
Ata da reunião Egestão-PJE 2o. Grau – físicos e eletrônicos – 12112021. Presentes
Dra Luciane, Betanho, Vânia, Arlene, Silmara, Marta, Ana Carolina, Elaine, Edson,
Herbert, Ednamara

PUBLICAÇÃO DA LOMAN – publicada até setembro.

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. Mariana informa dois magistrados com problema, Dra Erica e Dr Renato Sant’
Ana, já passado para Herbert. Única pendência, para fechar este assunto. Des Renato
resolvido, pendente Dra Erica, está com chamado aberto para BSB, prorrogação da
licença maternidade que deu erro.

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. Mariana
abriu Issue, porque o dado não está sendo remetido, Issue n. 4671 pendente. Para fazer.
Edson informa que somente virá com o plenário virtual.



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.

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

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, interagir Betanho
sobre possível release.

Ege 4180 - análise negocial. Continua

Ege 4462 - item 92274 - melhoria Continua em análise.

Ege 4395 - itens 90113 e 90117 - hotfix 2.7.1.

EGE 4533 - item 92120 e 92424 - pendente. Para fazer

EGe 4572 - item 92160 - prazo vencido, em análise. SIGEP, resolvido, faltando somente os
dois juízes acima, fechar a EGE. Pendente Dra Erica, mas a EGE foi fechada.

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. Betanho informa 100% digital encerrado.
Taxa congestionamento gabinete - Betanho informa que a forma de estrutura do
gabinete não permite a coleta do dado, porque o formato é por Relator e não por
gabinete. Abrir EGE de melhoria, para explicar os estudos e pedir orientação ou
modificação para cumprimento da determinação do Corregedor. TRT 4 abriu EGE
4639 sobre a coleta dos dados, interagir na EGE.

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

Recomendação de lançamento pelos usuários - encaminhar para Ejud. Encaminhar ofício,
de ordem da Dra. Luciane.   Foi incluído no plano de capacitação de 2022. Encerrado.



Recargas - Mariana informa que já fez desde janeiro, mas com versão 2.7, vamos
recarregar. Ainda com problema na carga mensal, negociando com TST. Prazo de 90
dias de Relator está informado no PROAD. Aprimorar o relatório diário que Dra Luciane
recebe, para liberar para os Gabinetes - pendente com Herbert.Ainda não definido o mês
da recarga. Relatório pendente com Herbert e Dra Luciane.

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.
Aprovado como melhoria, depende de preenchimento do formulário pela área de
negócio. Herbert solicita uma reunião para simular a situação, a rotina. Reuniões feitas e
gravadas. Usaremos o robo do TRT 9, prazo até novembro, para implementar a rotina.

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. Pendente o roteiro. Já
publicado em notícias. Pendente com Marta enviar email aos gabinetes e passo-a-passo.

PROAD - CODEX - em homologação, dependendo da credencial pelo CNJ. Ok,
concedida, versão nova ainda com problemas, dependendo do CNJ, para concluir
ambiente de homologação.

Issue de melhoria de julgamento parcial no 2G - continua a necessidade.

EGE 4129 - contabilização das tutelas. Respondido. Encerrado.

TI - sem pendências.

Negócios - José Maria - possibilidade de habilitação para ler o voto enquanto está
aguardando inclusão em pauta.  Edson informa que só com o plenário virtual.

MArta - vista regimental para J. Convocado - foi para o gabinete em que ele está
substituindo. José Maria informa que ele crava onde o Convocado está compondo.

Estatística - Betanho informa problema com o total de processos pendentes de baixa e
julgamento, detalhamento está correto, a soma não constava dos relatórios. Chegando um
script, próxima carga resolvido.



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.

Próxima reunião em 17/12/2021, 14H30, videoconferência.


