Ata da reunião Egestão-PJE 2o. Grau – físicos e eletrônicos – 23.08.2019
Presentes Dra Luciane, Ednamara, Vânia, Herbert, Marta, Elaine, Alessandra, Mariana, Betanho, Patrícia,
PUBLICAÇÃO DA LOMAN – até Junho. Aprovadas até julho. Erro nos servidores - DED 884 - fila
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 671 – continua aguardando - 671, filtro por gabinete, aparecendo o Juiz Convocado.
Tratando somente 889, assuntos e classes, para o prêmio. Encerrado. Em estudo, por conta das deliberações
do CNJ sobre o prêmio, com possibilidade de atualização da base do PJE, para consertar a tabela, retirando o
PAI, deixando o filho, segundo informa Mariana. Por ex., PAI 864(I), 1654(II), 2676(III), para o advogado
cadastrar deveria estar aberto o nível III, se tiver cadastrado processo no nível I, o CNJ informa que o
Tribunal será apenado. Muitos tribunais estão irregulares. A proposta será de cravar na base o nível III,
retirando o nível I. Pedir na reunião do PJE para desligar o PAI e pedir melhoria no PJE, para filtrar o
assunto pelo nível III.
DED SO – parado, aguardando reunião dia 18.03, na fila para desenvolvimento, próximo da fila. Reiniciado
na semana passada. Pendente.
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. Aguardar a nova versão.
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.
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. Ednamara recebeu o cargo de gerente, que está providenciando
novo Moodle.
Homologada parcialmente transação – pendente de análise – Mariana - EGE 2464 TRT 4 – pendente de
análise. Pendente.
DED 882 – Metas – iniciado, necessária reunião com todos os personagens. Pendente com Betanho. SIG em desenvolvimento.
EGE 2488 - Sessão virtual - não há possibilidade de contagem pelo Egestão. Necessário, então, sessões

extraordinárias entre parênteses Virtual. Ver a visibilidade do MP. Fechada.
Relatório passo a passo para extrair por data de distribuição, para fins do comunicado sobre MEtas. O PJE
não contém filtro de pauta por data de distribuição no 1G ou 2G e nome do Relator, pedir melhoria no
Comitê do PJE.
Processos sumidos no 2G - Elci fazer analítico e mandar para as Turmas fazerem verificação do local em que
estão. Saneamento em andamento, alguns casos mais difíceis. DED 896 - limpeza do lixo nos itens de
contagem e ajuste.
Vânia sugere para as Turmas, no SAP extrair relatório do que está pendente no setor - operações - Egestão lote item Egestão - período - item 2198 ou 2187 ou 2199 - Setor.
Relatórios da nova versão - menu SAO - de acordo com o perfil terá relatórios disponíveis. Tem semelhança
com o SICOND, para criar nossos próprios relatórios e inserir dentro do PJE. Só teremos notícia, depois da
implementação da versão.
DED TPU - 885 - na fila. CNJ noticiou a possibilidade de temporalidade para classes e assuntos inválidos.
Negócios - no caso de acordo para homologação pela Vara, conforme roteiro das secretárias, fazer baixa
sem decisão ou se converter em diligência, ficará pendente de julgamento para o Relator. Então, melhor
fazer a baixa sem decisão. Mas, no ROPS, não é possível fazer a baixa sem decisão, pedir melhoria.
TI - sem pendências.
Estatística - sem pendências.
Encerrada a reunião, próxima reunião em 20.09.2019, 14h00, 17o. andar.

