
Ata da reunião Egestão-PJE 2o. Grau – físicos e eletrônicos – 18.11.2022. Presentes Dra
Luciane, Marta, Ana Carolina, Betanho, Herbert, Magali, Arlene, Vania, José Maria, Helcio,
Elaine,

PUBLICAÇÃO DA LOMAN – publicada até setembro.

EGE 3246 - julgamento parcial do recurso, em análise. Email do Betanho ainda não
respondido, está com Comitê Nacional. Não vão alterar agora, porque dependem de
pedido de habilitação para a JT. 1G. Transferir para outra ata. Versão 2.58 - julgamento
parcial. Necessário demandar junto ao Comitê Nacional sobre um script para coletar os
dados lançados nos movimentos e classes novas para julgamento parcial. Demandar
também no Comitê Nacional do Egestão. Novo extrator 2.6.1 vai prever julgamento parcial,
1G. 2G ainda não confirmado. As correções não virão agora, somente na próxima versão.
2.6.1 em homologação, não confirmado ainda. Segundo Betanho, sem previsão de
implantação no 2G, no 1G, existe um ato CGJT, interagir na EGE para saber do 1G. EGE é
do TRT 9, não é possível interagir, Betanho informa que o Sandro, devido à complexidade,
informa que virá nem na próxima versão no 2G. No 1G, há o item e é possível criar
relatório. Mariana vai falar com Diego sobre os dados e relatório. Pendente. Resolvido,
consta do portal antigo, somente para 1G, no 2G não será implantado. Fazer uma EGE
para o Comitê Nacional. Pendente com Dra Luciane. Foi aberta por outro TRT, vamos
acompanhar, mesma EGE 3246. Colocar aviso no Moodle, já foi finalizada. Encaminhar ao
ComitÊ Regional do PJE, para pedir melhoria ao Comitê Nacional. Pendente Dra Luciane,
melhoria do rascunho com VAnia e Mariana. Pendente Dra Luciane, para enviar ao
Comitê.

GPrec - TRT 8 - sem DED ainda, com Vânia, estudando para integração, junto a outros
tribunais. DED 1071 - em desenvolvimento. Celso implementando versão 1 e versão 2
disponibilizada em abril, aguardando para teste. A ideia é em abril já estarmos com a
versão 2, em função da Correição Geral. Esta semana tem uma versão em homologação
do GPrec, não do Extrator, este está em homologação, para ser colocado em produção.
Liberada a versão 2.1 para correção das inconsistências. Ok carregado o período de
janeiro a junho, problema no 1G, com abertura de issue já. Pendente ainda a issue do 1G
e há inconsistências do 2G que o Precatório está levantando, para abertura de uma Issue.
Betanho informa algumas inconsistências em relação ao Egestão. Marcar reunião com a
Assessoria de Precatorios, Estatística e Dra Luciane. Reunião realizada, decidida a
abertura de Issue sobre melhoria na coleta de dados pelo Extrator, considerando o projeto
de migração da Assessoria até março, será encaminhada a Issue pelo Comitê do Egestão.

Painel de Estatística enviado pelo CNJ - DRa Luciane enviou email para Estatística. Elci
vai confrontar os processos pendentes - sem conclusão, em análise. Betanho informa
criação do DED 1091, estão sobrando alguns físicos, que está sendo objeto do DED, além
disso está previsto um aperfeiçoamento no carregamento, há muitos dados e por isso uma
descontinuidade na carga. DED priorizado, TI está rodando recontagem completa e
manual, estamos estudando para zerar a base no CNJ e recarregar desde janeiro de
2020, mas Dra Luciane observa que não pode transpassar a data em que o CNJ coleta
dos dados para premiação. Recarga desde janeiro de 2020, atualizado o painel com data
de 30/04, tendo painel de estatística e saneamento, este último com dados de prêmio,



com dados até dezembro de 2021. Alguns Proads já foram abertos, para melhoria na
contagem de dados. Não há mais inconsistências para serem sanados, exceto dos
processos migrados. Traz dados por unidade judicial. Pendentes no painel tem mudança
de critérios, p.ex., os APs não estavam sendo contados como pendentes de baixa no 2G.
Melhoria constante, inclusive com nova versão do validador. DED 1091 - em andamento,
com correções finais e esperando atualização do painel. Finalizado o DED, o painel ainda
está sendo apurado por conta do de/para. Vania e Luciana estão estudando o de/para do
Regional para enviar ao CNJ. Carga feita com o de/para, ainda falta carga completa, que
não vai servir para o prêmio. Ainda pendente a data da internalização, porque os dados
não estão coincidentes com os nossos.

PEPT - homologação do acordo, pedir criação no Comitê Nacional, Estatística fazer
esboço do pedido. EGE 5103, em análise. Análise negocial, encaminhado para o Comitê
Nacional do Egestão. Sem modificação.

Vânia fez levantamento de físicos ainda pendentes no Egestão - 1.800 - enviar para as
Turmas e Especializadas. Semana passada, Vânia enviou planilha às Turmas, havendo
800 processos pendentes para regularização e consultados. PROAD 1700/2021, anexar o
aviso de ordem da Dra Luciane e a última planilha. Feito, atualmente, temos 470 físicos,
sendo trabalhados na Judiciária, temos 76 na VPJ. Vânia, 22/06, temos 318 processos
ainda, muitos em VPJ e Agravos. Atualmente, 188 processos.

Correição 26 a 30/09 - falta apenas a atualização do grupo gestor do Egestão, incluindo o
Balista, as demais pendências, relativas ao Precatórios ok, erro na ata ok, sem processos
suspeitos, inconsistências genéricas ok, tudo encaminhado por informação.

Estatística - Versão nova do Extrator 2.9, corrige várias inconsistências e itens novos para
semana de conciliação. Decidir se vamos recarregar desde janeiro. A versão nova corrige
algumas inconsistências de sobrestamento, de plantão, algum lançamento de julgamento.
Ocorre que a nova versão acarreta problemas na VT de Rancharia que os dados somem,
que houve modificação em julho. Menor risco para não perder os dados históricos da VT é
não recarregar antes de agosto. Conforme orientação anterior, aguardar a versão 2.9 do
PJE. DED com priorização 1126, com Herbert.

Avisar no Moodle sobre movimentos novos da Tabela Unificada, para o usuário ter a
informação, após Edson confirmar. Edson não visualizou as últimas modificações.
Acrescentar a última atualização recebida e verificar da necessidade de abrir alguma
Issue de esclarecimento. Herbert.

EGE sobre licença e interferência na carga diária - diferença no prazo de magistrado de
1G.

Negócios - sem pendências.



TI - última versão do pje, versão de inscrição de SO pelo jpe, ainda não foi instalada,
pendente no Comitê do PJE

Próxima reunião em 19/12/2022, 15h00, videoconferência.


