
 

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 06/2021

Data: 21/10/21 Horário: 9:00 hs

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. Édme dos Santos Tavares Júnior (secretário);

3. Nilson do Carmo Barroso;
4.Joléa Maria Rebelo Leite;

5. Jorge Fernando Avelar Barbosa Júnior;
6. Mônica Moraes Rêgo Guimarães;

7. Luiz Carlos Damascena; 
8. Paulo Sandro Lopes da Gama Alves;

9. Paulo Fernando Rodrigues;
10. Alexsandro Cabral dos Santos;

11. Herbet Pereira da Silva;
12. Diego Antonio Nascimento Montero Valdez.

OBS: justificam-se as ausências do magistrado 
Dr. Fernando Moreira Bessa (Juiz do Trabalho) e 
dos servidores Edilberto Cardoso de Oliveira, 
Karla  Cristina  Martins  Paes,  Paulo  Rodrigo 
Barroso de Mendonça e Narlicelma Sobral Santos 
Ramos, por encontrarem-se impedidos em virtude 
de  atividades  funcionais  e  dos  servidores 
Rodopiano Rocha da Silva Neto e Liliane Cohen 
Calixto por estarem em período de férias.

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

1
Inconsistências no e-gestão

    O servidor Diego (SETIN) informou que o 
extrator 2.7 do extrator do e-gestão já foi 
homologado e implantado em produção no mês 
de setembro, sendo que o Comitê deliberou 
que  na  próxima  reunião  será  avaliado  o 
reprocessamento dos dados do ano de 2021. 

Extrator  do  SIGEP  –  Sistema  Integrado  de 
Gestão de Pessoas

   O servidor Alexsandro (SETIN) informou 
que está  em continuidade a execução do que 
foi planejado para validar os scripts com 
as correções pela SEGEP. 

Produtividade semanal solicitada pelo CNJ

   O  servidor  Luiz  Damascena  (COGES) 
destacou que, após interação com equipe da 
TI  (Diego  e  Herbet),  foram  definidos  os 
procedimentos  de  carga  e  dados  a  serem 
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utilizados  no  painel  de  produtividade, 
dados  estes  obtidos  a  partir  dos 
lançamentos registrados no GIGS. Os dados 
foram  disponibilizados  para  uso  e  os 
painéis,  de  atividades  concluídas  e 
atividades  pendentes,  foram  criados  em 
primeiro momento somente para visualização 
pela  equipe  da  COGES.  Será  agendada  uma 
apresentação para todo o grupo de trabalho, 
para  validação  final  dos  resultados  e 
definição  de  uma  data  definitiva  para 
liberação dos novos recursos para todos os 
usuários.

Obs: o servidor Luiz Damascena informou que 
está  faltando  apenas  alinhar  com  os 
participantes do grupo de trabalho a data 
para a apresentação.

Extrator do G-PREC

   A  servidora  Joléa  (10ª  VT  de  Belém) 
salientou que estão em tratativas para que 
a  Corregedoria-Geral  do  TST  utilize  o 
extrator  do  G-PREC  temporariamente,  em 
razão de não ter evoluído, até o momento, o 
extrator do PJe para extração de dados do 
precatório e RPV.

 

 

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 
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Programming Interface

    

      O servidor Diego (SETIN) informou que 
o  Projeto  COGES  03/2021  continua  em 
execução  com  a  participação  SETIN/COGES, 
com foco no subprojeto "Migração do Hórus", 
que  passará  a  ser  disponibilizado  com 
suporte  da  ferramenta  PowerBI,  e  onde 
passarão  a  ser  utilizados  dados  da  base 
local  do  DataJud,  sem  prejuízo  do  já 
existente uso dos dados do e-Gestão e do 
PJe.

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, encontra-se pendente 
no TST, destacando que o problema permanece 
na versão 2.7 do extrator.

     

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 ainda não tem nenhum 
movimento, até o momento.
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Gestão das TPU’s

  Considerando o  OFÍCIO-CIRCULAR No 95 - 
SEP/CNJ, de 12 de abril de 2021, que traz 
informação  de  atualização  de  TPUs, 
sobretudo  que  elas  serão  atualizadas  nos 
meses ímpares,  o  Comitê deliberou e foi 
expedido  ofício  com  consulta  ao  Comitê 
Gestor  Nacional  do  PJe  acerca  da 
uniformização do procedimento, no âmbito da 
Justiça  do  Trabalho,  quanto  à  divulgação 
das tabelas pelo CNJ.

   Considerando a resposta do Comitê Gestor 
Nacional  do  PJe,  através  do  OFÍCIO 
CSJT.CNPJe.SETIC  Nº  11/2021,  o  Comitê 
deliberou por levar à Presidência do TRT8 
proposta  de  consulta  à  Corregedoria-Geral 
do TST, quanto à forma de cumprimento deste 
item (divulgação da atualização das tabelas 
unificadas aos usuários do sistema).

Produtividade dos Cejusc’s

      

     O Coordenador do Comitê destacou que 
irá contatar com a Coordenadora do NUPEMEC 
acerca  do  assunto  produtividade  dos 
Cejusc’s. 

2
Processos  convertidos  em  fase  de 
conhecimento com inconsistências

   O servidor Diego (SETIN) informou que 
foram  constatadas  pendências  indevidas, 
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como a de realização da primeira audiência 
e pendência de solução no sistema E-Gestão, 
em  processos  convertidos  em  fase  de 
conhecimento, sendo que o Comitê deliberou 
para  que  a  SETIN  remeta  relatório  à 
Corregedoria  do  TRT8  com  vistas  ao 
encaminhamento às Varas do Trabalho. 

3
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.

   O servidor Nilson (NUPJE) informou que 
foram  identificados  aproximadamente  51 
processos nessa situação e que os itens em 
que os processos aparecem são os seguintes: 
92.224  -  Processos  pendentes  de  baixa; 
92.275  -  Recursos  de  Revista  pendentes  - 
suspensos  ou  sobrestados;  e  92.425  - 
Processos incluídos em pauta e pendentes de 
julgamento.  Informou,  ainda,  que  a 
pendência  é  no  item  “92.425  -  Processos 
incluídos  em  pauta  e  pendentes  de 
julgamento”,  e  isso  ocorreu  em  razão  do 
lançamento  equivocado  de  movimento  para 
julgamento  de  Recurso  Interno,  mas  a 
petição não estava cadastrada como Recurso 
Interno  (ex.  Estava  como  manifestação, 
etc.), e não foi feita a alteração do tipo, 
ou  por  ter  sido  conclusos  os  autos  para 
julgamento “Relatar” quando se tratava de 
recurso  interno,  sendo  que  não  foi 
encontrada solução de contorno para esses 
casos pelo grupo de apoio, salientando que 
a saída dessa pendência ocorre com a baixa 
do  processo  à  Vara  de  Origem  ou  com  a 
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remessa ao TST, porém pode haver uma demora 
na análise desses RRs. Destacou, ainda, que 
foi repassada orientação aos Gabinetes de 
como  proceder  para  evitar  esse  equívoco, 
sendo  que  o  sistema  PJE  na  versão  atual 
contém fluxo próprio para evitar esse erro.

     O Comitê deliberou que o NUPJE e a 
SETIN se reúnam com o objetivo de analisar 
tecnicamente a possibilidade de realização 
do script e suas consequências, trazendo o 
resultado na próxima reunião.

4
Solicitação de carga extraordinária

    O servidor Diego (SETIN) informou que 
recebeu o chamado de nº  53206 da 3ª Turma 
do TRT8 solicitando carga extraordinária em 
data diferente da padrão, que é a semanal, 
tendo  o  Comitê  deliberado  no  sentido  de 
indeferir o pedido por ser a justificativa 
insuficiente.

Obs: texto do chamado acima mencionado: “De 
ordem  do  Excelentíssimo  Desembargador 
Presidente da E. 3ª Turma, Dr. Mário Leite 
Soares,  solicito  que  no  dia  27.10.2021 
(quarta-feira), seja feito o processamento 
necessário para liberar dados novos do e-
Gestão  para  publicação  no  hórus,  gerando 
assim uma remessa parcial de dados para o 
hórus ainda dentro do mês, a fim de que a 
secretaria  da  turma  gere  um  relatório  de 
processos  que  ficarão  pendentes  com  cada 
Relator no gabinete do dia 27.10 para o dia 
28.10.2021.”
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5
Processos físicos com conversão no PJe não 
finalizadas

     O servidor Diego (SETIN) destacou que 
identificou  262  processos  físicos  com  a 
conversão  iniciada  no  APT,  mas  não 
finalizada  no  PJe,  tendo  o  Comitê 
deliberado  que  a  SETIN  cientifique  a 
Corregedoria  para  as  providências  que 
entender cabíveis.

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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