
 
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 16/2020

Data: 15/12/20 Horário: 10:00 hs

Local: Reunião realizada por videoconferência 
utilizando a ferramenta Google Meet

Pauta:
1-  Acompanhamento  e  atualização  das  demais 
providências  já  deliberadas  em  reuniões 
anteriores;

2-  Ofício  GAB/VJMF/Nº005/2020   solicitando  o 
reprocessamento dos dados de novembro de 2020 
do TRT8;

3- 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 Montero Valdez;

5. Nilson do Carmo Barroso;
6. Karla Cristina Martins Paes;

7.Paulo Fernando Rodrigues;
8. Paulo Rodrigo Barroso de Mendonça;

9. Luiz Carlos Damascena; 
10. Rodopiano Rocha da Silva Neto;

11. Liliane Cohen Calixto;
12. Narlicelma Sobral Santos Ramos. 

OBS: justificam-se as ausências dos servidores 
Edilberto  Cardoso  de  Oliveira,  Mônica  Moraes 
Rego Guimarães e Alexsandro Cabral dos Santos, 
por  encontrarem-se  impedidos  em  virtude  de 
atividades  funcionais,  e  da  servidora  Joléa 
Maria  Rebelo  Leite  em  virtude  de  férias 
regulamentares.
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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 em reuniões 
anteriores;

Julgamento parcial de mérito

   O servidor Diego(SETIN) salientou que 
se  atualizará  como  o  servidor  Herbet 
(SETIN),  quando  este  retornar  de  suas 
férias regulamentares, como está o estudo 
com relação a forma mais fácil e rápida 
de anexação de todos os documentos, pela 
Vara  do  Trabalho,  no  referido  recurso, 
informando posteriormente ao Comitê.

Inconsistências no e-gestão

   O servidor Diego (SETIN)informou que, 
com relação ao chamado EG-3614, o qual 
informa  o  defeito  de  que  somente  a 
primeira  decisão  proferida  está  sendo 
apurada no 2° grau, está com o status 
priorizado desde novembro, em tratamento, 
com previsão para entrar no Hot Fix da 
versão 2.7.1 do extrator, não tendo uma 
data prevista para essa versão.
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Migração  dos  processos  físicos  para 
eletrônicos

   O servidor Édme (NUPJE) destacou que o 
relatório com os impactos que podem advir 
da  migração  de  processos  físicos  para 
eletrônicos, pendentes de julgamento, que 
se encontram no 2° grau, foram submetidos 
à  apreciação  da  Presidência  e  da 
Corregedoria  do  TRT8,  sendo  que  a 
resposta  da   Corregedoria,  através  do 
OFÍCIO GC-GLC Nº 092/2020 foi propondo a 
suspensão da migração por ora e que sejam 
consultados os Regionais que já atingiram 
o  “Selo  100%  PJe”  sobre  a  solução 
encontrada,  considerando  as  implicações 
mencionadas na ata da reunião do referido 
Comitê, e que a resposta da Presidência 
no PROAD de nº 2591/2019 foi no sentido 
de determinar ao grupo de trabalho que 
elabore minuta de consulta a ser enviada 
aos Tribunais que atingiram o “selo 100% 
Pje” consoante proposta da Excelentíssima 
Corregedora Regional, o que já está sendo 
providenciado.

Extrator do SIGEP – Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas

   O servidor Diego (SETIN) destacou que 
a SEGEP - Secretaria de Gestão de Pessoas 
ainda  continua  com  a  validação  do 
extrator.
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Produtividade semanal solicitada pelo CNJ

   O servidor Diego (SETIN) informou que 
em  janeiro  próximo  a  equipe  da  SETIN 
cumprirá com o encaminhamento do Comitê 
que  deliberou  que  os  dados  para  a 
verificação  da  produtividade  sejam 
extraídos  das  atividades  constantes  no 
módulo GIGS. 

Extrator do G-PREC

   O servidor Diego (SETIN) destacou que 
concluíram a homologação interna no TRT8 
e já foi liberado para o TRT14 e para o 
TRT3  realizarem  homologação,  com  o 
acompanhamento pelo TRT8.

Problemas  em  chamados  encaminhados  ao 
NUPJE referentes ao sistema E-Gestão

   Com relação ao chamado da 2ª VT de 
Ananindeua em que o servidor lançou, por 
equívoco,  um  valor  astronômico  como 
pagamento  de  um  acordo, corrigindo  o 
valor  mas  não  corrigindo  o  tipo,  o 
servidor  Diego  (SETIN)  informou  que  já 
foi  realizada  a  correção  do  valor 
diretamente  na  base  do  PJe  e  com  o 
reprocessamento dos dados posteriormente, 
estando corrigidos os dados no sistema e-
Gestão.

   O Comitê reiterou a deliberação no 
sentido de incluir em pauta de reunião do 
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Comitê Gestor Regional do PJe a definição 
dos procedimentos para os próximos casos 
que  venham  a  ocorrer,  considerando  que 
ainda  não  foi  incluído  em  pauta  de 
reunião daquele Comitê.

   Com relação ao chamado da 3ª VT de 
Macapá  que  trata  de  processo 
redistribuído  que  continua  contando  na 
Vara anterior, o servidor Nilson (NUPJE) 
informou que comunicará à 3ª VT de Macapá 
que com relação ao chamado de defeito de 
n° EG-3784 aberto no sistema JIRA do TST, 
consta que o problema já foi tratado e 
que se aguardará a solução que virá com a 
implantação da versão hot fix 2.6.1.

   Com relação ao problema da 10ª VT de 
Belém  referente  a  processos  que  após 
serem desarquivados do arquivo provisório 
são  encaminhados  automaticamente  pelo 
sistema PJe para a fase de liquidação, o 
servidor  Nilson  (NUPJE)  informou  que 
comunicará  à  10ª  VT  de  Belém  que  no 
sistema  JIRA  do  TST,  chamado  EG-3785, 
consta  que  o  problema  já  está  sendo 
tratado e se aguardará a solução que virá 
com  a  implantação  da  versão  Hot  Fix 
2.6.1.

 

Problema  com  tutelas  em  processos 
redistribuídos - Extrator hot fix 2.5.5

   O servidor Diego (SETIN) informou que 
o extrador 2.5.5 foi implantado em meados 
de novembro passado e foram reprocessados 
os dados de janeiro a setembro, bem como 
as  remessas  de  outubro  e  novembro,  do 
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corrente ano, foram geradas com o novo 
extrator 2.5.5, salientando ainda que foi 
recebido o extrator 2.6, tendo o servidor 
Nilson (NUPJE) realizado a homologação, 
sendo que o referido extrator 2.6 será 
preparado para ser implantado em produção 
em janeiro próximo.

 

Chamado 34605 – ED pendente de baixa – 
registrar  movimento  de  sentença  de 
embargos  de  declaração  para  correção 
estatística

   O servidor Nilson (NUPJE) informou que 
o problema já foi solucionado, tendo o 
servidor Ramon (SETIN) comunicado à 10ª 
Vara  do  Trabalho  de  Belém  acerca  do 
registro de correção.

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 
Programming Interface

   O servidor Diego que as análises de 
inconsistências  e  adequação  à  tabela 
nacional ainda estão em andamento, e após 
a  análise  será  elaborado  um  cronograma 
acerca do saneamento.

 O servidor Rodopiano (COGES) salientou a 
importância  do  registro  correto  pelas 
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unidades judiciárias quanto ao movimento 
e  complemento  a  quando  do  registo  no 
sistema processual, destacando também a 
necessidade  de  aprofundamento  do 
conhecimento quanto às regras de negócios 
do DATAJUD pela COGES, SETIN e NUPJE, bem 
como alertando para o prazo final que a 
Portaria CNJ n° 160/2020 estabelece, até 
o dia 18.12.20, para a elaboração do “DE-
PARA” entre os movimentos da Justiça do 
Trabalho  e  do  CNJ,  o  qual  já  foi 
realizado  e  disponibilizado  no  JIRA  do 
TST,  precisando  ser  validado  por  cada 
Tribunal  até  a  data  acima,  conforme 
estabelece o Ofício Circular SECG/CGJT Nº 
083/2020.

  O servidor Rodopiano (COGES) sugeriu e 
o  Comitê  acatou  a  elaboração  de  um 
projeto onde conste cronograma das ações 
necessárias para o alinhamento dos dados 
do TRT8 com o sistema DATAJUD, o qual 
será  apresentado  posteriormente  ao 
Comitê.

   O  Comitê  deliberou  para  que  seja 
realizada reunião amanhã às 10 hs, com a 
participação da COGES, SETIN, NUPJE, da 
servidora  Liliane  Cohen  Calixto 
(Corregedoria)  e  Edilbeto  Cardoso  de 
Oliveira  (11ª  VT  de  Belém),  para  que 
estudem a melhor forma de validar o DE-
PARA até a data citada, a começar pelos 
movimentos prioritários.

Chamado aberto para a SETIN pela 1ª VT de 
Parauapebas  referente  ao  primeiro 
processo  convertido  em  fase  de 
conhecimento

    O servidor Diego (SETIN) informou que 
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abriu  o  chamado  de  defeito  EG-4039  no 
sistema JIRA do TST, perguntando porque 
ainda não  apareceu como processo PJe.  

     

2
Ofício GAB/VJMF/Nº005/2020  solicitando o 
reprocessamento dos dados de novembro de 
2020 do TRT8

    O  Desembargador  do  Trabalho,  Dr. 
Vicente  José  Malheiros  da  Fonseca 
encaminhou o ofício acima mencionado com 
o seguinte solicitação: “informo que, na 
relação disponibilizada no Portal deste 
E.  Tribunal, 
(www.trt8.jus.br/transparencia/processos-
aptos-a-julgamento),  há  8 (oito) 
processos  físicos  com  prazo  vencido,  o 
que  não  corresponde  à  realidade, 
considerando  que,  no  período  de 
18/03/2020  a  06/12/2020  os  prazos  dos 
processos físicos estavam suspensos neste 
E. Tribunal, conforme Atos PRESI/CR nºs 
007,  009/2020  e  19/2020.  Solicito,  por 
conseguinte o reprocessamento dos dados 
do  e-Gestão  referentes  ao  mês  de 
novembro/2020, bem como a retificação da 
informação  disponibilizada  no  Portal 
deste  E.  Regional,  com  relação  aos 
processos físicos a seguir listados: 1. 
AP-0100200-51.2003(0005),  2.AP-0000918-
50.2016(0113),  3.RO-0001013-.2016(0131), 
4.RO-0001800-48.2016(0101), 5.AP-0121400-
12.2002(0115),6.RO-0000709-11.2017(0125), 
7.RO-0000747-60.2015(0103), 8.RO-0001863-
24.2012(0001).”

   O Comitê deliberou no sentido que a 
SETIN proceda com o reprocessamento dos 
dados do TRT8, como solicitado. 
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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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