
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 01/2022

Data: 11/02/22 Horário: 09h

Local: Reunião realizada por
videoconferência utilizando a

ferramenta Google Meet

Pauta: 1- Acompanhamento das ações em 
curso;  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. Jonathas Matos Soares

(secretário); 
 4. Nilson do Carmo Barroso; 

5. Diego Antonio Nascimento Montero
Valdez;

6.  Mônica Moraes Rêgo Guimarães;
7. Luiz Carlos Damascena;

8. Alexsandro Cabral dos Santos;
9. Paulo Rodrigo Barroso de

Mendonça;
10. Liliane Cohen Calixto;

11. Paulo Fernando Rodrigues;
12. Rodopiano Rocha da Silva

Neto;
13. Narlicelma Sobral Santos

Ramos

OBS: justificam-se as ausências dos
servidores  Edilberto  Cardoso  de
Oliveira,  Karla  Cristina  Martins
Paes  e  Joléa  Maria  Rebelo  Leite,
por  encontrarem-se  impedidos  em
virtude de atividades funcionais.

Na data e hora estipuladas acima, reuniram-se os participantes 
supra, tendo sido tratados os seguintes assuntos:
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Item Assunto Proposições
à 
Presidência
do Tribunal

 Inconsistências no e-gestão 

O  servidor  Diego  (SETIN)  sugeriu  que  o
reprocessamento do ano do 2021 seja realizado
ainda na versão do extrator 2.7, visto que se
trata de versão com problemas já conhecidos e
mais estável.

Foi pontuado que o prazo de reprocessamento é
final de fevereiro, bem como que a versão 2.8
ainda está em fase de homologação.

O  Comitê  deliberou  no  sentido  de  acatar  a
proposta  do  servidor  Diego  para  que  seja
utilizado o extrator na versão 2.7.

Status: ( )nova ( )em trâmite (x)finalizada

Extrator  do  SIGEP  –  Sistema  Integrado  de
Gestão de  Pessoas –  Ajustes  decorrentes  da
recomendação da CGJT

 O servidor Diego (SETIN) informou que iniciou
a atividade em janeiro de 2022, com a alocação
do servidor Guido Amorim. Informou, ainda, que
a  atividade  encontra-se  em  andamento  e  em
estado avançado, devendo iniciar a homologação
em conjunto com a SEGEP em 14/02, com previsão
de entrega dos novos scripts no dia 18/02.

Status: ( )nova (x)em trâmite ( )finalizada
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Produtividade semanal solicitada pelo CNJ

O  servidor  Luiz  informou  que  a  demanda  já
está liberada no Hórus (em produção, em uso),
mesmo antes da apresentação formal ao grupo
de  trabalho  (comitê).  A  TI  entregou  as
atividades relacionadas ao GIGS.

O servidor Rodopiano pontuou que a ideia é
estimular o usuário do Pje quanto ao uso do
GIGS, o que facilitará a gestão das unidades.

O CNJ já informou que não há necessidade de
remessa  semanal,  pois  os  dados  serão
extraídos  diretamente  do  datajud,  conforme
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 85 - SG (1218432).

Status: ( )nova ( )em trâmite (x)finalizada

Extrator do G-PREC

O servidor Diego (SETIN) informou que houve
evolução, pois foi desenvolvida nova versão
do Extrator GPrec, desta vez em conformidade
com  Comitê  Nacional  do  e-Gestão  e
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e
a mesma foi entregue para a homologação pela
equipe  da  Divisão  de  Precatórios  do  TRT8,
ainda sem data para finalizar, com posterior
entrega para uso pelos os demais Tribunais.

Status: ( )nova (x)em trâmite ( )finalizada
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Portaria  CNJ  n°  160/2020  -  Estabelece  o
cronograma de saneamento da Base Nacional de
Dados  do  Poder  Judiciário  -  Datajud  e
regulamenta  o  acesso  público  aos  dados  do
Datajud  por  meio  de  API  -  Application
Programming Interface 

O  servidor  Diego  (SETIN)  informou  que  está
sendo  desmembrado  o  projeto  do  datajud
(projeto COGES nº 3/2021), face o projeto do
novo Hórus (projeto COGES nº 1/2022).

O  comitê  aguardará  apresentação  do  projeto
para  posteriormente  agendar  reunião
extraordinária para aprovação do projeto do
novo hórus.

O servidor Rodopiano relatou a dificuldade de
que os dois grandes projetos sejam executados
pela mesma equipe, o que já foi reportado à
Presidência e ao Comitê de Governança de TI.

Status: ( )nova (x)em trâmite ( )finalizada

Chamado aberto para a SETIN pela 1ª VT de
Parauapebas  referente  ao  primeiro  processo
convertido em fase de conhecimento 

O  servidor  Diego  (SETIN)  mencionou  que  o
chamado de defeito EG-4625, aberto no sistema
JIRA  do  TST,  continua  pendente  no  TST,
destacando que o problema permanece na versão
2.7 do extrator.
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Status: ( )nova (x)em trâmite ( )finalizada

Itens  de  produtividade  que  impactam  na
promoção dos magistrados de 1º grau 

O  servidor  Nilson  (NUPJE)  informou  que  os
chamados abertos no sistema JIRA do TST de
nºs  4578  e  4579,  continuam  sem  nenhum
movimento até o momento.

Status: ( )nova (x)em trâmite ( )finalizada

Gestão das TPU’s

O servidor Jonathas (DIPJE) relatou que no
dia  09/02/22  foi  recebido  e-mail  da
Presidência  encaminhando  o  ATO  CGJT  nº
2/2022, o qual divulga nova versão das TPUs
com  acréscimos  da  Justiça  do  Trabalho.
Verifica-se  que  trata-se  da  mesma  demanda
referente  ao  OFÍCIO-CIRCULAR  Nº  95  –  SEP
(1068871) do CNJ, o que leva a crer que a
CGJT  já  vem  fazendo  o  “filtro”  das
publicações.

No dia 11/11/21 a Presidência encaminhou o
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 184 - SEP (1201188) do CNJ
com Nova TPU disponível desde 1º de outubro.

Independente  disso,  em  cumprimento  à
deliberação deste Comitê na última reunião,
já foi elaborada a minuta do Ofício a ser
enviado à CGJT.
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O Comitê  deliberou pelo  envio de  ofício à
CGJT,  com  a  manutenção  da  sistemática  de
divulgação  pela  Presidência  dos  ofícios
recebidos pelo CNJ.

Status: ( )nova (x)em trâmite ( )finalizada

Produtividade dos Cejusc’s 

O servidor Rodopiano (COGES) esclareceu que o
Art. 8º, §8º, da Resolução CNJ nº 125/2010,
indica  que  a  produtividade,  em  caso  de
sentença  homologatória,  contará  para  o
CEJUSC.

O Comitê deliberou pela realização de testes
em  conjunto  pelos  setores  COGES,  DIPJE,
CEJUSC  e  Corregedoria  para  verificar  os
impactos  no  datajud  e  o  impacto  dos
movimentos (em especial de redistribuição).

Status: ( )nova (x)em trâmite ( )finalizada

Retirada de pendência de processos suspeitos,
ou seja, que estão em parcelas de pendência,
mas não estando na parcela de pendentes de
julgamento, no 2º Grau. 

Servidor  Nilson  (DIPJE)  ponderou  que  é
prudente aguardar a homologação da versão 2.8
do extrator, o que foi acatado pelo Comitê.
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Status: ( )nova (x)em trâmite ( )finalizada

Solicitação de carga extraordinária realizado
pelo Exmo. Des. Mário Leite

O  servidor  Francisco  (3ª  Turma)  abriu  um
chamado  específico  (S69941)  para  que  a
solicitação seja atendida de outra forma: Vai
ser  gerado  um  relatório  no  PJE  para
atendimento da demanda. 

Status: ( )nova (x)em trâmite ( )finalizada

Processos convertidos em fase de conhecimento
com inconsistências

O acompanhamento vai continuar com relatório
que será gerado pela SETIN e será encaminhado
para Corregedoria tratar com as Varas.

Status: ( )nova (x)em trâmite ( )finalizada

Processos  físicos  com  conversão  no  PJe  não
finalizadas

O acompanhamento vai continuar com relatório
que será gerado pela SETIN e será encaminhado
para Corregedoria tratar com as Varas.

A  Corregedoria  informará  ao  Comitê  sobre  o
acompanhamento.
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Status: ( )nova (x)em trâmite ( )finalizada

LIBERAÇÃO DO CAMPO “PROCESSOS SUSPEITOS” NO
HÓRUS  –  AUTORIZAÇÃO  PARA  CONTINUIDADE  DO
CURSO DE HÓRUS PARA O 2º GRAU

Fica registrado que o Comitê deliberou pela
autorização da liberação para o ambiente de
Produção  do  campo  “Processos  suspeitos”  no
sistema Hórus, bem como pela autorização da
continuidade  do  Curso  de  Treinamento  para
utilização  do  Sistema  Hórus  pelo  segundo
grau.

Status: (x)nova ( )em trâmite (x)finalizada

AUTORIZAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DIPJE Nº 5

Fica Registrado que o Comitê deliberou pela
autorização da divulgação da ORIENTAÇÃO DIPJE
Nº  5,  que  tratará  da  autuação  de  recursos
internos nos processos de segundo grau.

Status: (x)nova ( )em trâmite (x)finalizada

Sem  mais,  a  reunião  foi  encerrada  e  lavrada  por  mim,
Jonathas Matos Soares, e com a ciência dos demais participantes. 

_____________________________________
Jonathas Matos Soares
Secretário do Comitê


