
 
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 04/2020

Data: 23/04/20 Horário: 11:00 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-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. Henrique Vila Nova;
7. Paulo Sandro Lopes da Gama Alves;

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

10. Alexsandro Cabral dos Santos;
11. Joléa Maria Rebelo Leite;

12. Mônica Moraes Rego Guimarães;
13. Narlicelma Sobral Santos;
14. Paulo Fernando Rodrigues. 

   
OBS:  justificam-se  as  ausências  dos 
servidores Edilberto Cardoso de Oliveira e 
Karla  Cristina  Martins  Paes  por 
encontrarem-se  de  licença  médica  e  do 
servidor Paulo Rodrigo Barroso de Mendonça 
pro encontrar-se em período de férias. 
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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 
nas reuniões anteriores

 Quanto  ao  acompanhamento  das 
deliberações  anteriores,  constantes  na 
ata de reunião (item 1) do dia 13.03.20, 
a servidora Narlicelma (Pleno) informou 
que  a  SEJUD  fará  uma  triagem  dos 
processos  constantes  na  lista  que  o 
Rodopiano Neto (COGES) se compromete a 
providenciar, bem como os que irão ainda 
subir  para  o  2º  grau,  para  verificar 
quais  os  que  ainda  apresentam  erro 
quanto  a  autuação  dos  recursos 
ordinários.  O  Dr.  Paulo  Isan  informou 
que  confeccionar  uma  minuta  sobre  o 
procedimento de uniformização da remessa 
de  processos  para  desmembramento(tema 
1046) no 1º grau e depois submeter ao 
Comitê para discussão.
    Quanto ao reprocessamento dos dados 
de  2019,  o  servidor  Diego  (SETIN) 
informou  que  a  Corregedoria  do  TST 
autorizou e foram realizadas as cargas 
das  remessas  do  2º  grau,  estando 
resolvido o problema dos processos do 2º 
grau  que  deixavam  de  ser  apurados  no 
Extrator do PJe depois de passarem por 
retificação de classe.  Informou, ainda, 
que,  cumprida  essa  etapa,  foram 
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analisados  os  relatórios  comparativos 
(entre os extratores do PJe antigo e do 
novo) apresentados pela COGES, bem como 
na  reunião  com  a  participação  de 
Nilson(NUPJE),  Édme  (NUPJE)  e  Paulo 
(COGES)  também  foram  analisados 
especificamente  os  dados  constante  no 
relatório  com  relação  a  redução  de 
aproximadamente 20% nas decisões de 2º 
grau, chegando-se à conclusão que está 
se  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  as  decisões  devem  ser 
contabilizadas  no  item  de  decisões 
proferidas. Posteriormente, realizou uma 
análise  técnica  e  detectou  defeito  no 
extrator, tendo sido aberto chamado (EG-
3614) no sistema JIRA do TST, estando 
aguardando a análise pela equipe técnica 
do TST. 
    O servidor Nilson (NUPJE) relatou 
que está ocorrendo problema no extrator 
também no 1º grau a partir do momento 
que  há  retificação  de  classe  no 
processo, sendo que os dados anteriores 
estão  se  perdendo,  computando  somente 
após  a  retificação.  Informou  que  já 
preparou  relatório  com  inconsistências 
localizadas  na  apuração  do  Justiça  em 
Números,  com  o  encaminhamento  desse 
relatório para o servidor Édme (NUPJE) 
para validação. O servidor Édme (NUPJE) 
informou  que  realizará  a  validação, 
solicitando a participação do servidor 
Edilberto  (11ª  VT  de  Belém),  e  que, 
após,  encaminhará  as  informações  ao 
Comitê. O servidor Diego (SETIN)destacou 
que  tinha  encontrado  correção  para  o 
problema do processo não contar em todos 
os itens do e-gestão após a retificação 
de classe no 2º grau, sendo resolvido. 
Com relação ao 1º grau, naquele momento, 
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não  se  apresentava  nenhuma  evidência, 
porém  irá  realizar  a  partir  desse 
momento uma análise técnica, devendo o 
NUPJE encaminhar o chamado relatando os 
problemas do 1º grau para a SETIN. 
    O servidor Nilson (NUPJE) destacou 
que  o  novo  extrator  também  apresentou 
melhoras, como por exemplo com relação 
às audiências realizadas, e, também, com 
relação  à  contagem  dos  valores 
arrecadados,  apresentando, 
aparentemente, dados atualizados. 
    O servidor Paulo (COGES) informou 
que  também  está  ocorrendo  erro  na 
apuração dos dados do processo após a 
alteração do tipo de petição, como por 
exemplo  de  Agravo  para  Agravo  de 
Instrumento em Recurso de Revista, o que 
não  está  computando  Agravo  de 
Instrumento em Recurso de Revista. 
    O Comitê considerando as inúmeras 
inconsistências  nos  dados  do  TRT8, 
deliberou  no  sentido  de  que  logo  que 
forem  corrigidos  os  problemas  no 
extrator do PJe, apesar do prazo do TST 
para remessa de dados reprocessados já 
ter  expirado,  os  dados  devem  ser 
reprocessados para consumo interno, com 
objetivo  de  serem  visualizados  dados 
reais,  que  são  utilizados  em  todo  o 
planejamento do TRT8. 
    O  cumprimento  da  deliberação  de 
reunião sobre a nova regra de negócios 
do e-gestão no ambiente do CEJUSC (item 
2  da  ata  supramencionada)  ficou 
prejudicado em virtude da interrupção do 
trabalho presencial no TRT8, pelo que o 
Comitê  deliberou  no  sentido  de  que  o 
servidor Édme (NUPJE) entre em contato 
como  os  CEJUSC’s  com  o  objetivo  de 
providenciar reunião virtual. 
    Quanto ao item 3 da referida ata 
(renovação  do  prazo  para  migração  dos 
processos físicos para eletrônicos), o 
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servidor Diego (SETIN)informou que estão 
trabalhando junto com a Corregedoria a 
solução  para  a  conversão  em  lote  dos 
processos  em  fase  de  execução, 
especialmente  considerando  o 
quantitativo  que  está  no  arquivo 
provisório, com o intuito de entregar às 
Vara  do  Trabalho  no  mês  de  maio 
corrente, para que tenham o mínimo de 
trabalho na conversão, com o máximo de 
procedimentos  automatizados.  Informou 
ainda que estão enfrentando problemas na 
finalização da conversão individual dos 
processos  no  sistema  PJe  e  que  estão 
envidando  esforços  para  corrigir,  uma 
vez  que  o  sistema  tem  que  estar 
preparado  também  para  quando  da 
conversão em lote. 
    O Comitê deliberou que o assunto 
deve continuar em discussão na próxima 
reunião,  considerando  as  diversas 
pendências  com  relação  à  migração  dos 
processos físicos para eletrônicos
    Quanto  ao  ítem  4  da  citada  ata 
(extrator do SIGEP – Sistema Integrado 
de Gestão de Pessoas), o servidor Diego 
(SETIN)  mencionou  que  a  SEGEP  – 
Secretaria  de  Gestão  de  Pessoas 
solicitou  à  SETIN  um  conjunto  de 
relatórios para com o fim de realizar a 
validação,  relacionados  à  gestão  de 
pessoas disponibilizados no sistema e-
gestão, os quais serão entregue à SEGEP 
na próxima semana. 
    Com  relação  ao  item  5  da  ata 
supramencionada  (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 
servidor  Édme  (NUPJ)  informou  que  o 
servidor  Edilberto  (11ª  VT  de  Belém) 
realizou  teste  no  processo  de  nº 
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0182700-55.2009.5.08.0009  tendo 
encaminhado  o  resultado  para  o  Comitê 
através  de  mensagem  eletrônica.  O 
servidor  Diego  (SETIN)  destacou  que, 
após  o  recebimento  das  informações, 
foram realizados ajustes nos dados dos 
processos  acima  citados,  com  o 
reprocessamento da remessa de janeiro, e 
com  isso  acredita  que  o  problema  foi 
solucionado. 
    Quanto ao item 6 da ata (Banco de 
Replicação Nacional do CNJ), o servidor 
Rodopiano  (COGES)  informou  que  fez 
solicitação ao CNJ quanto às regras que 
estão sendo utilizadas para a replicação 
dos dados, porém, acredita que ainda não 
houve resposta, até a presente data, em 
virtude  da  pandemia  da  COVID-19,  pelo 
que irá reiterar o pedido e informará os 
desdobramentos na próxima reunião.

2 Produtividade  semanal  solicitada  pelo 
CNJ

    O  servidor  Rodopiano  (COGES) 
informou  que  o  CNJ,  em  virtude  da 
pandemia da COVID-19), está solicitando 
a  produtividade  semanal  do  poder 
judiciário, pelo que solicita que seja 
aprimorado  a  ferramenta  de 
acompanhamento  da  produtividade 
individual de cada unidade, uma vez que 
foi  observado  uma  queda  importante  na 
produtividade das unidades, considerando 
o  momento  anterior  e  o  atual  da 
pandemia,  sendo  que  o  aperfeiçoamento 
dos meios de disponibilização dos dados 
das  unidades  podem  proporcionar  a 
melhoria  da  produtividade.  O  servidor 
Diego  (SETIN)  e  o  servidor  Luiz 
Damascena  (COGES)  irão  reunir  com  o 
objetivo  de  aprimorar  os  dados 
disponibilizados às unidades judiciárias 
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pelo  sistema  Hórus,  entre  outros,  o 
aperfeiçoamento  para  que  conste  as 
tarefas concluídas pelas unidades e não 
as  tarefas  pendentes,  como  está 
atualmente.

    O Comitê deliberou que o protótipo 
do  painel  do  Hórus  seja  colocado  em 
produção pela COGES com o que já tem no 
momento,  que  são  os  movimentos  e 
documentos. O Comitê deliberou também no 
sentido  de  que  seja  realizada  reunião 
virtual,  a  ser  coordenada  pelos 
servidores  Narlicelma  (SEJUD)  e 
Rodopiano (COGES) com a participação dos 
assessores  de  desembargadores, 
secretários de turmas e servidores das 
respectivas unidades, para que recebam a 
orientação necessária acerca do manuseio 
da ferramenta e com isso monitorar a sua 
produtividade.

3 Extrator do G-Prec

Desenvolvido pela SETIN do TRT8, o G-
Prec  é  o  sistema  satélite  oficial  do 
CSJT para gestão de precatórios e RPV. 
Com o objetivo de alimentar o e-Gestão 
com dados oriundos do GPREC, o servidor 
Diego  comunicou  que  a  SETIN  está 
trabalhando  em  uma  ferramenta,  O 
"Extrator  do  G-Prec".  Este  Extrator 
proporcionará a consolidação dos dados 
de precatórios e requisição de pequeno 
valor (RPV) para os itens do sistema e-
gestão  de  1º  e  2º  graus.  Informou, 
ainda,  que o  projeto está  na fase  de 
validação,  pela  SETIN,  dos  dados 
apurados,  e  que  na  próxima  semana  o 
resultado  será  submetido  à  DIPRE  para 
homologação. Ressaltou que a ferramenta 
será utilizada inicialmente pelo TRT8, 
para  posterior  liberação  no  JIRA  do 
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CSJT. 

 

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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