
 
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 05/2020

Data: 27/05/20 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- Encaminhamento para o CNJ das decisões 
liminares  concedidas  em  processos 
trabalhistas  relacionadas  ao  assunto 
COVID-19 (Portaria CNJ n° 57/2020);

3- Versão do PJe exclusiva para uso das 
Corregedorias (Res. CNJ nº 320/2020);

4- 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. Paulo Sandro Lopes da Gama Alves;
7. Nilson do Carmo Barroso;

8. Alexsandro Cabral dos Santos;
9. Joléa Maria Rebelo Leite;

10. Mônica Moraes Rego Guimarães;
11. Narlicelma Sobral Santos;
12. Paulo Fernando Rodrigues;

13. Paulo Rodrigo Barroso de Mendonça;
14. Karla Cristina Martins Paes;

15.Jonathas Matos Soares.  
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OBS:  justificam-se  as  ausências  dos 
servidores Edilberto Cardoso de Oliveira e 
Luiz Carlos Damascena por encontrarem-se 
de licença. 

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 
23.04.20:

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

   O Dr. Paulo Isan informou que na próxima 
semana encaminhará 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.

Inconsistências no e-Gestão

   O servidor Diego (SETIN) informou que 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,  estando  em  desacordo 
com o manual do e-Gestão que diz que todas 
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as decisões devem ser contabilizadas no item 
de decisões proferidas, que o chamado aberto 
de defeito no extrator (EG-3614) no sistema 
JIRA do TST, ainda está pendente de análise 
pela equipe técnica do TST. 
   O servidor Édme (NUPJE) informou que não 
foi  possível  realizar  a  validação  do 
relatório com as inconsistências de dados do 
e-Gestão,  que  impactam  no  Justiça  em 
Números,  considerando  que  o  servidor 
Edilberto  (11ª  VT  de  Belém)  está 
atravessando momento muito difícil de saúde 
na  família,  inclusive  com  vários 
afastamentos.  O  Comitê  deliberou  que  os 
servidores  Nilson  (NUPJE),  Édme  (NUPJE), 
Diego  (SETIN)  e  Paulo  (COGES)  realizem 
análise  dos  inconsistências  apresentadas  e 
verifiquem  no  sistema  Jira  do  TST  se  já 
estão contempladas em algum chamado, e caso 
não  estejam  que  sejam  analisadas  e, 
posteriormente,  aberto  chamado  de  correção 
de defeito.
  O  servidor  Paulo  Sandro  (Corregedoria) 
informou neste momento que também o genitor 
do  servidor  Edilberto  havia  falecido  e 
sugeriu  encaminhar  ofício  com  as 
condolências,  tendo  o  comitê  deliberado 
nesse  sentido,  bem  também  incluindo  no 
ofício o desejo de pronto restabelecimento 
aos demais familiares em recuperação.
   O servidor Diego (SETIN) comunicou que o 
NUPJE já encaminhou para a SETIN o chamado 
referente aos processos de 1° grau que não 
constam em todos os itens do e-gestão após a 
retificação de classe, e que nesta semana e 
na  próxima  analisará  o  problema  com  o 
servidor Alexsandro (SETIN).

Nova  regra  de  negócios  no  ambiente  dos 
CEJUSCs

  O  Dr.  Paulo  Isan  destacou  que  foi 
realizada a reunião com o CEJUSC acerca da 
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nova  regra  de  negócios  do  e-gestão  no 
ambiente  do  CEJUSC  e  foi  decidido  o 
adiamento  da  configuração  do  referido 
ambiente no sistema Pje, considerando que há 
necessidade de se realizar um estudo acerca 
do novo ambiente, tendo em vista as dúvidas 
quanto ao novo fluxo e estatística, tanto do 
novo CEJUSC quanto das Varas do Trabalho. O 
Comitê deliberou que seja aberto chamado no 
JIRA do TST de dúvida de regra de negócios, 
pelo servidor Édme (NUPJE), perguntando se 
os números dos CEJUSCs deixam de fazer parte 
dos números das Varas ou se os números dos 
CEJUSCs  são  apenas  um  subconjunto  dos 
números  das  Varas,  considerando  também  o 
Ofício Circular TST.GVP n° 003 que determina 
a realização imediata do cadastro de todos 
os  CEJUSCS  dentro  do  e-gestão.  O  Comitê 
também deliberou no sentido de dar ciência à 
Corregedoria acerca da determinação do TST, 
para  apreciação,  considerando  os  impactos 
que  ocorrerão  nas  Varas  do  Trabalho  e  no 
CEJUSC  de  1°  grau,  com  alterações  nas 
rotinas  de  trabalho,  bem  como  também 
comunicar  à  Presidência  do  TRT8  de  que  o 
CEJUSC  de  2°  grau  já  está  implementado 
conforme solicitado pelo TST, cientificando, 
também, a Desembargadora do Trabalho, Dra. 
Maria  Valquíria  Norat  Coelho,  Diretora  do 
NUPEMEC, acerca desses encaminhamentos.

Migração  dos  processos  físicos  para 
eletrônicos

   O servidor Diego informou que a SETIN 
está em fase de homologação das ferramentas 
para a conversão em lote dos processos em 
fase  de  execução.  Informou  ainda  que  foi 
prorrogado pelo TST para o dia 30.06.20 o 
prazo  (Selo  100%  Pje)  para  migração,  já 
tendo  sido  adequado  o  cronograma,  com 
previsão para liberar a solução de conversão 
às Varas do Trabalho na segunda semana de 
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junho do ano corrente. 

Extrator  do  SIGEP  –  Sistema  Integrado  de 
Gestão de Pessoa

   O servidor Diego (SETIN) destacou que o 
servidor  Alexsandro  (SETIN)  preparou  os 
relatórios,  porém  foram  detectadas 
inconsistências, sendo que se decidiu que os 
mesmos  seriam  corrigidos  na  SETIN   e 
enviados  à  SEGEP  para  validação,  daqui  a 
duas semanas.

Banco  de  Replicação  Nacional  do  CNJ  e 
sistema DATAJUD

   O servidor Rodopiano (COGES) informou que 
o CNJ criou o sistema DATAJUD, o qual não 
aproveitará  os  dados  do  sistema  e-gestão, 
somente as tabelas do próprio CNJ, pelo que 
apresenta a proposta de cadastrar o DATAJUD 
como um projeto no portal de Governança de 
TI e priorizar o saneamento da base do TRT8, 
considerando  o  prazo  de  31/07/2020, 
estabelecido pelo CNJ. O Comitê aprovou a 
proposta de cadastrar o DATAJUD, bem como 
deliberou  que  o  NUPJE,  SETIN  e  COGES 
participem do I Workshop de Ciência de Dados 
do Poder Judiciário, o qual ocorrerá no dia 
10/06/20,  com  o  fim  de  conhecerem  o  novo 
sistema e criarem o grupo de trabalho que 
atuará  no  saneamento  da  base  de  dados  do 
TRT8.

Quanto ao item 2 da ata do dia 23.04.20:

Produtividade semanal solicitada pelo CNJ

   O servidor Diego (SETIN) informou que foi 
disponibilizada para o servidor Luiz Carlos 
Damascena (COGES) a solução para recuperação 
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dos histórico de tarefas dos processos no 
PJe, para que alimente o sistema Hórus, a 
fim  de  que  conste  as  tarefas  concluídas 
pelas unidades e não as tarefas pendentes, 
como está atualmente. Destacou, entretanto, 
que ainda resta uma pendência com a SETIN, 
que  é  a  identificação  do  servidor  que 
movimentou  o  processo  em  cada  tarefa, 
indicando  que,  como  não  se  trata  de  uma 
informação  de  simples  recuperação,  a 
atividade  foi  encaminhada  para  a  equipe 
técnica  especializada  no  sistema  PJe,  que 
está avaliando uma solução para a pendência. 

Quanto ao item 3 da ata do dia 23.04.20
 
Extrator do G-PREC

  O servidor  Diego  (SETIN)  comunicou  que 
submeteu à Divisão de Precatórios os dados 
que  já  estão  no  e-gestão  para  validação, 
sendo  que  foi  dado  retorno  sobre  alguns 
pontos  para  ajustar,  o  que  está  sendo 
realizado  no  momento,  e,  que, após,  será 
encaminhado novamente para validação.

2 Encaminhamento  para  o  CNJ  das  decisões 
liminares  concedidas  em  processos 
trabalhistas relacionadas ao assunto COVID-
19 (Portaria CNJ n° 57/2020)

   O servidor Diego (SETIN) informou que o 
assunto COVID-19 foi cadastrado no sistema 
Pje no mês passado. A servidora Joléa (10ª 
Vara do Trabalho de Belém) informou que as 
Varas do Trabalho já tomaram conhecimento da 
determinação  de  encaminhamento  para  o  CNJ 
das  decisões  liminares  concedidas  em 
processos  trabalhistas  relacionadas  ao 
assunto  COVID-19,  através  de  ofício  da 
Presidência do TRT8. Informou ainda que as 
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Varas  do  Trabalho  estão  encaminhando  as 
informações à Presidência do TRT8 para que 
remeta  ao  CNJ.  A  servidora  Narlicelma 
(SEJUD)informa  que  também  o  mesmo 
procedimento está ocorrendo no 2° grau.

  O Comitê deliberou no sentido de comunicar 
à Presidência do TRT8 que o assunto COVID-19 
foi  cadastrado  no  sistema  Pje  no  mês 
passado. 

3 Versão  do  PJe  exclusiva  para  uso  das 
Corregedorias (Res. CNJ nº 320/2020)

   A  servidora Mônica (SETIN) informou que 
foi comunicado acerca dessa versão, mas até 
o momento não houve liberação do sistema. O 
servidor Jonathas (CORREGEDORIA)informou que 
sairá um provimento do CNJ, o que, após, as 
corregedorias reginais deverão apresentar um 
cronograma  de  implantação,  salientando  que 
existem vídeos para treinamento no site do 
CNJ, inclusive acontecerá um seminário, via 
web,  no  dia  01.06  para  sanar  as  dúvidas. 
Informou,  ainda,  que  a  administração  do 
PJECOR será centralizada no CNJ.

 

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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