
Ata da reunião Egestão-PJE 2o. Grau – físicos e eletrônicos – 13.08.2021. Presentes
Dra Luciane, Betanho, Silmara, José Maria, Elci, Marta, Ana Carolina, Vânia, Telma,
Mariana, Edson, Maurício,

PUBLICAÇÃO DA LOMAN – publicada até maio.

Herbert informa que, até março, devemos fazer a migração do Phenix para o SIGEP,
Mariana informa que já tem um script pronto. Pendente com o Herbert. BEtanho avaliar se
o DED 884 poderá ser encerrado - distorção de servidores em postos avançados. Ainda
não foi feita a migração, ficou acertado com a GEstão de pessoas que um mês após o
retorno presencial. Herbert informa que se no SIGEP for possível corrigir a distorção dos
postos, o DED pode ser encerrado. Betanho verificar se o SIGEP pode conter essas
informações dos postos e ter certeza pela TI disponibilizar forma de verificar se os dados
administrativos do Egestão são carregados adequadamente no SIGEP. Chamado
R41627(SIGEP-verificação dos itens administrativos, se vão contar corretamente) DED
884 mantido pendente, suspenso. SIGEP Chamado 41047, está na infra, quando rodaram
o script, constatou-se que é necessário alinhar os itens e não foi possível fazer a
confrontação, Herbert informa que o Celso está em contato com o TRT2, visto que o
SIGEP é nacional. Betanho informa DED 961 e está na sequência do atendimento no
grupo do SIGEP. Em desenvolvimento. DED 961 cancelado, prossegue o 812, em
desenvolvimento, Maurício informa que não havia solução nacional para o SIGEP,
conversa técnica com o TRT 2 e 13, para fecharmos uma solução nacional. Betanho
informa que o 884 está cancelado e o 812 está em desenvolvimento, para virar a chave
em 1o de março. DED 812 está finalizado, esperando colocar em produção, juntamente
com outras aplicações no mesmo final de semana. Herbert já tem sinal verde e estão
programando quando colocar em produção. Quanto aos prazos dos magistrados que
estiverem concorrendo à promoção, Dra Luciane sugere email conjunto pela Estatística
para Assessoria, Saúde, com cópia para a Corregedoria, detalhando esse impacto e como
vão proceder, manualmente, ou aguardar o sistema novo, para alinhar o procedimento.
Herbert informou que , até 02/07, será integrado ao novo sistema. Em produção, com
muitos problemas, inclusive férias de Magistrado, monitorados, sem problemas com as
cargas.

Edson informa Issue que estão criando novos tipos de sessão. Por
videoconferência,virtual. Provavelmente na 2.5.5. Pendente com Edson. Herbert vai tentar
interagir na Issue para saber o resultado. Versão 2.5.8 - sem confirmação. Aguardando vir
na 2.6.0. Ainda não criada. Pendente. Dra Luciane e Mariana abrir uma issue de melhoria
no Egestão, pedindo a criação dos tipos de sessão no 2G, na esteira do que existe no 1G,
após encaminhar para o Comitê do PJE para criar a melhoria do sistema. Criada a EG
4180, foi repassado um script de outro tribunal, Herbert e Mariana. Mariana informa que o
relatório não foi criado, a EG está em análise negocial. 1G está ok. Pendente a EG, foi
alegado que o dado já está no Tribunal, pode ser coletado. Pendente para o 2G.

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.

DED 981 e 954 - DATAJUD - 954 em andamento. 981 - SAP 1G - entrada dos dados no
DATAJUD. 954 - preparando uma carga completa para hoje, Vânia esclarece sobre a
reunião da semana passada do aplicativo do TRT 4, processos migrados inclusive, feita
parametrização, está rodando o 1G desde sexta, o 2G será disparado hoje, não se sabe o
tempo de duração. Físico do 2G, amanhã será feito o ajuste. Físico do 1G é o outro DED,
que precisa de um tratamento mais apurado. Herbert informa que no período em que o CNJ
não receberá dados trabalharemos no 1G e correção dos detalhes finos. 981 Encerrado.
954 - Vânia informa que transmitimos todo PJE, 1G e 2G, script do TRT4, 1G ainda tem
saneamento a fazer. Aguardar o retorno do CNJ, cuja ferramenta e painel de validade não
estão funcionando. Dra Luciane vai interagir com CNJ sobre a ferramenta. DED sobrestado
por duas semanas e retornamos para saneamento do 1G. Vânia informa que estão
mandando cargas mensais. Os painéis, embora precários, parece não estar atualizado.
Continua com o erro de processamento n. 6. O CNJ ainda não está fazendo um controle
efetivo. O prêmio ainda não foi confirmado quanto ao quesito. Prêmio entregue. DED 954
em desenvolvimento de telas, para a estatística poder gerar a carga manual, ainda
dependendo da TI. Necessário continuar o trabalho, ver com o Herbert se continua no
mesmo DED, para atender o PROAD 25775/2020 específico. Herbert informa que, na
reunião de segunda, serão tratados esses assuntos, junto com o SIGEP. Parametrização
do DATAJUD, estamos com o DED 1014 aberto, ainda não trabalhado. Prazo com CNJ
cumprido. VÂnia informa que haverá uma reunião com Maurício, para diagnóstico. Em
maio, haverá uma carga de correção, pelo cronograma, verificado com Maurício. Vânia
informa que teremos correção de partes e movimentos: partes, não é saneamento técnico,
porque não tem CNPJ ou CPF, foi desenvolvida uma listagem por vara, que fará a correção
no processo, autuação, se houver problema no cadastro da parte, deverá abrir chamado e
o Núcleo corrige. Movimentos estão sendo saneados. XML para o DATAJUD não pode
conter qualquer erro, do contrário não sobe a carga. Email para a Corregedoria,
demandando a necessidade para a carga do DATAJUD, com prazo de 60 dias para a
correção, considerando que esses dados são computados para o Prêmio do CNJ, com a
listagem por Vara, indicando qual é a correção a ser feita. DED 1014 em desenvolvimento e
também o 1048, aberto para o prêmio, provavelmente este não será trabalhado. Estamos
enviando a carga completa, com última versão do TRT 4, expectativa de melhorar nos
assuntos, porque zeramos em junho. Prazo prorrogado para 24/09, melhorar os dados para
a premiação e, depois, vemos os dados.

Pedir melhoria para fechar a árvore de movimentos para originárias e recursos, para evitar
erro de lançamento. Pendente com Dra. Luciane.

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



Ege 4401 - Item 92195 - originárias pendentes. REsolvido.

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

EGE - 4406 - item 92199 - pendente. Priorizado.

EG 4434 - Hot fix 2.7.1.

Ege 4180 - análise negocial. Continua
Ege 4462 - item 92274 - melhoria Continua em análise.

Ege 4396 - item 90411 - fechada sem solução. Pendente com Mariana. Pergunta da
originária. Custas. Resolvido.

Ege 4395 - itens 90113 e 90117 - pendente.
EGE 4533 - item 92120 e 92424 - pendente.
EGe 4398 - suspensos ou sobrestados. Priorizado hot fix 2.7.1.
EGe 4572 - item 92160 - prazo vencido, em análise. SIGEP.

PROAD 7314 - Tabela de Assuntos - tabela de/para - já tínhamos enviado para o CNJ,
então, nesse PROAD não mandamos outras sugestões. Resolvido.

PJe - Cor - 413/21 - afastamento de magistrados - CR vai demandar junto ao órgão
nacional que administra o SIGEP. 1G.

DED 1062 - adequação do módulo produtividade. TCongestionamento dos gabinetes.
Para encaminhar ao Comitê. Maurício informa que não foi tratado ainda. Trata também
atributo para processo 100% digital.

GPrec - TRT 8 - sem DED ainda, com Vânia, estudando para integração, junto a outros
tribunais.

Recomendação de lançamento pelos usuários - encaminhar para Ejud.

Recargas - Mariana informa que já fez desde janeiro, mas com versão 2.7, vamos
recarregar.

Elaine informa que fez intimação da pauta pelo sistema e-carta, à parte que não tinha
advogado, essa funcionalidade está no Drive, publicar no Moodle para os gabinetes e
secretarias. Elaine enviar para Mariana. Ok, resolvido.

Marta quer informação sobre Espólio e Massa Falida, cadastro de representante, para
intimar deve estar no dispositivo, para intimar terceiro interessado. Demandar junto ao
Núcleo. Edson informa que deve ser atualizado o cadastro da parte, pela Receita.
Cadastrar como representante da empresa ou o advogado.



Pedido de melhoria no PJE para lançar a composição em bloco da turma, em função do
número excessivo de processos em cada pauta, e a secretaria tem que entrar em um por
um dos processos. Pendente com Dra Luciane para reunião do Comitê do PJE.

TI - sem pendências.

Negócios - Marta - processos que voltam para o gabinete, os agravos que não tiveram
alteração de classe de Regimental para Interno. Aviso para os gabinetes fazerem a
alteração, se foi julgado no acórdão, apreciar o chip, se ainda está com agravo pendente
de apreciação. Secretaria consegue baixar pelo lançador de movimento. Mariana e Marta
colocar aviso no Moodle e enviar roteiro para os gabinetes.

Edson - cumprimento de diligência - há relatório dos processos em diligência, Vânia, enviar
para os gabinetes para verificação de eventuais inconsistências.

Estatística - PROAD - CODEX - em homologação.

PROAD - prazo de 90 dias de Relator - 16559/21- colocada a prévia até 05/08.

Próxima reunião em 01/10/2021, 14H30, videoconferência.


