
ATA DA REUNIÃO DO PJE-EOESTÃO DE 20. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
1l.12/20 15 

Presentes Ora. Luciane, Mareio, Massaco, Herbert, Elaine, Yara,Angela, João 

Cargas -aprovado até Outubro. Novembro vai subir segunda-feira. 

Publicação LOMAN - até .agosto. Rever o manual da extranet sobre o sobrestamento, que a 
orientação está incorreta. Mariana enviará os processos irregulares para as secretarias para sanear. 
Vara - atualizar a parte do sobrestamento e Marcio -- originária - somente físicos._ 

DED 127 -'Atualização dos itens 2425 e 94425 e 92232 e também manual novo. 

DED 126 - coluna-

DED versão 1.6.6.1 - 123 - em homologação. Mariana ok próxima semana. Recarga novembro 
somente em janeiro. Inventário - somente em janeiro. . 

ADM 205 - os relatórios não são suficientes, necessário andar com o DED, enquanto não termina o 
DED do pagamento da gratificação de acúm~lo de função. Na ata de 1 G. 

DED 115 - cancelado. 

Pendências de aposentados - acabando e verificar na carga de' novembro os AIRR pendentes, com 
o conecto r que mostra um movimento que não está no manual, analisar se o extrator lerá como 
remessa ao TST. Pendente para ver na 1.6.61 

Roteiro de REVISÃO DO VALOR DA CAUSA, SUSPENSÃO DE LIMINAR, CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA. Pendente com Ora. Luciane, para publicar no Moodle. ok . Colocar notícia. 

Issue Ag - 12941 - pendente ainda. Mesl1)a Issue do ED. Fechada, porque. resolve no 
extrator 2.0. 

Petição de Agravo continua entrando, em lugar do AIRR, abrir Issue para mudar a descrição 
para Agravo Interno, se é possível fazer a modificação no TRT. Edson. Continua. 1485. 
Idem à anterior. 

Baixa do TST - Conector - checar o item 92120 item do Egestão. Sem processo até30-09. 
Aguardar carga outubro. Pendente com Vânia, aguardar a carga de novembro. 

Programa da 183 sobr,e publicação pelas Turmas. Herbert verificará em janeiro.• 

Ejus 2 - homologação ainda não liberada. Testes ainda serão feitos com Desembargadores. 
Para janeiro. 

OIOS - gestão de Secretaria - testar se há possibilidade de filtragem. Liberado; versão nova 
para ser liberada. Secretarias já autorizadas para uso, mas não encontraram uma função útil, 
não tem filtros e tem que ser alimentado, ferramenta de pesquisa não é boa. 

Sistema e-Rec - Na versão 1.11, em homologação, será implantado no recesso. 



Chamados de Infra - 2G - assinatura de acórdão Dra Olga e Dr Plato 
solucionando. Pendente com Herbert. 

Prazos médios - EGE 1543 - 4a
• Região também tem problema - provavelmente erro no 

extrator. 1.661 corrige. Aguardando. 

Custas pelo lançador - orientar gabinetes nas ínonocráticas e nas colegiadas, façam o 
trânsito para as Secretarias, onde serão executadas e lançadas as custas. Dra. Luciane no 
Moodle. Pendente. 

Vista Regimental - Resolução 202 CNJ - praz() de 10 dias. Edmilson alterar a tabela dos 
prazos. Edson verificar o PJE, parametrização. Pendente com Dra. Luciane para a 
Presidência divulgar para os Gabinetes. Pendente. 

DED 125 - popular a tabela de prazos do 2G, integrando os afastamentos na tabela de 
prazos, pedido de priorização. Pendente. 

Estatística - acesso às mensagens do EGE - não têm mais acesso. Herbert verificar o acesso 
no EGE. Pendente. . . 

Angela - chamado e·m andamento sobre Dissídio Coletivo. Falar com Herbert. 

Informática - sem pendências. 

Negócios - versão nova vai eliminar a aba do dispositivo do acórdão, onde lança a papeleta 
do julgamento, vai ficar somente o dispositivo do voto. Quem colar no dispositivo da 
sessão, vai ser automaticamente inserida no relato do voto. Secretarias verificar os votos que 
tiverem observação anotada, porque será automaticamente colada no relato do voto. O 
gabinete deverá tomar cuidado, quando for reformular, para não alterar conteúdo digitado 
pela Secretaria, no campo acórdão. Pendente com Yara e Elaine. 

Documentos duplicados - próxima versão deve excluir os documentos pendentes sem 
assinatura. Aguardar. 

Nova versão - contempla o SICÇ)ND - da 7a
• Região. 

Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 29.02/2016, llh30, sala no 
15°. Andar. . 



ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGEST ÃO DE 20. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 

24.1112015 


Presentes Ora. Luciane, Vânia, Edmilson, Silvia, Mareio, Edso.n, Herbert, José Maria, 

Elaine, Angela. 


Cargas - aprç)Vado até setembro. Outubro saneado. 

Publicação LOMAN - até agosto ok. Setembro está semana. 

"Inventário - versão 1.6.6.1 

ADM 205 - os relatórios não são suficientes, necessário andar com o DED, enquanto não termina o 
DED do pagamento da gratificação de acúmulo de função. NA ata de 1 G. 


DED - extrato r 1.6.6.1 - aguardando a carga de novembro. Outra opção abrir chamado para apagar 

a carga de físicos de outubro na homologação e testar o extr(ltor, no 1 G e 2G, inclusive para reportar 

erros que estão aparecendo no EGE. 

115 e 123 - pendente com Estatística para verificar conteúdo. 


Pendências de aposentados - acabando e verificar na carga de novembro os AIRR pendentes, com 

o conector que mostra um movimento que não está no manual, analisar se o extrator lerá como 
remessa ao TST. 


Roteiro de REVISÃO DO VALOR DA CAUSA, SUSPENSÃO DE LIMINAR, CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. Pendente com Ora. Luciane, para publicar no Moodle . 


Issue Ag - 12941 - pendente ainda. Mesma Issue do ED. Continua. 

Petição de Agravo continua entrando, em lugar do AIRR, abrir Issue para mudar a descrição 
para Agravo Interno, se é possível fazer a modificação no TRT. Edson. Continua. 1485 

Baixa do TST - Conector - checar o item 92120 item do Egestão. Sem processo até 30-09. 
Aguardar carga outubro. Pendente com Vânia. 

Próxima versão final de novembro (previsão) - atentar em função das sessões e publicações. 

Avisar quando da instalação para não marcar sessões. 


Programa da 18J Sobre publicação pelas Turmas. Pendente com Herbert. 
• 

Ejus 2 - homologação ainda não liberada. Testes ainda serão feitos com Desembargadores. 

OIGS - gestão de Secretaria - testar se há possibilidade de filtragem. Liberado; versão nova 
para ser liberada. Secretarias já autorizadas para uso. 

Sistema e-Rec - TST liberou quinta-feira. VPJ - despacho admissibilidade está 
funcionando. Na versão 1.11 , em homologação, será acoplado na versão do PJE. 

Chamados de Infra - 20 -assinatura de acórdão Ora Olga e Df Plato - solucionando. 



Prazos médios - EGE 1543 - 4a
• Região também tem problema - provavelmente erro no 

extrator. 1.661 corrige. Aguárdando. 

Custas pelo lançador - orientar gabinetes nas monocráticas e nas co'egiadas, façam o 
trânsito para as Sectetarias, onde serão executadas e lançadas as custas. Ora. Luciane no 
Moodle. Pendente. 

Falar com o Herbert sobre a configuração das impressoras no gabinete virtual, máquinas 
novas não funcionam no SAPo DED em .andamento. 

DED 126 - 2G - aberto e com pedido de priorização. A partir de 15.12, as cargas não serão 
mais aceitas. 
DED para atualização de itens 2425 e 92425 - e ativação do item 92232. Os itens 2425 e 
correspondente do eletrônico tem equívoco na regra. DED não aberto porque há muitos 
questionamentos. Abrir para atualização do manual dos fisicos, quando definida a regra do 
2425 

Vista Regimental - Resolução 202 CNJ - prazo de 10 dias. Edmilson alterar a tabela dos 
prazos. Edson verificar o PJE, parametrização. Pendente com Ora. Luciane para a 
Presidência divulgar para os Gabinetes. 

DED 125 - popular a tabela de prazos do 2G, integrando os afastamentos na tabela de 
prazos, pedido de priorização. 

Estatística - acesso às mensagens do EGE - não têm mais acesso. Herbert verificar o acesso 
no EGE. 

Angela passar no número para Massaco sobre Dissídio Coletivo. 

Informática - sem pendências. 

Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 14-12/2015, 11 h30, sala no 
15°. Andar. Almoço na sequência no Ouro Verde. 



ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGESTÃO DE 20. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS" 
26-10/2015 

Presentes Ora. Luciane, Vânia, Edmilson, Ednamara, Silvia, Elaine, Marta, Evandro, Jos"é 
Maria, Claudia, João 

Cargas - aprovado até agosto. Setembro saneado. Pendente um erro. 

Publicação LOMAN - pendente com Vânia. 

Inventário, instalando um caminho para subir. 

ADM 205 - os relatórios não são suficientes, necessário andar com o DED, enquanto não termina o 
DED do pagamento da gratificação de acúmulo de função. 

pED - extrato r 1.6.6 - trabalhando na versão nova. Esta semana em homologação. 

Pendências de aposentados - Pendências Dra. Matiolli, Valdevir, não dependem de abrir conclusão. 
Pendente com Vânia. Sobrestamento orientar para gabinetes retirarem do sobrestamento, fazer 
conclusão para o Magistrado convocado e sobrestar novamente, para retirar da pendência. Vânia 
checar se os processos não estão no inventário, idem para Dra. Mariane e Dr. Buratto. 

Roteiro de REVISÃO DO VALOR DA CAUSA, SUSPENSÃO DE LIMINAR, CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA. Pendente com Dra. Luciane, para publicar no Moodle 

Publicação de decisão monocrática - ok, para o gabinete sai como edital e não decisão 
monocrática, publicar no Moodle. 

Issues abertas - pendente com Vânia. 

Issue Ag - 12941 - pendente ainda. Mesma Issue do ED. Continua. 

Petição de Agravo continua entrando, em lugar do AIRR, abrir Issue para mudar a descrição 
para Agravo Interno, se é possível fazer a modificação no TRT. Edson. Continua. 

Baixa do TST - Conector - aguardar a próxima carga - checar o item 92120 item do 
Egestão. Sem processo até 30-09. Aguardar carga outubro. 

Verificar sobre a publicação padrão - se pode ser DJET a primeira opção. Nova versão 
contempla novo documento só aparece DJET. ok. 

Próxima versão final de novembro (previsão)- atentar em função das sessões e publicações. 

Divulgar o changelog com antecedência para o pessoal das Turmas. 

Programa da 18a

• Sobre publicação pelas Turmas. 

Ejus 2 - homologação na próxima semana. 

GIGS - gestão de Secretaria - testar se há possibilidade de filtragem. Não liberado 


Sistema e-Rec - TST liberou quinta-feira. VPJ - despacho admissibilidade está 
funcionandt>. Na versão 1.11, será acoplado na versão do PJE. 



Retorno dos autos do TST - ok 

Chamados de Infra - três encaminhados e dois em BSB. 

Prazos médios - EGE 1543 - 4a
• Região também tem problema - provavelmente erro no 

extrator. 1.66 corrige. 

Negócios - Yara - padronizar a intimação do MPT - custus legis - ok não publicar, e-mail 
da Presidência, fica a critério das Turmas. 

Intimação somente quando remessa oficial - corrigir a autuação para constar o Juiz como 
Autoridade Recorrente. 

Procuradoria Estadual - UNICAMP, CAMPINAS, EBCT - . a partir de 01-11, modificação 
no Moodle. 

Custas pelo lançador - orientar gabinetes nas monocráticas e nas colegiadas, façam o 
trânsito para as Secretarias, onde serão executadas e lançadas as custas. Dra. Luciane no 
Moodle. 

Remessa para 1 G - notícia no Moodle sobre o procedimento no acordo, remessa para 
diligência. Orientar o 1 G sobre as diligências. 

Processos adiados e retirados - entram na aba remanescentes. Vista Regimental e adiados 
orientar os gabinetes para inserirem uma certidão que está liberado para pauta. 

Falar com o Herbert sobre a configuração das impressoras no gabinete virtual, máquinas 
novas não funcionam no SAPo Informática informou que não tem solução. 

Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 23-11/2015, 11 h30, sala no 
15°.Andar. 



ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGEST ÃO DE 20. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 

28/09/2015 


Presentes Ora. Luciane, Betanho, Vânia, Mariana, Marcio, Edmilson, Ednamara, Silvia, 

Elaine, Marta, Edson, Evandro, Vara, Claudia, 


Cargas - ok até agosto - aprovadas até julho. Recarga de agosto hoje ou amanhã. 


Publicação LOMAN - até julho ok. 


Inventário, a partir da versão 1.66 - EGE 1570. DED 121 - 2G 

ADM 205 - os relatórios não são suficientes, necessário andar com o DED, enquanto não termina o 

DED do pagamento da gratificação de acúmulo de função. . 


DED - extrato r 1.6.6 - em homologação. - 115 com Pentharoll 


DED - automatização - 1 G - 79 - não priorizado - parado, sem previsão . 


. Pendências de aposentados - Des. Mattioli - orientar os gabinetes a abrirem a conclusão para o 
Convocado e encerrar a conclusão, para não contar prazo. Des. Buratto já foram julgados em 8/9. 

IUJ não autuadas - ok. 


Roteiro de REVISÃO DO VALOR DA CAUSA, SUSPENSÃO DE LIMINAR, CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. Pendente com Dra. Luciane, incluir sobrestamento dó processo principal, 

aguardando julgamento do C. Competência. 


Publicação de decisão monocrática - Issue aberta - JIRA, próxima versão do PJE estará 

corrigido. Nenhum TRT está coletando o dado. 


Issues abertas -,- Mariana - chamado 12939 -MPT- versão 1.66 do' extrator resolve a 

pendência, quando o processo vai para a VP J. 


Issue Ag - 12941 - pendente ainda. Mesma Issue do EO. 


SOC - reunião de processos - roteiro e certidão para disponibilizar no Moodle. 


Petição de Agravo continua entrando, em lugar do AIRR, abrir Issue para mudar a descrição 

para Agravo Interno, se é possível fazer a modificação no TRT. Edson. 


Baixa do TST - Conector - aguardar a próxima carga - checar o item 92120 item do 

Egestão. 


Verificar sobre a publicação padrão - se pode ser OJET a primeira opção. Nova versão 

contempla novo documento. 


Sistema e-Rec - TST liberou quinta-feira. VPJ - despacho admissibilidade está 

funcionando. Na versão 1.10, está acoplado na versão do P JE. 

Retomo dos autos do TST - retomo para a Vara, enviar por malote digital para a VPJ, para 
. . . 



lançar o movimento de recebidos os autos do TST, usar o lançador de movimento, enviar 
para o gabinete do Relator, se for para novo julgamento. Se não for para novo julgamento, 
baixa para a origem. '. 

Chamados de Infra - não foi feito levantamento, aguardando estabilidade do sistema. 

Informática - GIGS - ferramenta para Secretarias, opcional para instalação. Liberar para o 
1 G, mas é necessário. treinamento, Herbert falar com CR. 

Agravo Regimental no papel - orientar para que o advogado ingresse com a petição correta, 
para corrigir a classificação. 

Prazos médios - EGE 1543 - 4a
• Região também tem problema - provavelmente erro no 

extrator. Pendente. 

Negócios - Vara - padronizar a intimação do MPT - custus legis - parecer no sentido de 
não haver interesse - não intimar do Acórdão - oficiar PresidÊncia para o MPT sobre 
padronização. 
Intimação somente quando remessa oficial - corrigir a autuação para constar o Juiz como 
Autoridade Recorrente. 
Procuradoria Estadual - autuar como advogado - corrigir o cadastro - para não fazer 

. documento novo. 

Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 26/10/2015, l1h30, sala no 
15°. Andar. 



ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGEST ÃO DE 20. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
31/08/2015 


Presentes Ora. Luciane~ Betanho, Vânia, Marcio, Edmilson, Ednamara, Silvia, Elaine, Yára, 

José Maria, Angela, Marta, Maurício . 


Cargas - ok até JULHO - aprovadas. 


Publicação LOMAN -: junho e julho, publicação até quarta-feira. 


Maurício - ferramenta da interoperabilidade 18". Região. Pendente Herbert 


DED - 114 2G - inventário - ok, aguardando o TS!, buscar. 


ADM 205 - alguns r'elatórios podem ser criados que cumpram essa necessidade. Pendente com 

Estatística, para avaliar o cancelamento do DED. 


DED - extrator 1.6.6 - 115 2G - não priorizado ainda. 


DED - automatização - 1 G - 79 - não priorizado 


Pendências de aposentados - Des. Buratto, Marianne, Valdevir. Des. Nildemar - verificar se a 

pendência é retirada com o inventário. Edson informa que as cadeiras estão fechadas, constando o 
Juiz Convocado na vaga. Vânia passar para as Secretarias. As vagas têm que abrir para o 
Convocado, orientar. 

IUJ não autuadas - verificar os documentos para autuação. Mareio. 

Roteiro de REVISÃO DO VALOR DA CAUSA, SUSPENSÃO DE LIMINAR, CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA. Pendente com Mariana e Ora. Luciane 

Processos com acordo no 1 G, tem que ser remetido para o 2G, para que os processos 
possam sair da pend~ncia "em diligência"; 

Publicação de decisão monocrática - Issue aberta - códigos não criados no sistema, decisão 

monocrática e decisão . . Aguardando 1014. Fechada. Nova versão não prevê. Verificar 

exemplos e interagir com a EGE, pois o extrator não está lendo. 


Issues abertas - Mariana - chamado 12939 -MPT- corrigir o item da pendÊncia e baixa 

quando decorre o prazo ou enviar parecer. Sem resp~sta. 


Issue Ag - 12941 - não ler o Ag para o Relator, após decisão de admissibilidade. Pedir a 

alteração na tabela, para inverter a ordem de AIRR e Ag. 1IRA com Edson. Sem resposta. 

Issue - ED - exemplo no gab dra. Luciane. Sem resposta. 


SDC - reunião de processos - pendente com Edmilson e Ednamara - digitalização dos 

documentos para remessa ao TST. Resolvido, operacional com a Judiciária, Marta. 


Monitores e equipamentos para secretarias - ok. 


Ações originárias - não baixam para o 1 G, no caso de acordo, movimento de homologação 




de acordo. 

Prejudicado..acordo - fazer notícia que é movimento não utilizável nas ações originárias. 


Marta - AIRR - recebimento do TST' - roteiro para baixar, porque o TST manda 

diretamente para a Vara. Roteiro com o lG, malote digital para a VPJ. Ok resolvido. 


Vânia - elaborar tabela dos prazos físicos e eletrônicos - colocar no Moodle - colocar na 

Tutoria. Pendente. Edson ver parâmetros de prazos. 


Baixa do TST - Conector - verificar o comportamento - se não for pelo conectór -lançador 

de movimentos - movimento é automático - 92120 item do Egestão, Vânia verificar. 


José Maria - processos retomando ao 2G para novo julgamento - ok. 
Nas originárias, a VPJ remete para o gabinete diretamente. 

João - inversão dos movimentos, quando a sala fica aberta para reformulações. ok 

Verificar sobre a publicação padrão - se pode ser DJET a primeira opção. Já é configuração 
do sistema, inclusive o prazo. 

Novidades da nova versão - publicar o documento que veio com a versão nova. ' 


Informática - sem pendências 


Negócios - Marta - autuação União - reforçar com gabinetes para retificar. 

Reforçar com o 1 G também. 

Usta das retificações na autuação para gabinetes. 


Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 28/09/2015, llh30, sala no 

15°. Andar. 




ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGEST ÃO DE 20.. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
. 06/08/2015 

Presentes Dra. Luciane, Betanho., Mariana, Marcio., Silvia, Elaine, Balista, Vara, Jo.ão., 
Virginia, Ana Amélia, Kika, 

Cargas - o.k até junho. - aprovadas. 


Publicação. LOMAN - gerar até junho., após enviar para o.S gabinetes elO. 


ADM - órgão.s da 1". Instância - Juiz auxiliar fixado. e não. fixado. - servido.r está lo.tado. nesses 

órgão.s, co.nsiderado.s exceto. Vara - código. 44 exceto. Vara - abrir DED. 

Núcleo. de Execução. - exceto. Vara - criar código. específico.. Não. tem mais servido.r lo.tado.. 

Co.nsiderado. no. DED do adicio.nal de acúmulo. de função.. 


Maurício. - ferramenta da interoperabilidade 18a
. Região.. 


DED - 114 20 - inventário. - em andamento, co.m pesquisa no.s demais Regio.nais. 


ADM 205 - alguns relatório.s podem ser criado.s que cumpram essa necessidade. 


DED - PA - 84 - TI sem pro.vidências, reunião. co.m a Presidência na terça-feira, co.m Ora. Luciane, 

Dr. Lazarim, para so.lucio.nar o problema, para redistribuição.. 


DED - extrato.r 1.6.6 - na homo.lo.gação. em BSB, aguardando. liberação. na produção. po.r 

BSB,esperado para próxima semana. 


Versão. no.va 1.7.0 - próxima 13/08 - sistema fo.ra do. ar de 13 a 16/08. Verificar a po.rtaria do prazo. 

-OP. 


DED - auto.matização. - 10- 79 - Maurício. 


DED - 56 - cargas semanais da CR - resolvido.. A partir do. dia 16 e até o. final do. mês! são. geradas 

as cargas. Liberar para CR para a próxima semana po.rque acabaram as mensais. 


Desembargado.res apo.sentado.s - o.k para redistribuir. Vânia pendente. 


ROTEIRO IUJ - Aprovado.. VP J já publico.u o. fluxo.. Ro.teiro escrito. da IUR e Arginco.nst - o.k. 


Pendente roteiro de REVISÃO DO VALOR DA CAUSA, SUSPENSÃO DE LIMINAR, 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. o.k. 


Inventário. nas Secretarias - o.k. 


Baixa inco.rreta - Vara devo.lve para o. órgão. co.mpetente. Vem co.m alerta na caixa de 

pro.cesso.s baixado.s. Melho.ria a ser enviada po.r o.fício. - fluxo.. PENDENTE. 


Publicação. de decisão. mo.no.crática - Issue aberta - código.s não. criado.s no. sistema, decisão. 

mo.no.crática e decisão.. Aguardando. I'014. Fechada. Aguardar a versão. no.va para testar. 

Pendente co.m Massaco.. . 




'" 

Sobrestamento - vai para o 1 G - erro de fluxo - verificar com Massaco. Mariana verificar 

com Massaco. 


Issues abertas - Marian~ - chamado 12939 -MPT- corrigir o item da pendÊncia e baixa 

quando decorre o prazo ou enviar parecer. 

Issue Ag - 12941 - não, ler o Ag para o Relator, após decisão de admissibilidade. Pedir a 

alteração na tabela, para inverter a ordem de AIRR e Ag. lIRA com Edson. 

Issue - ED - exemplo no gab dra. Luciane. 


Melhoria na papeleta da sessão - entregue ao Dr. Lazarim. 


SDC - reunião de processos - pendente com Edmilson e Ednamara -. digitalização dos 

documentos para remessa ao TST. Pendente. 


Marta - monitores maiores para as notificações - Presidente vai deliberar esta semana sobre 

a destinação do saldo dos equipamentos - convênio da CEF ok para os cartões. Leitores 
,. 
para as Turmas - substituídos por token. Tokens ok, telas pendentes. Em agosto, monitores 
para as Secretarias, depois dos gabinetes., 

Roteiro pendente - acordo - acrescentar que, se estiver aguardando pauta, retirar da pauta e 
devolver para gabinete tomar as providências constantes do roteiro, inclusive exclusão do 
acórdão que já foi registrado. Levantamento dos baixados sem decisão, .para analisar a 
nçcessidade da decisão de prejudicado o recurso. Mariana levantou 130 processos baixados 
sem decisão no recurso. Orientar os gabinetes para decisão de prejudicado. 
Tarefa remeter para 1 G para diligência - até homologar o acordo ou remeter ao CIC 2G para 
homologação - ou recurso prejudicado e baixar para a origem - Dra. Luciane notícia no 
Moodle. . 
Ação originária - homologação do acordo nós autos - não é o mesmo movimento. 

Negócios - inconsistência da SDC, Dr. Giordani - segundo julgamento - Angela - ok. 

Marta - AIRR - recebimento do TST - roteiro para baixar, porque o TST manda 
diretamente para a Vara. Roteiro com o 1 G, malote digital para a VPl Verificar a próxima 
versão. 

Vânia - elaborar tabela dos prazos físicos e eletrônicos - colocar no Moodle - colocar na 
Tutoria. Pendente. 

Baixa do TST - Conector - verificar o comportamento - se não for pelo conector -lançador 
de movimentos - verificar com Massaco - 92120 item do Egestão. 

José Maria - processos retomando ao 2G para novo julgamento ,- ainda com problema no 
fluxo, manual pendente. Pendente. 

João - inversão dos movimentos, quando a sala fica aberta para reforniul~ções. Testar em 
incidentes, fechar a sala ' e ver se é possível alterar o voto e gravar. Lavratura - movimento 
quando o Relator assina. 



Secretarias - decorridos os prazos em Secretaria - baixar o processo ao 1 G, sem certificar 

trânsito, o que será feito somente se requerido pela parte. 


Tabela de prazo na publicação de acórdão - valor padrão 8 dias. 

Verificar sobre a publicação padrão - se pode ser DJET a primeira opção. 

Classificação das decisões em sessão, inverter a ordem. 


Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 31/08/2015, 11 h30, sala no 

ISO. Andar. 




ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGEST ÃO DE 20. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
03/07/2015 " 

Presentes Ora. Luciane, Betanho, Vânia, Mariana, Marcio, Marta, Vara, Silvia, Maurício, 
João, Angela 

Cargas - DEDS para as recargas - 3 em andamento, Precatórios - teste ok, carga de junho rodando, 
OJ - até 2a

• F, atualização da cópia - Infra - até quarta. Todos direto na produção. Recarga - quarta
feira à noite - janeiro. Mariana verificar a possibilidade de agendar as demais recargas no feriado. 
Estatística avisar por e-mail para as Turmas. 

Publicação LOMAN - aguardando as recargas 

Desembargadores aposentados - Vânia - Des. Ricardo Plato - baixa, vai retirar. Mandar e-mail para 
gabinetes vagos, para redistribuir os processos para o Juiz Convocado. 

ROTEIRO IUJ - Aprovado, Ora. Luciane vai acrescentar os movimentos do Egestão. Mariana 
. enviar. Não entra no fluxo da Presidência. Validar e publiCar. OK, conforme última mensagem na 

Tutoria. 

Ora. Luciane - formular um roteiro para os Juízes Substitutos do TRT, para enviar como subsídio. 
Orientar sobre o copiar e colar. PENDENTE com Ora. Luciane e demais na Tutoria, para finalizar. 

Pendente roteiro de REVISÃO DO VALOR DA CAUSA, SUSPENSÃO DE LIMINAR, 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OK na Tutoria. 

Baixa incorreta - Vara devblve para o órgão competente. Vem com alerta na caixa de 
processos baixados. Melhoria a ser enviada por ofício - fluxo. PENDENTE. 

Publicação de decisão monocrática - Issue aberta - códigos não criados no sistema, decisão 
monocrática e decisão. Aguardando 1014. Fechada. Aguardar a versão nova para testar. 

Sobrestamento - vai para o 1 G - erro de fluxo - verificar com Massaco. 

Issues abertas - Mariana - Custus legis - intimação do MPT - abrir JIRA que a estrutura 
está lendo sempre MPT para parecer, qualquer que seja o expediente, qualquer prazo, 
independente de ser parecer. Não pode gerar pendência no item do Relator. Outro problema 
é a baixa que é impedida, mesmo com decurso do prazo. Massaco. 

Melhoria na papeleta da sessão - pendente com Ora. Lu~iane, para solicitar relatórios ,do 
sistema. 

SDC - reunião de processos - pendente com Edmilson e Ednamara - digitalização dos 
documentos para remessa ao TST. . 

. Marta - monitores maiores para as notificações -Presidente vai deliberar esta semana sobre 
a destinação do saldo dos equipamentos - convênio da CEF ok para os cartões. Leitores 
para as Turmas - substituídos por token. Tokens ok, telas pendentes. 

Roteiro pendente - acordo - acrescentar que, se estiver aguardando pauta, retirar da pauta e 



.. 


devolver "para gabinete tomar as providências constantes do roteiro, inclusive exclusão do 

acórdão que já foi registrado. Levantamento dos baixados sem decisão, para analisar a 

necessidade da decisão de prejudicado o recurso. 


Informática - sem pendências. 


Negócios - inconsistência da SDC, Dr. Giordani - segundo julgamento - AngeIa - baixar 

para retirar da pendência. 

Marta - AIRR - recebimento do TST - roteiro para baixar, porque o TST manda 

diretamente para a Vara. Roteiro com o 1 G, malote digital para a VPJ. Verificar a próxima 

versão. 

Melhorias - papeletas - ver Ejus2 com Massaco. 


Vânia - elaborar tabela dos prazos fisicos e eletrônicos - colocar no Moodle - colocar na 

Tutoria . . 


José Maria - processos retornandó ao 2G para novo julgamento - ainda com problema no 

fluxo, manual pendente. 


RR que ingressou como ação - caminho extinção liminar da ação e informar que deveria ter 

interposto no processo. 

Padronização dos .procedimentos na SDC ~ oficio do MPT - pendente com 

Edmilson/Marcio - e-mail para os gabinetes da SDC sobre o procedimento. 


Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 31/07/2015, 11 h30, sala no 

15°. Andar. 



