
Ata da reunião Egestão-PJE 2o. Grau – físicos e eletrônicos – 28.08.2020. Presentes Dra Luciane, Edson,                
Betanho, Mariana, Marta, Herbert, Vânia, José Maria, Silmara, Alessandra, Ednamara, Elaine, Arlene,  

PUBLICAÇÃO DA LOMAN –  publicada até junho 1G e 2G.  

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

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. Está como próximo da fila.  

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. Versão 2.5, serão criados novos itens. Aguardar. 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. No 2G, não é possível                   
implementar, porque não há fluxo, há possibilidade de prorrogar o prazo do Provimento. Hoje, reunião com                
Paulo com as Turmas para decidir sobre o assunto. Verificar a versão 2.5. Aguardar a solução da TI e aplicar                    
também para as PRocuradorias Federais. Sem resposta da TI. Enquanto não é feita a solução da TI, não colocar o                    
nome do advogado, para intimar da pauta, deve ser feito pelo email. VEr com Presidência de enviar um ofício                   
para os Municípios-Jurídico, com Provimento em anexo, para que os procuradores consultem o painel. Edson               
informa que email único é inviável, a intimação da parte na próxima versão pode ser feita fora do fluxo, a ideia                     
seria na migração seria feita dessa forma. Nas Turmas, seria criado um relatório no SAO, para saber as partes                   
que devem ser intimadas. Considerando que as pautas são na maior parte de Municípios, Edson entende que                 
deve ser feita uma reunião com as secretárias de Turma, para solucionarmos aventando com a possibilidade do                 
email, que será obtido no relatório do SAO. José Maria informa que as procuradorias municipais ainda não foi                  
solucionado. O relatório do SAO filtraria a parte e o email, mas o grupo nacional retirou o email como forma de                     
notificação. Paulo Almeida pesquisou antes da nova versão e os outros tribunais faziam por email. Ednamara                



fica incumbida de ver com outros tribunais como estão fazendo depois da versão nova. SEcretárias de turma                 
validam o relatório para esse fim. Ednamara informa que TRTs continuam trabalhando da mesma forma, o                
sistema do PJE, inserindo o advogado, quando não tem procuradoria ou procurador cadastrado. As secretárias               
não tiveram reunião para tratar do SAO. Ednamara vai marcar uma reunião com Paulo de Almeida, e secretárias,  
para resolver o problema da intimação. Dra Luciane encaminhou proposta para Paulo sobre as intimações dos                
entes, aguardando resposta. Edson informa que foi feita reunião com as secretárias de turma, chegando à                
conclusão sobre os dados necessários. Herbert informa que não é necessário DED, sendo manutenção do               
sistema SAO, pede que seja enviado novamente os campos necessários. O assunto fica pendente até que o Paulo                  
possa fazer a reunião com as turmas. Herbert informa que Paulo indagou se Dr Alvaro já pegou as definições                   
para o relatório. PENDENTE.  

A revisão do Moodle, o que não se aplica mais na versão atual para as secretarias. Ednamara já separou vários                    
itens em desuso, os demais auxiliam fazendo essa revisão dos itens. Dra Luciane fazer novo aviso sobre                 
sugestões no Moodle, para motivar os servidores de gabinete. Encerrado.  

Melhoria na SO requerimento das Secretárias de turma formalizar como DED. Pendente reunião das              
secretárias. José Maria informa que as Secretárias já se reuniram, já fez o texto. Não houve a reunião ainda.                   
José Maria enviou hoje proposta de ideias para as secretárias de Turma, para concluir o trabalho, Herbert                 
receberá o trabalho e abrirá o DED.  

EG 3662 - Publicação das Decisões Monocráticas - em análise. PENDENTE ainda. 

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 -  

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.  

Negócios - José Maria pergunta sobre processos julgados devolvidos pela VPJ, sobre substituição do              
depósito recursal, remessa do gabinete para a Vara para diligência. Colocar no Moodle, como modelo de                
decisão e QR Code.  



Falhas no registro de solução de julgamento - Dra Luciane pede que Herbert abra uma Issue relatando e                  
pedindo solução, Mariana pode fornecer a relação de processos.  

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.  

Estatística - Betanho informa que acórdãos publicados foi corrigido no PJE, no Egestão a partir de agora fica                  
corrigido, recarregar desde janeiro com o extrator novo, após liberado o chamado do movimento do acórdão                
publicado. Verificar o impacto no DATAJUD. Deixamos para depois da coleta do DATAJUD. PENDENTE. 

Próxima reunião em 25/09/2020, 15H00, videoconferência.  


