
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
GRUPO DE TRABALHO DO SISTEMA E-GESTÃO

Ata de Reunião nº 03/2019

Data: 02/09/19 Horário: 9:00 hs

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

Pauta: 1- Encaminhamentos das decisões da Presidência 
do TRT8 acerca das proposições das reuniões 
anteriores; 
2- Acompanhamento e atualização das demais 
providências já deliberadas pelo grupo nas 
reuniões anteriores; 
3- Proposta da servidora Joléa Leite, Diretora 
da 10ª VT de Belém para que o grupo encaminhe 
pedido de alteração da regra do e-gestão do 
movimento 50087 (baixado o incidente/recurso 
sem decisão) seja incluído na regra de todos 
os incidentes e recursos, conforme previsto 
hoje previsto no item 90.399 (incidente na 
liquidação/execução baixados sem decisão). 

Participantes: 1. Édme dos Santos Tavares Júnior;
2. Diego Antonio Nascimento Monteiro Valdez;

3. Fernando Moreira Bessa;
4. Edilberto Cardoso de Oliveira;
5. Karla Cristina Martins Paes;

6. Paulo Sandro Lopes da Gama Alves;
7. Henrique Silva Vila Nova;

8. Alexsandro Cabral dos Santos;
9. Rodopiano Rocha da Silva Neto;

10. Nilson do Carmo Barroso;
11. Luiz Carlos Damascena;

12. Mônica Moraes Rego Guimarães. 
   

OBS: justifica-se a ausência da servidora 
Joléa Maria Rebelo Leite por encontrar-se em 
período de férias e da servidora Narlicelma 
Sobral Santos Ramos por estar secretariando 

neste momento o Tribunal do Pleno.
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Na  data  e  na  hora  estipuladas  acima,  reuniram-se  os 
participantes supra, tendo sindo tratados os seguintes assuntos:

Item Assunto Proposições  a  serem 
apresentadas  à 
Presidência  do 
Tribunal

1 Encaminhamentos  das  decisões  da 
Presidência  do  TRT8  acerca  das 
proposições das reuniões anteriores;

- Quanto às proposições encaminhadas à 
Presidência  do  TRT8  na  ata  do  dia 
19.06.19,  foi  deferido  o  expurgo  de 
dados do e-gestão referentes as cargas 
acumuladas do sistema (item 1), sendo 
que a SETIN, conforme o servidor Diego, 
implementará  até  o  dia  06.09.19,  bem 
como a alteração da composição do Grupo 
de Trabalho do Sistema e-Gestão item 2) 
para substituir a servidora Joléa Maria 
Rebelo  Leite  pelo  servidor  Edilberto 
Cardoso de Oliveira, a qual está com a 
Secretária-Geral  Judiciária  para 
providenciar a portaria, e, também, foi 
deferida a inclusão pela SETIN e pela 
COGES,  da  coluna  “Responsável”  no 
relatório  do  Hórus  referente  aos 
processos  sem  movimentação  (item  3), 
sendo  que  o  servidor  Diego  (SETIN) 
informou  que  está  em  fase  de 
implementação.
- Quanto às proposições encaminhadas à 
Presidência  do  TRT8  na  ata  do  dia 
29.07.19,  foi  deferido  o  treinamento 
para os servidores do 1º e 2º graus com 
foco nos pontos mais críticos que estão 
impactando  no  sistema  e-gestão  (item 
1). Quanto à Sugestão de comunicação, 
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pela  Presidência  ao  2º  grau  e  pela 
Corregedoria  ao  1º  grau,  contendo 
orientações  acerca  dos  movimentos 
processuais a serem lançados por cada 
unidade judiciária do TRT8, quanto ao 
Sobrestamento dos processos com pedido 
de  horas  in  itinere  (STF-repercussão 
geral  –  Tema  1046),  a  fim  de  que  o 
processo  seja  encaminhado  ao  fluxo 
correto,  evitando  equívocos  de 
lançamento,  que  poderão  impactar 
negativamente nos dados do sistema E-
Gestão (item 4), foi determinado que a 
comunicação ao 2º Grau seja feita pela 
SEJUD.  Com  relação  à  proposição  de 
inclusão  de  representante  do  Comitê 
Regional de Implantação do Pje no Grupo 
de Trabalho E-Gestão, constante no item 
6, a Presidência do TRT8 determinou que 
sejá objeto de apreciação em processo 
próprio.

2 Acompanhamento e atualização das demais 
providências já deliberadas pelo grupo 
nas reuniões anteriores.

Quanto às deliberações dos membros do 
Grupo de Trabalho do Sistema E-Gestão, 
constante  na  ata  da  reunião  do  dia 
19.06.19,  a  SETIN  (Diego)  e  a  COGES 
(Rodopiano)  informaram  que  foram 
corrigidas as inconsistências apontadas 
no  relatório  prévio  da  correição  de 
julho  de  2019  (item  4).  Quanto  aos 
processos  que  estão  pendentes  de 
publicação  de  acórdãos  (item  5),  foi 
aberto  chamado  no  sistema  JIRA,  pelo 
Núcleo de Apoio ao Pje(Édme),  sendo 
que até o momento não houve resposta. 
Com  relação  ao  item  6,  erros  na 
apuração do prazo médio das execuções 
encerradas,  como  ainda  não  houve  a 
implantação da versão 2.0 do Manual do 
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E-Gestão, o Grupo do Sistema E-Gestão 
deliberou para que o Núcleo de Apoio ao 
Pje(Édme) abrisse um chamado no sistema 
JIRA ao Comitê Nacional do Sistema E-
Gestão  solicitando  orientações  quanto 
ao início do processamento das remessas 
do  e-Gestão  compatibilizadas  com  a 
versão 2.0 do Manual de Orientações de 
1º  e  2º  Graus,  em  razão  da  iminente 
liberação  da  versão  2.5  do  Sistema 
Extrator do Pje, já adaptada ao novo 
Manual.

Quanto às deliberações dos membros do 
Grupo de Trabalho do Sistema E-Gestão, 
constante  na  ata  da  reunião  do  dia 
29.07.19, o Grupo de Trabalho E-Gestão 
deliberou  que   o  item  1  da  ata, 
reprocessamento da remessa de dados a 
ser realizado pela SETIN, não deveria 
ficar cincunscrito apenas a dezembro de 
2018,  mas  a  todo  o  ano  de  2018, 
conforme  razões  apresentadas  a  seguir 
pela COGES (Rodopiano): “De modo geral, 
a  aplicação  dos  ajustes  ocorridos  ao 
longo de 2018 na apuração dos dados de 
todos os meses de 2018 (e não apenas no 
mês de dezembro), melhora a qualidade 
de nossos dados, permitindo consultas e 
análises  técnicas  com  maior  grau  de 
precisão  e  riqueza  nas  informações. 
Além disso, merecem destaque o efeito 
positivo nos seguintes casos: Meta 2 e 
6 do segundo grau: maior precisão na 
apuração  dos  processos  base  da  meta 
(processos  autuados  até  Dezembro/2017 
que  estavam  pendentes  em 
Dezembro/2018);  Vinculação  de 
informação, para diversos itens de 2º 
Grau,  que  são  alvo  de  estudo,  da 
correta  informação  da  unidade  e  do 
gabinete:  Correta  vinculação  do  setor 
nos dados administrativos para diversos 
itens: correção em Maio/2019 - GAP Meta 
2  do  primeiro  grau:  remoção  de 
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processos  do  gap  pelo  lançamento 
eventual  retroativo  (já  ocorrido)  de 
primeiro  julgamento  em  períodos 
anteriores  a  Dezembro/2018.  Essa 
correção contribuirá para o atendimento 
de uma das recomendações do Corregedor-
Geral da Justiça do Trabalho; Ajustes 
implementados  nas  variáveis  do  tipo 
"Prazo  Médio"  e  "Cumulativo",  que 
impactarão no IGEST até Dezembro/2019. 
Exemplo:  Prazo  médio  na  fase  de 
liquidação,  anteriormente  apurado  em 
duplicidade. Essa correção contribuirá 
para  o  atendimento  de  uma  das 
recomendações  do  Corregedor-Geral  da 
Justiça  do  Trabalho;  Poderão  impactar 
também  no  futuro  IGEST  2º  Grau,  com 
parâmetros  ainda  não  definidos.  Essa 
correção contribuirá para o atendimento 
de uma das recomendações do Corregedor-
Geral da Justiça do Trabalho; Estudos 
técnicos  para  transferência  de  Varas 
e/ou  mudanças  de  jurisdição  exigem 
sempre dados anuais ou do triênio, a 
justificar  a  atualização  do  ano 
inteiro,  inclusive  do  corrente 
exercício  de  2019.  Registra-se  que  a 
SETIN  em  parceria  com  a  COGES  têm 
trabalho  no  sentido  de  melhorar 
continuamente  a  qualidade  dos  itens, 
razão pela qual essas oportunidades de 
reprocessamento devem ser aproveitadas. 
O cronograma de atividades com as ações 
de adaptação ao novo Manual do E-Gestão 
(item 3) será apresentado ao Grupo pela 
SETIN  (Diego)  via  correio  eletrônico 
até  o  dia  03.09.19.  Com  relação   à 
Conversão  dos  processos  físicos  para 
eletrônicos (item 6), ficou deliberado 
que  o  servidor  Edilberto  (11ª  VT  de 
Belém)  e  o  servidor  Diego  (SETIN), 
encaminhassem ao Grupo de Trabalho, via 
correio  eletrônico,  as  considerações 
técnicas e operacionais com vistas ao 
cumprimento  da  referida  determinação 
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Corregedoria-Geral  da  Justiça  do 
Trabalho.

3 Proposta  da  servidora  Joléa  Leite, 
Diretora da 10ª VT de Belém para que o 
grupo encaminhe pedido de alteração da 
regra  do  e-gestão  do  movimento  50087 
(baixado  o  incidente/recurso  sem 
decisão)  seja  incluído  na  regra  de 
todos  os  incidentes  e  recursos, 
conforme previsto hoje previsto no item 
90.399  (incidente  na 
liquidação/execução  baixados  sem 
decisão).

Deliberação  do  Grupo  de  Trabalho: 
abertura  de  chamado  no  sistema  JIRA 
pelo  Núcleo  de  Apoio  ao  Pje  (Édme) 
selecionando  o  tipo  de  Pendência 
MELHORIA,  referente  à  alteração  da 
regra  do  e-gestão  do  movimento  50087 
(baixado  o  incidente/recurso  sem 
decisão)  seja  incluído  na  regra  de 
todos  os  incidentes  e  recursos, 
conforme previsto hoje previsto no item 
90.399  (incidente  na 
liquidação/execução  baixados  sem 
decisão).

4 Proposta  de  solicitação  de 
disponibilização  do  movimento/registro 
de resultado de julgamento - julgamento 
parcial de mérito, tanto para o Comitê 
Gestor  Nacional  do  Sistema  E-Gestão 
como  também  para  o  Comitê  Gestor 
Nacional  do  Sistema  Pje,  este  último 
através do Comitê Regional do Pje.

Deliberação  do  Grupo  de  Trabalho: 
abertura  de  chamado  no  sistema  JIRA, 
como  tipo  de  Pendência  MELHORIA, 
solicitando  disponibilização  do 
movimento/registro  de  resultado  de 
julgamento  -  julgamento  parcial  de 
mérito, bem como encaminhando pedido ao 
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Comitê Regional do Pje, para que também 
requeira  tal  requerimento  ao  Comitê 
Gestor Nacional do Sistema Pje.

5 Retirada  da  expressão  “horas  in 
itinere”  do  item  4,  ata  do  dia 
29.07.19,  sobrestamento  dos  processos 
com pedido de horas in itinere (STF-
repercussão  geral  –  Tema  1046), 
considerando  que  a  decisão  do  STF  é 
mais  abrangente,  envolvendo,  também, 
outros itens.

Deliberação  do  grupo  de  trabalho: 
retirar a expressão “horas in itinere” 
do  item  4,  ata  do  dia  29.07.19, 
sobrestamento dos processos com pedido 
de  horas  in  itinere(STF-repercussão 
geral – Tema 1046). 

Sem mais, a reunião foi encerrada e lavrada por mim, Édme dos Santos 
Tavares Júnior, com a ciência dos demais participantes.

_____________________________________
  Édme dos Santos Tavares Júnior

Coordenador do Grupo de Trabalho do Sistema E-Gestão

Demais participantes:

Diego Antonio N. M. Valdez______________________________________
Fernando Moreira Bessa  ________________________________________
Edilberto Cardoso de Oliveira __________________________________
Karla Cristina Martins Paes ____________________________________
Paulo Sandro Lopes da Gama Alves _______________________________
Henrique Silva Vila Nova________________________________________
Alexsandro Cabral dos Santos ___________________________________
Rodopiano Rocha da Silva Neto __________________________________
Nilson do Carmo Barroso_________________________________________
Luiz Carlos Damascena___________________________________________
Mônica Moraes Rego Guimarães____________________________________
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