
 
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 02/2020

Data: 03/02/20 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. Fernando Moreira Bessa (Juiz do Trabalho);
3. Édme dos Santos Tavares Júnior (secretário);
4. Diego Antonio Nascimento Monteiro Valdez;

5. Maria de Nazaré Nascimento Miléo;
6. Rodopiano Rocha da Silva Neto;

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

10. Paulo Rodrigo Barroso de Mendonça;
11. Luiz Carlos Damascena;
12. Nilson do Carmo Barroso;

13. Alexsandro Cabral dos Santos;
14. Edilberto Cardoso de Oliveira. 

   
OBS:  a  servidora  Joléa  Maria  Rebelo  Leite 
participou  através  de  audioconferência. 
Justificam-se as ausências dos servidores Paulo 
Fernando Rodrigues, Mônica Moraes Rego Guimarães 
e Karla Cristina Martins Paes  em virtude de 
impedimento por atividades funcionais. 

Na  data  e  na  hora  estipuladas  acima,  reuniram-se  os 
participantes supra, tendo sido tratados os seguintes assuntos:
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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 13.01.20, 
a  servidora  Narlicelma  Sobral  Santos 
informou que foi concluída a atualização 
referente  aos  processos  físicos 
pendentes  de baixa  no 2º  grau, até  a 
data de 12.01.20. Quanto ao item 2 da 
citada  ata,  o  servidor  Henrique 
(Corregedoria)  informou  que  não  foi 
possível realizar os testes conversão de 
processos  físicos,  em  fase  de 
conhecimento,  para  eletrônicos,  pois 
houve  travamento  no  sistema,  não 
conseguindo  concluir  o  cadastro  do 
processo  novo,  com  isso  não  sendo 
possível  verificar  o  impacto  na 
estatística, sendo reportado o problema 
à SETIN, sendo informado pelo servidor 
Diego  (SETIN)que  tal  problema  já  foi 
contornado,  na  sexta-feira,  dia 
31.01.20,  com  a  solução  para  a 
assinatura dos documentos que impediam a 
conversão.  O  servidor  Henrique 
(Corregedoria)  se  compromete  que 
realizará  os  testes  novamente,  neste 
dia,  para  verificar  se  é  possível 
completar  a  migração.  A  servidora 
Narlicelma salientou que no tratamento 
dos  processo  pendentes  de  baixa,  foi 
verificado que algumas Varas do Trabalho 
realizaram  a  autuação  de  recurso 
ordinário  no  sistema  APT,  antes  de 
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proceder  com  a  migração,  sendo  que  o 
referido recurso não era encaminhado ao 
2º grau, resolvendo pendência da Vara no 
sistema  APT,  ocasionando,  porém,  o 
problema  de  pendência  de  baixa  no  2º 
grau.  A  servidora  Narlicelma  (Pleno) 
solicitará  às  Varas  do  Trabalho  que 
estão autuando recursos ordinários com o 
único fim de possibilitar a conversão, 
para que se abstenham de realizar tal 
procedimento.  O  servidor  Paulo  Sandro 
(Corregedoria)  informou  que  sairá  um 
comunicado  conjunto  da  Corregedoria  e 
SETIN no sentido de orientar, novamente, 
as  Varas  do  Trabalho  com  relação  às 
conversões  dos  processos  físicos  para 
eletrônicos,  esclarecendo  todas  as 
questões,  incluindo  a  orientação  para 
que não convertam processos em fase de 
conhecimento  enquanto  não  forem 
resolvidas  as  pendências.  A  servidora 
Joléa (Diretora da 10ª Vara do Trabalho 
de  Belém  –  participante  do  grupo 
nacional  de  trabalho  do  PJe)  informou 
que na versão 2.5 do Pje somente estará 
disponível o novo CCLE, tendo o servidor 
Diego  (SETIN)  destacado  que  a  SETIN 
avaliará  a  situação  do  novo  CCLE  em 
caráter de urgência. Com relação ao item 
3 da ata mencionada, o servidor Diego 
(SETIN) informou que já está em produção 
a  versão 2.5.2  do extrator  do PJe  do 
novo  manual  do  e-gestão  e  logo  que 
possível  estará  disponível  para 
homologação,  para  os  servidores  Édme 
(NUPJE) e Nilson (NUPJE) a versão 2.5.4 
do  novo  extrator,  uma  vez  que  esta 
última  já  estará  contemplando  várias 
atualizações. Quanto ao item 4 da ata do 
dia  13.01.20,  a  Comissão  deliberou  no 
sentido  de  reprocessar  os  dados  de 
dezembro de 2019, no dia 15.02.20, com a 
versão 2.5.3 do novo extrator do Pje, ou 
com  melhor  versão  do  extrator,  se  já 
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disponível,  bem  como  ficou  deliberado 
que  o  servidor  Diego  (SETIN) 
providenciará,  concomitantemente  com  a 
providência  acima,  a  solicitação  de 
prorrogação  de  prazo  para  o 
reprocessamento  dos  dados,  através  do 
sistema JIRA do TST.

2 Procedimentos incorretos na remessa de 
processos  para  o  1º  grau  para 
desmembramento (tema 1046)

A  servidora  Narlicema  (Pleno)  ficou 
responsável para orientar as secretarias 
de turmas do TRT8 quanto à uniformização 
correta dos procedimentos de remessa de 
processos  para  desmembramento  no  1º 
grau,  evitando  possíveis  problemas, 
entre outros, duplicações de processos.

3 Problema  com  download  de  mandados  na 
Central de Mandados de Parauapebas

O Dr. Fernando Bessa, Juiz Titular da 1ª 
Vara  do  Trabalho  de  Parauapebas, 
informou que os oficias de justiça não 
estão conseguindo realizar a impressão 
dos  mandados  que  contenham  anexos.  Já 
foi reaberto o chamado de nº 26059, no 
qual menciona-se o problema, em virtude 
de  ter  sido  fechado  sem  resolução.  A 
Comissão deliberou que o Grupo de Apoio 
ao PJe deverá entrar em contato com a 
Chefe da Divisão da Central de Execução 
objetivando informações acerca de como 
está  a  impressão  dos  mandados  que 
contenham anexos, bem como encaminhar a 
demanda ao servidor Herbet (SETIN) para 
análise.  

4 Adaptação do sistema Hórus à nova versão 
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do extrator do Pje

O  servidor  Rodopiano  informou  que  o 
sistema  Hórus  já  foi  adaptado  à  nova 
versão  do  extrator  do  PJe  e  ao  novo 
manual, sendo que a estrutura elaborada 
pela COGES irá facilitar a pesquisa para 
o manual.

5 Extrator do legado

A  Comissão  deliberou  que  o  servidor 
Diego  (SETIN)  colocará, 
excepcionalmente,  em  produção,  no  dia 
04.02.20,  sem  passar  pela  fase  de 
homologação, o extrator do legado, com o 
objetivo de otimizar o tempo.

6 Extrator do SIGEP – Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas

O  servidor  Diego,  da  SETIN,  informou 
que,  em  decorrência  da  implantação  do 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas 
(SIGEP) no TRT da 8ª Região no final de 
2019, já foi instalado neste Tribunal o 
Extrator  do  SIGEP,  ferramenta 
disponibilizada  pelo  TRT  da  2ª  Região 
para  apuração  dos  itens  do  e-Gestão 
referentes  a  gestão  de  pessoas:
item  2  (Funcionamento  das  Varas  do 
Trabalho) e inferiores do Manual do 1º 
Grau;  item  2.001  (Funcionamento  dos 
Tribunais  Regionais  do  Trabalho)  e 
inferiores  do  Manual  do  2º  Grau).
O  servidor  indicou,  ainda,  que  o 
processamento da remessa de janeiro/2020 
já  fará  uso  do  referido  Extrator  e 
sugeriu  que,  em  decorrência  dessa 
mudança, os dados de gestão de pessoas 
da  remessa  de  janeiro/2020  sejam 
posteriormente  encaminhados  para 
validação pela Secretaria de Gestão de 
Pessoas. Foi acertado entre os presentes 



 
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 

que  o  assunto  deverá  ser  apresentado 
novamente na próxima reunião do 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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