
 
PODER JUDICIÁRIO

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

Ata de Reunião nº 02/2019

Data: 29/07/19 Horário: 8:00 hs

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

Pauta: 1-Leitura das recomendações para o Grupo de 
Trabalho E-Gestão, elencadas na Ata de 
Correição Ordinária pela Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho, encaminhadas pelo Grupo 
de Trabalho deste Tribunal, instituído para 
tratativas dos dados correicionais; 
2-Reprocessamento da remessa de dados de 
dezembro/2018; 
3-Ações de adaptação ao novo Manual do E-
Gestão. 

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

   
OBS: justifica-se a ausência da servidora 

Joléa Maria Rebelo Leite por estar ministrando 
treinamento pelo TRT8.

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

1 Leitura das recomendações para 
o Grupo de Trabalho E-Gestão, 
elencadas na Ata de Correição 
Ordinária  pela  Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho, 
encaminhadas  pelo  Grupo  de 
Trabalho  deste  Tribunal, 
instituído para tratativas dos 
dados correicionais 

Treinamento para os servidores 
do 1º e 2º Graus com foco nos 
pontos mais críticos que estão 
impactando no sistema e-gestão.

2 Reprocessamento da remessa de 
dados de dezembro/2018 

Deliberação:  a  SETIN  irá 
consultar, através do sistema 
Jira, se será reaberto o prazo 
para reprocessamento de dados. 
Em  caso  negativo,  deverá  ser 
encaminhada  sugestão  à 
Presidência  do  TRT8  para  que 
oficie  ao  Comitê  Gestor 
Nacional  solicitando  o 
reprocessamento  dos  dados  de 
dezembro/2018,  considerando  a 
limitação constante no § 2º do 
Art.  136  da  Consolidação  dos 
Provimentos  da  Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho, 
que  diz:  “Os  erros  materiais 
porventura  existentes  nas 
informações  disponibilizadas 
mensalmente  no  Sistema  e-
Gestão poderão ser corrigidos 
até  1º  de  março  do  ano 
subsequente  ao  ano  de 
referência das informações.” 

3 Ações  de  adaptação  ao  novo 
Manual do E-Gestão 

Deliberação:  homologação  de 
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extrator  2.5  do  sistema 
Extrator  de  Integração  Pje  e 
e-Gestão  pela  SETÏN  e  Núcleo 
de Apoio ao Pje, e adaptação 
do Hórus, pela COGES, às novas 
mudanças  trazidas  por  esse 
extrator,  bem  como  será 
elaborado  pela  SETIN  um 
diagnóstico do que poderá ser 
executado,  apresentando  o 
cronograma de atividades até o 
dia 30 de agosto.

4 Sobrestamento  dos  processos 
com pedido de horas in itinere 
(STF-repercussão geral – Tema 
1046)

Sugestão  de  comunicação,  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.

5 Necessidade de participação de 
todos os servidores do TRT8 no 
Curso  de  Nivelamento  dos 
Servidores do Poder Judiciário 
em EAD do CNJ 

Deliberação: solicitar à ASCOM 
que  dê  mais  ênfase  na 
divulgação do referido curso, 
que  já  está  com  inscrições 
abertas,  considerando  que  o 
conhecimento  do  funcionamento 
do  Poder  Judiciário  pelos 
servidores  irá  proporcionar 
registros  mais  corretos  nos 
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sistemas  judiciários, 
acarretando dados estatísticos 
mais fidedignos.

6 Necessidade  de  representante 
do  Comitê  Regional  de 
Implantação do Pje no Grupo de 
Trabalho E-Gestão

Inclusão  de  representante  do 
Comitê Regional de Implantação 
do Pje no Grupo de Trabalho E-
Gestão,  para  uma  melhor 
integração,  uma  vez  que  as 
atividades  de  um  estão 
intimamente  ligados  ao  do 
outro.

7

Conversão  dos  processos 
físicos para eletrônicos 

Deliberação: plano de trabalho 
a ser elaborado pela SETIN em 
conjunto  com  a  Corregedoria, 
apontando as questões técnicas 
e operacionais, para o efetivo 
cumprimento da meta. 

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 _______________________________
Narlicelma Sobral Santos Ramos _________________________________
Alexsandro Cabral dos Santos ___________________________________
Rodopiano Rocha da Silva Neto __________________________________
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