
ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGEST ÃO DE 20. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
11105/2015 

Presentes Dra. Luciane, Betanho, Vânia, Mariana, Edmílson, Marta, Elaine, Yara, Silvia, 

Marcio, Ednamara, José Maria. Edson, Angela 


ROTEIRO - votação prévia - Vara ok, pará apreciação na Tutoria, e finalizar. 


Roteiro Redator - confirmada á publicação. 

Cargas - erros de saneamento - passado para as Turmas - agendar as recargas depois da solução na 
carga administrativa. Janeiro 20 - não aprovada. Chamados envolvidos 7097, 7160,4603, 7138 
com Herbert 
Publicação LOMAN - aguardando as recargas 

Oesembargadore,s aposentados - Vânia - ao que tudo indica,estão saneados os físicos; eletrônicos

ainda aguardando movimentação. 


Chamado 4518 - OEO 98 - pendentes de baixa - ok, resolvido. ' 


Nova versão do Extrator - em homologação - chamado 7100 - Herbert 


Chamado do Balista 4727 - ok, resolvido na carga de janeiro, dados ok. 


ADM - 205 - priorizado. Herbert para ver o andamento. Aguardando priorização. 


'Pré-validador - fomos liberados da ferramenta, em virtude da qualidade dos dados. Suspenso por 60 

dias ou se houyer retorno da TRT 1 O. Ainda sem resposta. 


ROTEIRO IUJ - Aprovado, Ora. Luciane vai acrescentar os movimentos do Egestão. Mariana 

enviar. Não entra no fluxo da Presidência. Validar e publicar. 


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. PENDENTE. Acrescentar os movimentos de sobrestamento em 
sessão, em gabinete. Mareio pendente. 

Baixa incorreta - Vara devolve para o órgão competente. Vem com alerta na CaIxa de 
processos baixados. Melhoria a ser enviada por ofício - tluxo. PENDENTE. 


Baixa -:- para conversão em diligência para completar Recurso - nova versão já contempla 

conversão.OK. 


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

monocrática e decisão. Aguardando 1014. 


GIM - fazer roteiro com tela indicativa - Massaco. 


Issúes abertas - Mariana - 1014 e 1l51(regra de validáção do PJÉ- item 92224 e 92216) 


http:convers�o.OK


Melhoria na papeleta da sessão - pendente com Ora. Luciane, ' para' solicitar relatórios do 

sistema. 


SOC - reunião de processos - oposição já está sendo tratada dentro do processo e corre 

apensada, somente no recurso, se houver, certifica os prazos e a VPJ determina a remessa 

dos autos ao TST. Aplica-se a todas as classes que são dependentes. Traslado de peças pela 

secretaria da VPJ, depois do despacho de admissibilidade já é dada a determinação de 

traslado das peças para o apensamento. Para os processos que já foram remetidos ao TST, 

Angela verificar para que Relatores foram distribuídos, para enviar certidão dos processos 

pendentes. Ver oficio do TST sobre a remessa dos processos e dados necessários na certidão. 


Marta - retificar a autuação - Angela ajuda a Marta a verificar a classe processual. OK. 


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. 


Roteiro pendente - acordo - aprovado para publicação. 


Informática - Betanho - OEO 79 - cadastrado como 1 G - procedimentos de otimização de 

cargas - marcar reunião para avaliar - Estatística com Maurício e pessoal de Infra. Próxima 

semana. Herbert. 


Negócios - Ednamara - prazo para revisão - Vânia informa que há um problema na 

contagem no extrator; verificar se o processo quando chega para o Revisor já gera a 

conclusão - testar e verificar o relatório analítico. 

Parametrização do prazo para revisar - 40 dias pelo Regimento - abrir Issue EGE para 

leitura" do prazo. 

Vânia - elaborar tabela dos prazos tlsicos e eletrônicos - colocar no Moodle - pendente. 


José Maria - processos retornando do 2G para novo julgamento - Manual em análise pela 

Massaco. 


Procuradores - ver na tabela se tem perfil de advogado e cadastrar como advogado. 


Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 03/07/2015, 11 h30, sala no 

15°. Andar. 




ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGEST ÃO DE 20. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
13/04/2015 

Presentes Dra. Luciane, Betanho, Vânia, Edmilson, Marta, Elaine, Angela, Vara, João, 
Silvia, Mareio, Ednamara, 

ROTEIRO - Thelma, Silvia, José Maria e Celina - Dra. Luciane entrou em contato com Conrado, 
que já disponibilizou videos prontos, para usarmos, e ela propôs fazermos os videos do Egestão. 
Marcar reunião para janeiro. Par~ a reunião de janeiro, temos que ter os videos analisados. Dividir 
tarefa - Conclusão - José Maria e Ednamara, Sessão de Julgamento e realizaçaõ da sessão - Elaine 
e Alan, Aguardando prazo e votação prévia - Yara e Elaine. Yara recebeu link novo do Conrado, 
vai passar para os dem'ais do grupo. Proposta de aguardar a versão 1.4.8, para fazermos a edição nos 
videos prontos. Levantar quais as dúvidas mais frequentes das secretarias e gabinetes - Ednamara. 
Colocamos no moodle os videos dessas dúvidas, editar talvez. Depois, desenvolvemos video 
editado da votação prévia e nos reunimos com TRT2, para decidirmos sobre os videos que vamos 
editar para eles. PENDENTE - procurar a Denise da Corregedoria, para gravar o tutorial, para 
enviarmos ao Conrado. Elaine sairá de férias, a partir da semana que vem, Thelma, se possível, 
substituirá. VIDEO FEITO NA VERSÃO 1.4.7.4, refazer na versão nova. PENDENTE. Atualizar e 
mandar para Dra. Luciane, para poder remeter para os Juízes Convocados. Yara para atualização. 

Desembargadores aposentados - Vânia, carregamos março, extrair um relatório. Ana Maria, José 
Pedro, Nildemar e Susana, já estão movimentados para baixar, próxima carga. Nildemar ainda há 
julgamento de Cautelar. 
Cargas - março, fevereiro para contagem novamente. Processos sem juiz - chamado ok, contagem 
ok. • 
Chamado 4518 - DED 98 - pendentes de baixa - priorizar em virtude das recargas. Herbert ok, tem 

um servidor trabalhando nele. " 

Nova versão do Extrator - Penta Roll - abrange os físicos, 


Chamado do Balista 4727 - verificar. Quadro de Seryidores - Pendente com Herbert 

ADM - 205 - priorizado. Herbert para ver ó andamento. 

Pré-validador - fomos liberados da ferramenta, em virtude da qualidade dos dados. Suspenso por 60 
dias ou se houver retorno da TRT 1 O. Ainda sem resposta. 

ROTEIRO IUJ - Aprovado, Dra. Luciane vai acrescentar os movimentos do Egestão. Mariana 
enviar. Pendente. 

Dra. Luciane - formular um roteiro para os Juízes Substitutos do TRT, para enviar como subsídio. 
Orientar sobre o copiar e colar. PENDENTE, 

Pendente roteiro de REVISÃO DO VALOR DA CAUSA, SUSPENSÃO DE LIMINAR, 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENDENTE. Acrescentar os movimentos de sobrestamento em 
sessão, em gabinete. 

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

Baixa. - para conversão em diligência para completar Recurso - avisar a VT que deve 
processar o Recurso, fazer o download dos documentos e o processo fica aguardando no 



gabinete, caixa de aguardando providências da la. Instância, até que chegue o RO. Fazer 
roteiro para que o processo aguarde no gabinete, não baixar. Pendente em teste da nova 
versão. 

Publicação de decisão monocrática - não está sendo contado pelo extrator - abrir issue EGE • 
e JIRA. Massaco e Herbert tàlar com TRTI. Aberta Issue. Pendente com Vânia. 

GIM - Pendente para ver se é suficiente para o usuário consultar. 

Roteiro para pauta ou julgamento em mesa - OK, liberar para publicação Vara. 

Roteiro de Relator Designado - pendente na Tutoria para verificação. Inclusive para Revisor 
e Voto Vencido. 

Issues abertas - relação da Mariana -

Melhoria na papeleta da sessão - aguardando para fazer o ofício - Relação das melhorias 
para todos verificarem e refazer a planilha com recurso de balão para indicar os campos que 
necessitamos. 
SDC - Dra. Luciane ver o documento juntado pela Angela como modelo da papeleta para os 
órgãos julgadores especializados. 

Marta - retificar a autuação -.: Angela ajuda a Marta a verificar a classe processual. 

Roteiro da OPo,SIÇÃO - é classe processual, estudar o caminho, na medida em que se 
fechar a classe, não teremos contagem do dado. Refazer o fluxo da SDC. Estudar a 
possibilidade de deixar como Incidental. Angela, Edmilson e Edson. 
Roteiro pendente - acordo na VPJ - rever - Edson. Estudar a redistribuição do processo 
para acordo, inclusive para a Comissão de Conciliação. 

Enc.errada é;l reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 08/05/2015, 11 h30, sala no 
15°. Andar. 



ATA DA REUNIÃO DO PJE-EOESTÃO DE 20. ORAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
13/03/2015 

Presentes Ora. Luciane, Betanho, Mariana, Edson, Edmilson, Marta, Massaco, Elaine, 
Herbert, Jose Maria, Angela, Vara, João, 

ROTEIRO - Thelma, Silvia, José Maria e Celina - Ora. Luciane entrou em contato com. Conrado, 
que já disponibilizou videos prontos, para usarmos, e ela propôs fazermos os videos do Egestão. 
Marcar reunião para janeiro. Para a reunião de janeiro, temos que ter os videos analisados. Dividir 
tarefa - Conclusão - José Maria e Ednamara, Sessão de Julgamento e realizaçaõ da sessão - Elaine 
e Alan, Aguardando prazo e votação prévia - Vara e Elaine. Vara recebeu link novo do Conrado, 
vai passar para os demais do grupo. Proposta de aguardar a versão 1.4.8, para fazermos a edição nos 
videos prontos. Levantar quais as dúvidas mais frequentes das secretarias e gabinetes - Ednamara. 
Colocamos no moodle os videos dessas dúvidas; editar talvez. Depois, desenvolvemos video 
editado da votação prévia e nos reunimos com TRT2, para decidirmos sobre os videos que vamos 
editar para eles. PENDENTE - procurar a Denise da Corregedoria, para gravar o tutorial, para 
enviarmos ao Conrado. Elain~ sairá de férias, a partir da semana que vem, Thelma, se possível. 
substituirá. VIDEO FEITO NA VERSÃO 1.4.7.4, refazer na versão nova. PENDENTE. Atualizar e 
mandar para Ora. Luciane, para poder remeter para os Juízes Convocados. 

Desembargadores aposentados - extrair os relatórios. 

Pré-validador - fomos liberados da ferramenta, em virtude da qualidade dos dados. Suspenso por 60 
dias ou se houver retorno da TRT 1 O. Ainda sem resposta. 

ROTEIRO IUJ - Aprovado, Ora. Luciane vai acrescentar os movimentos do ~gestão. Mariana 
enVIar. 

Ora. Luciane - formular um roteiro para o"s Juízes Substitutos do TRT, para enviar como subsídio. 
Orientar sobre o copiar e colar. PENDENTE. 

Pendente roteiro de REVISÃO DO VALOR DA CAUSA, SUSPENSÃO · DE LIMINAR, 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Aprovado, Ora. Luciane acrescentar os movimentos do Egestão. . . 

Roteiro Angela SDC - reunião de processos - aprovado, Aurete ajudar a retificar b roteiro e 
passar para Evandro da VP J . " 

Baixa - problema quando se trata de acórdão - tem issue aberta - quando há documento 
aberto e não assinado, só ignorar e baixar. JAVA Null lang - erro na remessa para o 10 
Abrir issue nova. OK aberta. 

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

Receita de enviar para a pauta ED e RO, liberar voto, e reformulacão. OK 

Estatística - DED 98 - finalizado, não em produção, porque o número de erros é grande. 
Saneamento e recarga. 

ADM - 205 - priorizado. Herbert para ver o andamento. 



Roteiro trânsito das Dec Monocráticas- Yara acrescentar obs sobre as decisões monocráticas 
para distribuir para a VPJ. OK, liberado no Moodle. OK 

Chamados em aberto - Edson relacionar. 

Mov 132 - para lavratura de acórdão - procedimento padrão - as Secretarias devem 
combinar com os gabinetes para liberação do dispositivo, visto que na tarefa assinar acórdão 
já conta prazo p'ara lavratura do acÓrdão. Dra. Luciane já colocou aviso no moodle sobre o 
prazo.Ok 

Baixa - para conversão em diligência para completar Recurso - avisar a VT que deve 
processar o Recurso, fazer o download dos documentos e o processo fica aguardando no 
gabinete, caixa de aguardando providências da la. Instância, até que chegue o RO. Fazer 
roteiro para que o processo aguarde no gabinete, não baixar. 

Roteiro para os processos com acordo e as diferentes fases do processo, inclusive os nós de 
desvio para a VPJ. Edson. Ok. 

Publicação de decisão monocrática - não está sendo contado pelo extrator - abrir issue EGE 
e JIRA. Massaco e Herbert falar com TRTl. Aberta Issue . . 

Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para odia 10/04/2015, llh30, sala no 
15°. Andar. 

http:prazo.Ok


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

19/02/2015 


Presentes Ora . . Luciane, Betanho, Mariana, Vânia, . Edson, Edmilson, Mareio, Marta, 
Massaco, Elaine, Herbert, Ednamara, Vara, Silvia, Angela, Jose Maria, João. 

ROTEIRO - Thelma, Silvia, José'Maria e Celina - Ora. Luciane entrou em contato com Comado, 
que já disponibiliZou videos prontos, para usarmos, e ela propôs fazermos os videos do Egestão. 
Marcar reunião para janeiro. Para a reunião de janeiro, temos que ter os videos analisados. Dividir 
tarefa - Conclusão - José Maria e Ednamara, Sessão de Julgamento e realizaçaõ da sessão - Elaine 
e Alan, Aguardando prazo e votação prévia - Yara e Elaine. Yara recebeu link novo do Comado, 
vai passar para os demais do grupo. Proposta de aguardar a versão 1.4.8, para fazermos a edição nos 
videos prontos. Levantar quais as dúvidas mais frequentes das secretarias e gabinetes - Ednamara. 
Colocamos no moodle os videos dessas dúvidas, editar talvez. Depois, desenvolvemos video 
editado da votação prévia e nos reunimos com TRT2, para decidirmos sobre os videos que vamos 
editar para eles. PENDENTE - procurar a Denise da Corregedoria, para gravar o tutorial, para 
enviarmos ao Conrado. Elaine sairá de férias, a partir da semana que vem, Thelma, se possível, 
substituirá. VIDEO FEITO NA VERSÃO 1.4.7.4, refazer na versão nova. PENDENTE. 

Extrator - DED 1.6.4 - ok, na produção sem problemas. 

Manual novo - DED ok. 

92160 - RR - ok na nova versão do PJE. Carga de fevereiro poderemos verificar a regra. 
Lançamento manual dos processos que já foram para o TST - Marta a"isada. Saneamento. 

Desembargadores aposentados - alguns físicos e eletrônicos pendentes. Extrair relatórios para 
verificar pendências. 

Pré-validador - fomos liberados da ferramenta, em virtude da qualidade dos daâos. Suspenso por 60 
dias ou se houver retorno da TRT 1 O. Ainda sem resposta. 

ROTEIRO IUJ - Pendente com Mareio. Proposta feita, mandar pelo e-mail para o grupo. 

Procuradorias - configuração como parte, não mais como Procuradoria e Autoridade. O advogado 
terá que se habilitar no sistema. Os processos que estão em andamento teremos que retificar, 
inclusive para as publicações. Serão autoridade somente MP e União. PENDENTE. Ora. Luciane 
colocar no Moodle a orientação para as Varas. Verificar o assunto da limpeza de base da 
Procuradoria com a TI. Massaco informa que o Edson informou sobre é possível fazer a 
pesquisa com %. Edson responsável pela limpeza manual, não há como fazer uma rotina. 
Ofício enviado pela Dra. Luciane para o Comitê Nacional, Herbert verificar com o Comitê , 

. Nacional. 

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

Pendente roteiro de REVISÃO DO VALOR DA · CAUSA, SUSPENSÃO DE LIMINAR, 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Esboço do CC passar pelo e-mail. Mareio. 

SOC - Angela - Or. Nunes Campos - ok. Or. Giordani - fazer certidão de todos os atos 
realizados, transito em julgado em data X, sendo dada a baixa nesta data - movimento de 
baixa, para retirar da pendência. · Ednamara e An'gela. 3 SO I e SOC - processos que mudaram 



de Redator em se~são e estão para fazer nó de desvio, voltando para sessão e votação, 
publicação, para regularização. Ednamara e Angela. Roteiro da SDC - reunião de processos 
- Vânia e Mariana verificar os movimentos do Manual - Angela mandar anexo. 

Baixa - problema quando se trata de acórdão - tem issue aberta - quando há documento 
aberto e não assinado, só ignorar e baixar. JAVA Null lang - erro na remessa para o 1 G 
Abrir issue nova. OK, não foi corrigido na nova versão. Intervenção na Issue. 

Receita de enviar para a pauta ED e RO, liberar voto, e reformulacão. Vara e Elaine. 

Auto-texto no dispositivo - issue aberta - OK 

Originárias - padronizar - certidão de autos recebidos do TST - orientar a Marta do Agravo 
Instrumento. OK. 

Chamado aberto - Edson extrair lista para falar com a Informática. Scritp do mais antigo 
chegou para aplicar. 

, 

Mov 132 - para lavratura de acórdão, - procedimento padrão - as Secretarias clevem 

combinar com os gabinetes para liberação do dispositivo, visto'que na tarefa assinar acórdão 

já conta prazo para lavratura do acórdão. Aviso no Moodle Notícias prazo e das originárias 

de Revisor - Dra. Luciane .. 


Estatística - atas do Egestão para mandar para a CGIT. OK 


Melhoria a ser pedida novamente, sentença anulada que retoma, processo que retoma com 

AP, segundo RO, AIRO, criar um agrupador específico para a Secretaria, de maneira que 

pudesse encaminhar para o Gabinete competente. 

Enquanto não vem a melhoria, reforçar com o 1 G para a comunicação da Secretaria. 


Baixa - para conversão em diligência para completar Recurso - avisar a VT que deve 

processar o Recurso, fazer o download dos documentos e o processo fica aguardando no 

gabinete, caixa de aguardando providências da la. Instância, até que chegue o RO. Fazer 

roteiro para que o processo aguarde no gabinete, não baixar. OK. Colocar um aviso - Dra. 

Luciane. Diligências detenninada pelo Relator antes do julgamento, aguardar no gabinete. 

Extrair relatório de pendente de julgamento; para analisar o número de processos. 


Aviso sobre a tramitação dos processos para a Secretaria - nó de desvio, pode acarretar 

problemas nas contagens dos processos e pendências. Inserir advogado no cadastro é função 

do gabinete - aviso. 


Roteiro para os processos com acordo e as diferentes fases do processo, inclusive os nós de 

desvio para a VPJ. Roteiro pendente - verificar hoje. 


Angela - relatórios do Egestão - ok. Somente das SDs LOMAN. 


Publicação de decisão monocrática - não está sendo contado pelo extrator - abrir issue EGE 

e 1IRA. Massaco e Herbert falar com TRT1. Mariana. 




Comunicado VPJ sobre plantão na SOC - Ednamara reformular para colocarmos no 

Moodle. 


Roteiro de republicação de Acórdão - dar ok hoje. 


Estatística - PJE conector - e-mail da Informática Aderbal- Mariana repassar para o grupo. 

Substituto do E-RR. 


Físicos - Precatórios - pendentes de pagamento - OEO - Vânia verificar. 


Negócios - Mareio - roteiro - IUJ - dúvidas sanadas, mandar o roteiro para o grupo. 

CC - roteiro colocar obs sobre o 1 G e o conflito de atribuições que é da competência da CR 

e não distribui. 


Informática - sem OEOs pendentes - 98 está funcionando, mas temos 600 para sanear. 

Extrair relatório para fazermos lote com distribuição e baixa no mesmo mês. Super saneador 

- José Maria e Estatística. 


OEO Adm - 205 - ferramenta - priorizar no Comitê AOM. Herbert. 


Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 13/03, llh30, sala no 15°. 

Andar. 


.. 


