
Ata da reunião Egestão-PJE 2o. Grau – físicos e eletrônicos – 28.03.2022. Presentes
Dra Luciane, Marta, Telma, Magali, Marta, Ana Carolina, Edson, Arlene, Herbert,
Mariana, Betanho,

PUBLICAÇÃO DA LOMAN – publicada até janeiro.

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. Em análise.

EG 3973 - Decisões monocráticas - em análise. Item 92198. Em análise ainda, não
está lendo os processos ficam pendentes. Versão 2.9

Ege melhoria movimento de migração da ação originária, para PJE. Mariana e
Dra Luciane. EGE 4464 Pendente.

EGE - 4406 - item 92199 - pendente. Aprovado para hotfix. Extrator 2.8, já liberado.
Aguardando rodar a carga.

Ege 4180 - análise negocial.

Ege 4462 - item 92274 - melhoria, Continua em análise.

EGE 4533 - item 92120 e 92424 - pendente. OK.

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.

PROAD - CODEX - em homologação, dependendo da credencial pelo CNJ. Ok,
concedida, versão nova ainda com problemas, dependendo do CNJ, para concluir
ambiente de homologação. Pendente com TI, aguardando a Presidência sobre a LGPD,
suspensa implantação. 24282/2021 PROAD. Continua com a PresidÊncia.



Processos em diligência - 200 físicos e 376 no pje. Vânia remeter a listagem para as
secretarias de Turma para checagem do movimento, se está correto. PJE mandar para os
gabinetes conferirem se estão pendentes com o Relator. Vânia fazer novo levantamento,
Betanho informa que já foram encaminhados para o 2G. Estatística enviar a cada
fechamento de semestre. Encerrado, por conta da criação da rotina.

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.

Processos migrados com ED pendente - Mariana informa que deve ser julgado o RO por
decisão monocrática, baixa sem decisão pelo lançador, em seguida, abrir a conclusão
para julgar o ED. Betanho informa que serão 288 EDS pendentes. Enviar email da
EStatística, informando o fluxo para regularizar o fluxo, se houver ROPS, prejudicado,
abre conclusão para ED. OK, Mariana informa que os processos migrados com petição no
físico, ela tem que ser anexada no eletrônico. Fazer aviso aos gabinetes e secretarias.

PEPT - homologação do acordo, pedir criação no Comitê NAcional, Estatística fazer
esboço do pedido. Pendente Dra Luciane.

Estatística - 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.

DED 1091 - DATAJUD - ainda não priorizado.

EGE 4671 - Configuração das sessões. Herbert assumiu para interagir com Brasília,
diretamente no PJE.

TI - Recargas  e dados estatísticos são preservados os dados históricos.

Estatística - Correição 18/07 a 22/07 - inconsistências e processos suspeitos, tabulando
os dados e esperando rodar a carga, depois, enviar para Secretarias e Gabinetes.

Negócios - sem pendências.



Próxima reunião em 29/04/2022, 14H30, videoconferência.


