
ATA DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE 1o. GRAU – FÍSICOS E ELETRÔNICOS 

16/04/2018 

Presentes Dra. Luciane, Betanho, Arlene, Eduardo, Herbert 

 

FÍSICOS - LEGADO 

 

LOMAN – publicada até fevereiro de 2018. Carga de março até semana que vem. 

 

DED 205 – ADM –  dar andamento enquanto o DED  da folha de pagamento não termina, pois 

provavelmente alguma estrutura será aproveitada. Ok priorização, trabalhando com a TI. Parado. 

 

Próximo na relação é o 671 – coluna do gabinete, após, postos avançados. Incluir no DED do PA o 

CEJUSC(656). Incluído o CEJUSC, conforme anotação anterior. Está atrás do 671. 

 

DED manual em andamento – juntamente com o DED dos 30 dias úteis(692) – em estudo porque 

são muitos itens excluídos e criados. 692 finalizado. Manual em andamento(733) – Tutelas 

Antecedente e Cautelar – movimento de solução – físicos não precisa criar no SAP. 

 

Semana da Conciliação – Betanho enviar para Dra Luciane encaminhar ao Comitê do PJE. 

Pendente com Dra Luciane. 

 

Estatística – Orientação sobre juízes aposentados, não podem receber mais conclusão, há baixa no 

CPF, não podem mais aparecer na Estatística. Eduardo pede para encaminhar o e-mail para a CR, há 

um setor que trata do cadastro e havia um banco de processos para julgar controlado pela CR. Ok 

enviado. Adilson. Em análise, ainda em uso CPF de magistrado não integrante do quadro. Pendente 

Dra Luciane. 

 

Pendência sobre migração, abrir um DED CR e Estatística para correção do SAP`, que tem buscado 

o ID e não o número. Feito um contorno para subir a carga, em estudo para resolver por chamado. 

DED 739 – trata desse assunto, mas será tratado junto com as cargas diárias. Cargas rejeitadas de 

2017 está em análise – chamado com Adriano da TI. DED da migração para não paralisar a carga, 

pelo conflito(747), estudar no DED a questão do Univer, sobre a migração, estando em fase de 

recurso no TRT. Priorizar o DED.   

 

Audiências de nov e dez – zeradas – aparece somente por Vara, por Juiz não aparece, só PJE 

Informática – ausente. 

 

DED Justiça em Números – abrir – prazo é julho. 

 

CR – Adilson informa sobre RPV – pedido para abrir Issue para criar o item – Dra Luciane mandar 

novamente a resposta do Comitê sobre esse pedido. OK 

 

Betanho – Proad – taxa de congestionamento – alteração de item para excluir os Precatórios do 

saldo da execução porque dependente de fator externo. Proad 8682. 

 

Betanho – número de acessos nos relatórios do egestão no TST – Herbert verificar o acesso se pode 

ser aumentado. 

 

Próxima reunião para 14/05/2018, 15h30, mesmo local. 

 

 

 



 

 


