
 
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 05/2019

Data: 11/11/19 Horário: 8:30 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. Karla Cristina Martins Paes;
6. Rodopiano Rocha da Silva Neto;

7. Nilson do Carmo Barroso;
8. Luiz Carlos Damascena;

9. Mônica Moraes Rego Guimarães;
10. Marco Aurélio Fidelis Rego;

11. Maria de Nazaré Nascimento Miléo;
12. Alexsandro Cabral dos Santos;

13. Henrique Vila Nova;  
14. Joléa Maria Rebelo Leite.

   
OBS:  justificam-se  as  ausências  dos  servidores
Edilberto  Cardoso  de  Oliveira,  Narlicelma  Sobral
Santos Ramos e Paulo Rodrigo Barroso de Mendonça,
em  virtude  de  impedimento  por  atividades
funcionais. Registra-se que a servidora Joléa Maria
Rebelo  Leite  participou  através  de
audioconferência.

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 à deliberação constante na ata
da reunião (item 1) do dia 14.10.19, o
servidor  Diego  informou  que  extrator
2.5  do  Pje  já  está  em  teste  de
homologação  da  versão  final  pelo
servidor  Alexsandro  (SETIN),  para
posterior  validação  pelos  servidores
Édme  (NUPJE)  e  Nilson  (NUPJE),
objetivando  a  sua  implantação  em
janeiro de 2020, conforme já deliberado
em reunião anterior. Quanto ao item 2
da referida ata de reunião, a servidora
Joléa  Leite,  Diretora  da  10ª  VT  de
Belém, informou que: “sobre a issue que
trata  do  julgamento  parcial,  após  a
última  reunião  do  e-gestão,  restou
decidido que haverá julgamento parcial
no Pje. O desdobramento ideal depende
da criação de uma classe pelo CNJ. Se e
quando  o  CNJ  criar  classe  para
desdobramento,  a  parcela  não  julgada
poderá  ser  autuada  nessa  nova  classe
para julgamento e remessa (em caso de
recurso). Assim, na versão 2.5 do PJe
retomamos  a  disponibilização  do
julgamento  parcial,  todavia,  havendo
recurso,  o  processo  poderá  subir  uma
vez  para  instância  superior  e
necessariamente aguardar a baixa ao 1º
grau  para  julgar  o  restante  das
parcelas.  Isto  até  que  seja  criada
classe específica. Sobre a outra issue
que trata do movimento 50087 - Baixado
o  incidente/recurso  ("nome  do
incidente"/"nome  do  recurso")  sem
decisão,  deverá  ser  analisado  em
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próxima  reunião.  Na  ocasião,  falei
sobre  alguns  casos  concretos  de  1º
grau”. O  cumprimento  da  deliberação
constante no item 3 está prejudicado em
virtude da preparação do plano, o que
será  incluído  na  próxima  reunião  do
Comitê. O reprocessamento da remessa de
dados  de  dezembro/2018,  constante  no
item  4,  já  foi  realizado  conforme
informou o servidor Diego (SETIN).

2 Não cômputo dos dados de arrecadação de
tributos  e  pagamento  aos  reclamantes
no sistema PJe, em virtude de problema
do atual extrator de dados do sistema
E-Gestão utilizado por este Tribunal, a
partir de setembro do ano corrente 

Deliberação:   o servidor Marco Aurélio
(SETIN) entrará em contato com o setor
de tecnologia da informação do TRT da
3ª  Região  solicitando  informações
acerca  da  situação,  repassando  ao
Comitê em seguida, considerando que o
servidor  Nilson  (NUPJE)  informou  que
após  consulta  no  sistema  E-Gestão
verificou que o referido tribunal está
computando  tanto  os  dados  do  legado
como do PJe.

3 Solicitação de relatórios do sistema E-
Gestão pela magistrada Shirley da Costa
Pinheiro 

Deliberação: o Comitê deliberou, com a
concordância  da  servidora  Joléa  Maria
Rebelo Leite, que a magistrada Shirley
da  Costa  Pinheiro  poderá  receber,  se
assim  desejar,  treinamento,  a  ser
ministrado  pela  citada  servidora,  de
até  2  horas,  com  a  finalidade  de
conhecer os elementos necessários para
que possa acessar os dados, pois não é
possível  o  sistema  E-Gestão  fornecer,
automaticamente, os relatórios da forma
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como  a  magistrada  solicitou,  sem  a
interferência  pontual  em  diversos
comandos,  salientando  que  o  próprio
usuário pode ter acesso diretamente ao
sistema para retirar as informações que
necessita.   

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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