 
melhor análise quanto à necessidade de 
solicitação da prorrogação.

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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