
Ata da reunião Egestão-PJE 2o. Grau – físicos e eletrônicos – 10.06.2019 

Presentes Dra Luciane, Herbert, Marta, Elaine, Alessandra, Vânia, Elci, Edson, Ednamara, Betanho,

PUBLICAÇÃO DA LOMAN – até fevereiro. Março estava esperando o
script para corrigir as audiências de 1g., para recarga a partir de janeiro. 

ADM 205 – continua suspenso. Reduzido o escopo, para ser aceito, na fila,  pedir  priorização.
Betanho encaminhou reduzido e pedido não analisado. Aguardando na fila. 

DED 138 e 671 – continua aguardando - Cancelar o 138 e prosseguir com o 671, filtro por gabinete,
aparecendo o Juiz Convocado. 138 cancelado e 671, na fila. 

DED SO – parado, aguardando reunião dia 18.03, na fila para desenvolvimento, próximo da fila.
Reiniciado na semana passada.

Publicação – ainda pendente com Dra Luciane. Em andamento com o Comitê PJE 

Aviso no Moodle sobre a visibilidade do agente externo, nos casos de segredo de justiça, o item foi
inserido no curso do 2o. Grau. Gabinete deve fazer a liberação do advogado, após cadastrar, para dar
visibilidade. Elaine avisa que os advogados conseguem agora se habilitar no polo ativo, tanto como
REcorrente, como Recorrido. Massaco informa que no segredo de justiça ainda não conseguem
habilitar. MAssaco fazer aviso no Moodle sobre a habilitação nos processos com segredo. Pendente
com Edson. 

Renovar o pedido de criação de item sobre RR pendentes, Mariana enviar novamente o ofício para
Dra Luciane. Fica aprovado para Dra Luciane enviar como melhoria. Dra Luciane encaminhou o
assunto diretamente com Rogerio, assessor do Ministro Corregedor. 

Pendência  das  Procuradorias  –  edital  de  pauta  por  email  para  a  União,  como é  feito  com a
FUNDAÇÃO CASA. Pendente, aguardando a solução que foi dada para o 1G.  Prorrogado o prazo
do Provimento. 

Fluxo do CEJUSC – roteiro do 2o. Grau – Mariana distribuir a todos, para análise, depois, validação
e publicação. Mariana informa que retirou do Moodle, porque, no curso, houve uma modificação e
deve ser alterado o roteiro. Massaco e Mariana para adequar. No curso, Vânia, informa sobre a
revisão feita no curso, e enviou o roteiro para validar, prazo de cinco dias para darem o OK no
roteiro. Inclusive uma pendência do RR físico. 

José Maria e Silmara -  revisão do Moodle,  o que não se aplica mais  na versão atual  para as
secretarias. Em andamento Marta e Elaine - revisão do Moodle, o que não se aplica mais na versão
atual  para  os  gabinetes.  Sugestão  Dra  Luciane  nominar  esse  fórum como fórum  das  versões
anteriores e abrir um novo fórum da versão atual e extrator atual, colocando os roteiros novos e
colar. Ednamara pesquisar quem pode criar novo fórum, se for a própria, pode criar o fórum. 

Homologada  parcialmente  transação  –  pendente  de  análise  –  Mariana  -  EGE 2464  TRT 4  –
pendente de análise. 

Item 92159 – redistribuídos, que não contam da distribuição, mas da conclusão. Mariana confirmar
se o prazo está contando para o Substituto como novo prazo.  Processo específico do Dr João



Batista.  Pendente.  Mariana informa que essa Issue só  será  respondida após  a  nova versão do
Extrator.  Ok, o prazo recomeça da redistribuição e da conclusão. 

Publicar o roteiro do processo que vem da VPJ para o gabinete, para novo julgamento conforme
súmula do TRT ou do TST. Mariana revisar com o TST, pois a regra não contempla na mesma
instância. Foi respondido que a regra está errada, que o correto é item 92.450 – Proc recebidos para
novo julgamento por decisão reformada pela própria instância. 

Itens para os físicos, novos, DED suspenso, aguardar a nova versão do PJE, quando será possível
migrar os processos sentenciados, o que minimizaria a falta de dados estatísticos. Pedir prorrogação
de prazo para instalar o extrator, para permitir a migração dos físicos.  OK feito pela Dra Luciane. 

Negócios – sem pendências. 

Estatística – DED 884 – servidores no posto avançado, erro de validação. Pedir priorização para
Dra Cristiane. 

Juízes Convocados, 11, ainda não foi definido. 

DED 882 – Metas – iniciado, necessária reunião com todos os personagens. 

TI - sem pendências. 

Encerrada a reunião, próxima reunião em 19.07.2019, 14h00, 17o. andar. 


