
 
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 03/2020

Data: 13/03/20 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  comitê 
nas reuniões anteriores;

2- Envio e recebimento de processos para o 
CEJUSC de 1º e 2º graus;

3- Renovação do prazo para migração dos 
processos físicos para eletrônicos;

4- Extrator do SIGEP – Sistema Integrado 
de Gestão de Pessoas;

5- Mudança de classe processual quando da 
conversão para o PJe dos processos físicos 
0039300-1.2001.5.08.0009,  0023200-
94.2002.5.08.0009,  0071400-
64.2004.5.08.0009  e  0182700-
55.2009.5.08.0009, o que impactou no prazo 
médio na fase de conhecimento;

6- Banco de Replicação Nacional do CNJ;

7- O que ocorrer.
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Participantes: 1. Édme dos Santos Tavares Júnior 
(secretário);

2. Diego Antonio Nascimento Monteiro 
Valdez;

3. Rodopiano Rocha da Silva Neto;
4. Henrique Vila Nova;

5. Paulo Sandro Lopes da Gama Alves;
6. Paulo Rodrigo Barroso de Mendonça;

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

9. Alexsandro Cabral dos Santos;
10. Edilberto Cardoso de Oliveira;

11. Joléa Maria Rebelo Leite;
12. Mônica Moraes Rego Guimarães. 

   
OBS:  justificam-se  as  ausências  do 
magistrado  Paulo  Isan  Coimbra  da  Silva 
Júnior  (Desembargador  do  Trabalho, 
Coordenador do Comitê), e das servidoras 
Karla Cristina Martins Paes e Narlicelma 
Sobral Santos Ramos por encontrarem-se de 
licença médica, bem como  do magistrado 
Fernando Moreira Bessa (Juiz do Trabalho, 
Titular  da  1ª  Vara  do  Trabalho  de 
Parauapebas) e do servidor Paulo Fernando 
Rodrigues em virtude de impedimentos por 
atividades  funcionais. 

Na  data  e  na  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 
nas reuniões anteriores
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Quanto  ao  acompanhamento  das 
deliberações  anteriores,  constantes  na 
ata de reunião (item 1) do dia 03.02.20, 
a servidora Narlicelma (Pleno) comunicou 
por  telefone  que  informará  na  próxima 
reunião as medidas quanto à solicitação 
para  que  as  Varas  do  Trabalho  se 
abstenham de autuar recursos ordinários 
com  o  único  fim  de  possibilitar  a 
conversão.  Quanto  a  situação  do  novo 
CCLE, o servidor Diego (SETIN) destacou 
que  o  AUTOCCLE  continua  funcionando, 
sendo  que  o  processo  posteriormente 
aparece na tela CCLE EM ELABORAÇÃO do 
sistema PJe, informando ainda que o TRT8 
recebeu uma versão nova do AUTOCCLE do 
TRT4  com  recursos  para  conversão  de 
processos  em  lotes.  O  servidor  Diego 
(SETIN)informou  que  o  reprocessamento 
dos  dados  de  dezembro  de  2019  foi 
concluído no final de fevereiro com a 
versão 2.5.4 do extrator do PJe e também 
com  a  nova  versão  do  legado,  sendo 
observado  posteriormente  inúmeras 
variações nos resultados dos indicadores 
do TRT8. Salientou que a COGES elaborou 
relatório  comparativo  que  apontou 
diferenças  significativas  em  alguns 
indicadores. No caso das decisões do 2º 
Grau, onde houve redução de 20%, a SETIN 
confirmou a ocorrência de falha  em uma 
das etapas do processamento da remessa 
na  nova  versão  do  extrator. 
Recentemente,  reprocessou  internamente 
os dados e o problema foi contornado, 
porém não foi possível enviar ao TST em 
virtude da expiração do prazo que se deu 
no final de fevereiro. Quanto ao item 2 
da  referida  ata,  o  servidor  Paulo 
(Pleno)  informou  que  a  servidora 
Narlicelma  ainda  está  buscando  uma 
solução  para  o  problema  quanto  à 
uniformização correta dos procedimentos 
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de  remessa  de  processos  para 
desmembramento (tema 1046) no 1º grau, 
considerando  que  cada  turma  tem  um 
procedimento.  Quanto  ao  item  4  do 
documento acima mencionado, o servidor 
Rodopiano  (COGES)  informou  que  já  foi 
realizado  treinamento  para  o  1º  e  2º 
graus com relação à adaptação do sistema 
hórus à nova versão do extrator do PJe. 
Quanto ao item 5 da ata do dia 03.02.20, 
o  servidor  Diego  comunicou  que  o 
extrator do legado entrou em produção no 
dia 04.02.20.

A Comissão deliberou em solicitar ao TST 
a abertura do sistema para reprocessar e 
encaminhar novamente os dados de 2019, 
os  quais  já  estão  prontos,  com  a 
justificativa  de  que  houve  falha  no 
reprocessamento  dos  dados  de  2019.  A 
Comissão  também  deliberou  que  a  COGES 
encaminhará  para  os  demais  membros  o 
relatório dos indicadores que destaca as 
diferenças  encontradas  e  a  SETIN 
encaminhará ao NUPJE relatório com dados 
do lote atual e do lote anterior do  e-
gestão do TRT8 para que possam analisar 
e  posteriormente  encaminhar  os 
resultados à Comissão. 
A  COGES  destacou  que  o  prazo  para 
atualização dos dados dos indicadores no 
Sistema  Justiça  em  Números  do  CNJ 
encerra 15/04/2020.

2 Envio e recebimento de processos para o 
CEJUSC de 1º e 2º graus

A Comissão, considerando a nova regra de 
negócios  do  e-gestão  do  ambiente  do 
CEJUSC quanto ao envio e recebimento de 
processos,  bem  como  a  necessidade  de 
configuração  do  módulo,   deliberou  no 
sentido  de  encaminhar  convite  à 
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Desembargadora do Trabalho, Dra. Maria 
Valquíria Norat Coelho, bem como à Juíza 
do Trabalho, Dra. Silvana Braga Mattos, 
Coordenadora do CEJUSC em substituição, 
para reunião a ser realizada na sala de 
reuniões do 3º andar do prédio sede, no 
dia 23.03.20, às 11 hs.   

3 Renovação  do  prazo  para  migração  dos 
processos físicos para eletrônicos

O servidor Paulo Sandro (Corregedoria) 
informou que o prazo para migração dos 
processo  físicos  para  eletrônicos  foi 
renovado para o dia 31.05.20, inclusive 
com  a  concessão  do  selo  100%  PJe, 
propondo  que  além  da  migração  dos 
processo  em  fase  de  execução,  também 
sejam envidados esforços para a migração 
de  100%  dos  processo  em  fase  de 
conhecimento.  O  servidor  Diego 
(SETIN)informou  que  estão  trabalhando 
com  o  foco  em  processos  em  execução, 
salientando que foram realizados testes 
de  conversão  em  processos  em  fase  de 
conhecimento, no ambiente de homologação 
do PJe, porém nenhum processo constou em 
nenhum item no sistema e-gestão, o que 
após, verificou-se que existe uma ISSUE 
(TRT3)  de  defeito  da  versão  2.5.4  do 
extrator do PJe no sistema JIRA do TST, 
na qual consta registro de que processos 
em  fase  de  conhecimento  migrados  não 
constam no  sistema e-gestão, sendo que 
esse chamado está sendo acompanhado pela 
SETIN,  a  qual  analisará,  após  a 
resolução  do  problema,  quais  os 
encaminhamentos  necessários  para  a 
migração dos processos físicos em fase 
de conhecimento para o sistema PJe. 

A comissão decidiu que as providências 
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com  relação  à  migração  dos  processos 
físicos em fase de conhecimento somente 
serão efetivadas após a solução de todos 
os problemas com relação à migração dos 
processos físicos em fase de execução, 
inclusive os arquivos provisoriamente. 

 

4 Extrator do SIGEP – Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas;

O servidor Diego (SETIN) informou que os 
dados  do  e-gestão  já  estão  sendo 
apurados com o  Extrator do SIGEP desde 
janeiro de 2020.

A  Comissão  deliberou  que  o  Comitê 
solicite à SEGEP - Secretaria de Gestão 
de Pessoas que realize uma validação dos 
dados dos itens relacionados à gestão de 
pessoas disponibilizados no sistema e-
Gestão referentes aos meses de janeiro e 
fevereiro de 2020 com a utilização do 
Extrator  do  SIGEP,  com  o  objetivo  de 
avaliar a consistência das informações 
apuradas.  

5 Mudança de classe processual quando da 
conversão  para  o  PJe  dos  processos 
físicos  0039300-
1.2001.5.08.0009,0023200-
94.2002.5.08.0009,  0071400-
64.2004.5.08.0009  e  0182700-
55.2009.5.08.0009,  o  que  impactou  no 
prazo médio na fase de conhecimento

A  Comissão  deliberou  que  o  servidor 
Edilberto  (11ª  Vara  do  Trabalho  de 
Belém)  realizará  os  testes  em  um  dos 
processos  acima  para  verificação  das 
inconsistências  estatísticas,  bem  como 
para que a SETIN e o NUPJE realizem o 
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levantamento  das  demais  informações  e 
posteriormente  providencie  a  análise, 
trazendo o resultado na próxima reunião. 

6 Banco de Replicação Nacional do CNJ

A  Comissão  deliberou  que  o  servidor 
Rodopiano (COGES) irá verificar junto ao 
CNJ  qual  as  regras  que  estão  sendo 
utilizadas para a replicação dos dados, 
analisando as regras e seus movimentos, 
com posterior análise prévia pela SETIN.

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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