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Ofício n° 019/20 15-Gab. 
Campinas, 14 de dezembro de 2015. 

Ao 
COMITÊ NACIONAL DO EGEST ÃO-PJe 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 
Brasília-DF 

Assunto: Encaminha Atas do Comitê Regional Egestão-Pje 

Excelentíssimo( as) Magistrados( as), 

Prezados( as) Senhores( as), 


Ao ensejo, cumprimentamos os integrantes desse Comitê Nacional, ao mesmo 

tempo em que, em cumprimento ao Ato GCGJT OS/2014, encaminhamos as atas deste Comitê 

Regional, no âmbito de 1 ° e 2° Graus, relativas ao ano de 2015. 

Renovamos protestos de distinta consideração. 

Respeitosamente, 

Desembargadora Gestora do 

Comitê Regional do Egestão-Pje 


http:www.trtI5.jus.br


ATA DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE lo. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
14/12/2015 

Presentes Ora. Luciane, Betanho, Arlene, Mariana, Adilson, Eduardo, 

FÍSICOS - LEGADO 

Cargas 2015 - Andradina contada setembro e outubro, problema no extrator. Chamado em 
andamento. 

LOMAN - agosto, setembro e outubro, publicação nesta semana. 

DED 56 - Cargas semanais. Chamado para atualização da copIa. Herbert automatizar as 
. atualizações para as cargas semanais. Adilson informa que entrou na priorização. Testar as cargas 
mensais junto com as semanais, a partir desta semana. Se houver problema, parar a semanal, para 
priorizar a mensal. Mariana checar a concomitância da mensal e semanal. Automatizaç"ão das 
atualizações - Adilson checar se a automatização está dentro desse DED, se não estiver, abrir DED 
específico para mensais e semanais, responsabilidade da Estatística. TI está trabalhando na 
atualização da cópia, não abrir DED, foi embutido. Pendente a ~arga mensal com a semanal, dentro 
de um pacote que a TI está tratando com a CR. I'<.".tlk ( I " Inli, ~ 1...lil l ,,[llJ Illíu"Ju () DI 'D, 

DED - separar a adm da judicial - 79 1 G - depois do DED 56. 

DED 205 - ADM - dar andamento enquanto o DED da folha de pagamento não termina, pois 
provavelmente alguma estrutura será aproveit~da. Pendente. 

Estatística - SIGEN - já foi solicitado à Presidência. Pendente com Ora. Luciane. Já solicitado à 
Presidência. 

Inventário virtúal - depende do extrator 1.6.6.1 - para janeiro, na carga de dezembro. ' 

. CR - conclusão para juiz que não estão mais no TRT. Verificar relatórios no TST, comparar 
audiências realizadas, instrução encerrada, aguardando prolação de sentença, processos 
solucionados. Não funcionou. Pendente com Eduardo. Port 85/2015, para fazer conclusão aos juízes 
que não estão mais no TRT, para tomar as providências acerca do processo. 

Quadro de Magistrados e Servidores - relatórios no TST, já foi cobrado e não houve resposta. 

Resolvido com as recargas. 


Extrator 1.6.6.1 - localidade não preenchida - Issue 1800, passado o script para nossa informática, 

para coletar esses processos. 

Abrir Issue sobre os erros que estão aparecendo e não estão sendo compreendidos. Resolvido. 

Aguardando problema no pré-processamento, para colocar na produção a versão nova. 


Procuradorias Estaduais - Ora. Luciane passar e-mail recebido, para que CR possa enviar para as 

Varas fazerem alterações. 


Modelo de Precatório Municipal - P JE - Eduardo para verificar se é possível fazer as alterações. 


CR- sem pendências. 

Estatística - sem pendências. 

Próxima reunião - 29/02/2016 - 14h30, mesmo local, 9°. andar. 




ATA DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE lo. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
23/11/2015 

Presentes Ora. Luciane, Betanho, Vânia, Arlene, Maurício, Adilson 

FÍSICOS - LEGADO 

Cargas 2015 - Andradina ainda com problema para processos com migração para o P JE. Reunião 

entre a Informática e Estatística, extrair relatório do TST sQbre alguns processos-parâmetro para 

estudar o histórico·e ver como está contando no físico e no eletrônico. 

Outubro - pendentes quatro Varas, além de Andradina. 

Cargas aprovadas agosto, setembro, exceto Andradina. 


LOMAN - até julho ok. Publicar agosto e setembro, com observação da Vara que ainda não está 

aprovada. 


DED 56 - Cargas seIflanais. Chamado para atualização da copIa. Herbert automatizar as 

atualizações para as cargas semanais. Adilson informa que entrou na priorização. Testar as cargas 

mensais junto com as semanais, a partir desta semana. Se houver problema, parar a semanal, para 

priorizar a mensal. Mariana checar a concomitância da mensal e semanal. Automatização das 

atualizações -Adilson checar se a automatização está dentro desse DED, senão estiver, abrir DED 

específico para mensais e semanais, responsabilidade da Estatística. TI está trabalhando na 

atualização da cópia, não abrir DE O, foi embutido. Pendente a carga mensal com a semanal, dentro 

de um pacote que a TI está tratando com a CR. Pacote CR, Info e Estatística. 


DED - separar a adm da judicial - 79 1 G - depois do DED 56, que está priorizado. 


DED 97 - fechar. 


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

provavelmente alguma estrutura será aproveitada. Pendente. 


Estatística - Posto Avançado - Fechado. 


Estatística - SIGEN - já foi solicitado à Presidência. Pendente com Ora. Luciane 


Inventário virtual - depende do extrator 1.6.6.1 - em implantação, que depende da VT de 

Andradina. Tem Issue sobre funcionamento. 

Extrator 1.6.6.1 - EGE fechada e vamos usar a opção I, usar o backup da carga, começar na carga 

de novembro. Após Andradina resolvida. 


CR - conclusão para juiz que não estão mais no TRT. Verificar relatórios no TST, comparar 

audiências realizadas, instrução encerrada, aguardando prolação de sentença, processos 

solucionados. Não funcionou. Pendente com Eduardo. 
 I 

Quadro de Magistrados e Servidores - relatórios no TST, já foi cobrado e não houve resposta, mas 

não dá erro na carga. . 


Estatística - Extrator 1.6.6.1 - localidade não preenchida - pedir numa Issue mp relatório com 

todos os processos que não tem esse dado. Essa Issue deverá ser aberta pela CR. 

Abrir Issue sobre os erros que estão aparecendo e não estão sendo compreendidos. 

Abrir um chamado 'para Informática, para apagar o lote da carga mensal, para ficar sem PJE, e testar 




o extrator na homologação numa carga mensal. 


Próxima reunião - 14/12/2015 - 14h30, mesmo local, 9°. andar. 




d 

ATA DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE 10. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
26/1 0/2015 

Presentes Ora. Luciane, Betanho, Vânia, Arlene, Herbert, Adilson, Eduardo 

FÍSICOS - LEGADO 

Cargas 2015 - ok até agosto, refazer agosto Andradina e 2". Sorocaba. Setembro - recarregar sete 
varas, além das duas anteriores. Chamado aberto para resolver o PA,' desde agosto, com o Maurício 
desde sexta-feira. 

LOMAN - até julho ok. Agosto - aguardar a regularização das duas varas que faltam. 

DED 56 - Cargas semanais. Chamado para atualização da cópia. Herbert automatizar as 
atualizações para as cargas semanais. Adilson informa que entrou na priorização. Testar as cargas 
mensais junto com as semanais, a partir desta semana. Se houver problema, parar a semanal, para 
priorizar a mensal. Mariana checar a concomitância da mensal e semanal. Automatização das 
atualizações - Adilson checar se a automatização está dentro desse DED, se não estiver, abrir DED 
específico para mensais e semanais, responsabilidade da Estatística. TI está trabalhando na 
atualização da cópia, não abrir DED, foi embutido. Pendente a carga mensal com a semanal, dentro 
de um pacote que a TI está tratando com a CR. 

, 
DED 205 - ADM - dar andamento enquanto o DED da folha de pagamento não termina, pois 
provavelmente alguma estrutura será aproveitada. Pendente. 

Estatística - Posto Avançado - não estão mais contados nas cargas semanais. Pods: fechar. 

Estatística - SIGEN - já foi solicitado à Presidência. 

Inventário virtual - depende do extrator 1.6.6.1 - em implantação. Vai para homologação nestea 
semana. 

CR - conclusão para JUIZ que não estão mais no TRT. Verificar relatórios no TST, comparar 
audiências realizadas, instrução encerrada, aguardando prolação de sentença, processos 
solucionados. 

TI - P JE-calc adiada para a versão 11. Versão 1.11 em homologação em 03/11, previsão em 
produção no final de novembro, podemos divulgar as modificações para usuários. 

Dúvida do usuário sobre"transação, mas que não houve acordo, passado para Eduardo. 

Estatística - sem pendências. 

Comunicado das Procuradorias GPCR - ok, saindo. 

Próxima reunião - 23/1112015 - l4h30, mesmo local, 9°. andar. 

/ 



ATk DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE lo. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
28/09/2015 

Presentes Dra. Luciane, Betanho, Vânia, Arlene, Mariana, Herbert, Adilson, Eduardo 

FÍSICOS - LEGADO 

Cargas 2015 - ok até julho e aprovadas, 

LOMAN - até julho ok. 

DED 56 - Cargas semanais. Chamado para atualização da copIa. Herbert automatizar as 
atualizações para as cargas semanais. Adilson informa que entrou na priorização. Testar as cargas 
mensais junto com as semanais, a partir desta semana. Se houver problema, parar a semanal, para 
priorizar a mensal. Mariana checar a concomitância da mensal e semanal. Automatização das 
atualizações - Adilson checar se a automatização está dentro desse DED, se não estiver, abrir DED . 
específico para mensais e semanais, responsabilidade da Estatística. TI está trabalhando na 
atualização da cópia, não abrir DED. 

DED 205 - ADM - dar andamento enquanto o DED da folha de pagamento não termina, pois 
provavelmente alguma estrutura será aproveitada. 


Estatística - Posto Avançado - Ok, inclusive Estatística. Dados que estão no PA, aguardar as 

recargas e, depois, avaliar a necessidade de dados duplicados. Desligar os PA da contagem do banco 

da Vara, para fazermos a recarga. Pendente com o Herbert. Necessidades outras dos usuários, como 

·relatórios, DED pela CR. Fechar DED do PA. 


DED 82 - CLE - ok. Mariana checar os itens do Egestão. OK. Fechado. 


Estatística - SIGEN - ofício do Comitê para a Presidência solicitando que seja feito termo de 

cooperação com a 7". Região. Pendente com Dra. Luciane, fazer e-mail para Presidência, como 

combinado com Dr. Jorge. 


Recte ausente e processo arquivado - Eduardo para responder. 


Encerramento da execução QO 1 G - Eduardo colocar o aviso no P JE e Dra. Luciane no Egestão. 


Prazos médios - Mariana confirmar se no 1 Gestão ok. 


Inventário virtual - 121 2G - Celso já liberou a tabela para o TST. Novembro, provavelmente, será 

feita a atualização da tabela do inventário, aparecendo na carga de outubro. Dra. Luciane pediu que 

a carga de setembro já seja feita com a versão 1.66 e com inventário virtual. 


CR- sem pendências. 


TI - P JE-catc adiada para a versão 11. Versão 1.9 será colocada em homologação. 


Próxima reunião - 26/10/2015 -14h30, mesmo local, 9°. andar. 




ATA DA REUNIÃO DO EGEST ÃO-PJE DE .1 o. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
31/08/2015 

Presentes Ora. Luciane, Betanho, Vânia, Arlene, Mariana, Herbert, Adilson, Eduardo 

FÍSICOS - LEGADO 

Cargas 2015 - ok. até julho e aprovadas, com exceção de duas Varas, em razão de saneamento, está 
subindo hoje a carga. 

LOMAN - junho e julho até quarta, 01(. 

DED 56 - Cargas semanais. Chamado para atualização da copia. Herbert automatizar as 
atualizações para as cargas semanais. Adilson informa que entrou na priorização. Testar as cargas 
-mensais junto com as semanais, a partir desta semana. Se houver problema, parar a semanal, para 
priorizar a mensal. Automatização das atualizações - Adilson checar se a automatização está dentro 
desse DED, se não estiver, abrir DED específico para mensais e semanais, responsabilidade da 
Estatística. 

DED 205 - ADM - ainda pendente com a Estatística, para análise dos relatórios a serem extraídos 
do projeto para o pagamento do GAEJ e'daquele dos afastamentos da CR. 

Inventário virtual - 1 g Ok, aguardando o TST vir buscar. 
TI-DED-114-ok. 

Estatística - Posto Avançado - rotina para transferência dos processos do PA para as Varas estará 
pronto em 11/09, devendo ser testado o PA menor e o Fórum de Jundiaí. A partir do teste, avaliar o 
impacto da transferência de mais do que um PA por dia, para alcançarmos o prazo prorrogado. Ora. 
Luciane já enviou ofício ao Comitê Nacional, mas sem resposta. Subir a carga, com PA, se não for 
possível isolar os PAs, colocando G somente nas Varas, e subir somente as Varas. 

DED 72 - reabrir porque não está funcionando - Adilson - prazo de juízes - ok finalizado. 71 · - ok. 

DED 82 - CLE - ok. Mariana checar os itens do Egestão. 

EGE 1174 - TI popular tabela, para computar prazo. Fechar. 
, 

EGE 836 - itens 90060 e 90064 - ok, na versão 1.6.6 resolvido. 

Estatística - SIGEN - ofício do Comitê para a Presidência solicitando que seja feito termo de 
cooperação com a 7a

• Região. Pendente com Ora. Luciane. 

CR - P JE - anulação pela 2a Instância - prazo continua lendo como vencido, somente a versão 1.6.6 
não lerá mais como prazo vencido. Quanto aos processos anulados pelo próprio juízo, Mariana vai 
olhar os relatórios para ver qual o movimento gerado pelo movimento revogação pelo próprio juízo. 
Ok. 

CR - sem pendências. Reescrever o Comunicado. 
TI - sem pendências. . 

Próxima reunião - 28/09/2015 - 14h30, mesmo local, 9°. andar. 



ATA DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE lo. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 

03/08/201S 


Presentes Ora. Luciane, Betanho, Herbert, Maurício. 


FÍSICOS - LEGADO 


Cargas 201S - DEDs - ok, somente Limeira, desde março. Herbert e Maurício. 


DEDs da recarga ok, pendente Balista sobre os gabinetes do 1 G, gabinetes de Juiz Auxiliar, Núcleos 

- discutir na reunião do Egestão do 2G, próxima quinta. 


LOMAN - janeiro e fevereiro, urgente. 


DED S6 - Cargas semanais. Chamado para atualização da cópia. Herbert automatizar as 

atualizações para as cargas semanais. Pendente. 


DED 20S - ADM - na ordem das priorizações, não apareceu para Maurício. Tentar uti lizar a 

estrutura do projeto para o pagamento do GAEJ e daquele dos afastamentos da CR. 


Inventário virtual - em andamento. 

TI - DED - 114 - Maurício verificar se o script já foi enviado, Herbert verificar com outros 
tribunais, se o caso. 

Estatística - execução no PJE - Posto .Avançado - aguardar o DED do Inventário virtual, tratado na 
sequência. Dra .Luciane contato com a Desembargadora do Comitê Nacional sobre a prorrogação 
do prazo. 


DED 72 - reabrir porque não está funcionando - Adilson. 71 - ok. Pendente com Adilson. 

EGE 1174 - TI popular tabela, para computar prazo. 


Árvore das decisões enviada pelo Eduardo - Mariana e Massaco, fazer as movimentações. Pendente 

com Edson. 


Manual novo - Estatística analisar se precisa de DED. 


EGE 836 - itens 90060 e 90064 - Mariana ver andamento. Pendente. 


Justiça em números - 1°. Semestre, aguardando a validação das cargas. Não precisamos de DED. 

20 IS e 2016 - aguardar solução nacional pelo TST - itens novos do CNJ. 


Recargas de 2013 e 2014 - aberta a plataforma - IS 3 Região não precisa fazer. • 

Estatística - SIGEN - oficio do Comitê para a Presidência solicitando que sejã feito tenno de 
cooperação com a T. Região. Pendente com Ora. Luciane. 

CR - P JE - anulação pela 2a Instância - prazo continua lendo como vencido, somente a versão 1.6.6 

não lerá mais como prazo vencido. Quanto aos processos anulados pelo próprio juízo, Mariana vai 


. olhar os relatórios para ver qual o movimento gerado pelo movimento revogação pelo próprio juízo. 

Penden~e. 

CR - ausente. 



TI - sem pendências. 


Próxima reunião - ' 31 /08/20 15 - 14h30, mesmo local, 9°'. andar. 




ATA DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE lo. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
03/07/2015 

Presentes Dra. Luciane, Arlene, Mariana, Betanho, Vânia, Herbert, A~ilson, Maurício. 

FÍSICOS - LEGADO 


Cargas 2015 -' DEDs - Guaratinguetá ok. Limeira link ok. Março problema com o Juiz designado 

Guaratinguetá, item 5, chamado aberto, e Limeira - recarga dessas duas Varas. Abril - três Varas 
recarregar. Maio - saneado, aguardando Abril. Junho - a contar. 


ADM - Balista - 2083 e 2099 - servidores contados incorretamente - Maurício passou hoje para 

Balista, para sanear até quarta-feira, para a recarga. Gabinete de Juiz Substituto - criado como 

"exceto Varas" - subiu e não deu erro. Saneamento dos Núcleos, JEIAS - até quarta-feira. 

Postos Avançados - Ofício Dra. Luciane sobre dúvidas ok hoje. 

Recargas a partir de quarta-feira - Herbert vai dar ok. _ 


LOMAN - publicação aguardar recargas. 


DED 56 - CarEas semanais. OK a ferramentam falta teste da concomitância da semanal com 

mensal. Pendente. 


DED 205 - ADM - na- ordem das priorizações, não apareceu para Maurício. 


Ofício do TST sobre inventário virtual - ao receber o relatório, Estatística encaminhar para CR, 

para mandar para as Varas e Juízes. 2G - enviar para Secretarias de Turma. 


Videoconferência 07 - Dra. Luciane, dois da Estatística e dois da Informática. 


Estatística - execução no PJE - Posto Avançado - analisar o movimento que está sendo lançado, 

ver relatórios. Arlene informa que na versão 1.6.4 não está mais sendo separado o processo que vai 

para o PA, Eduardo informa que não foi configurado dessa forma, no fluxo, o processo é recebido 

na Vara mãe e no fluxo vai para fazer audiência no PA. Mas a baixa é feita na Vara mãe. Dra. 

Luciane pondera que a ausência dos dados é bastante prejudicial para a Administração, tendo em 

vista que são dados utilizados para projetos de lei e infonnações para os Conselhos. Ofício para 

questionar, Estatística enviar dados dos Postos para embasar. Abrir uma EGÉ. Existe a EGE 785, 

em estudo. Ofício para que seja contado no P Avançado ou elaborado relatório para extração desse 

dado. Vlademir estudar a possibilidade de inserir as execuções dos PA no eletrônico. Sem resposta 

na EGE. Vlademir informou sobre a questão dos Postos Avançados na CLE já foi levado para o 

Comitê Regional. Mariana informa que colocarão os indicadores no processo e serão contados na 

Vara, não mais no PA, podendo ser extraídos relatórios. Pendente com o TST. JEIA - enviar ofício 

para o Comitê Nacional sobre a necessidade do indicador como ocorre com o PA. Pendente Dra . 

. Luciane. 

DED 72 - reabrir porque não está funcionando -: Adilson. 71 - ok. 
EGE 1174 - TI popular tabela, para computar prazo. 

Árvore das decisões enviada pelo Eduardo - Mariana e Massaco, fazer as movimentações. Pendente 
com Edson, Mariana contatar. 

Problema no físico com processos que foram para o Núcleo, mas receberam movimento de remessa, 
retirando o processo da execução - Eduardo. Corrigido. 



ED com efeito modificativo, ação julgada improcedente - Eduardo para responder no PJE.OK 


Mov 50087 - próprio da fase de execução, não pode ser usado na fase de conhecimento para Ed, 

Antecipação de tutela, Exceção de incompetência. 

Video pauta de audiências - divulgar CR entre as Varas, colocar no Moodle Dra. Luciane. 


Lançamento de acordo e arquivamento - pendente com Mariana. 


Itens 90 267 e 90 035 - regras de validação - correção na versão 1.6.6 


EGE 836 - itens 90060 e 90064 - Mariana ver andamento. 


Estatística ~ sem pendências. 


Informática -SIGEN - ofício do Comitê para a Presidência solicitando que seja feito termo de 

cooperação com a 7a

• Região. 

Súmulas e Teses Prevalentes - chegou um processo para uniformização de jurisprudência 
movimento de sobrestamento para os processos envolvidos. 


CR - P JE - anulação pela 2a Instância - prazo continua lendo como vencido, somente a versão 1.6.6 

não lerá mais como prazo vencido. Quanto aos processos anulados pelo próprio juízo, Mariana vai 

olhar os relatórios para ver qual o movimento gerado pelo movimento revogação pelo próprio juízo. 


EE - encerramento da conclusão vai funcionar na versão 1.6.5, para os incidentes. OK 


CR - sem pendências. 


Próxima reunião - 31/07/2015 - 14h30, mesmo local, 9°. andar. 




ATA DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE lo.. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
11/05/2015 

Presentes Ora. Luciane, Arlene, Mariana, Betanho., Vânia, Herbert, Eduardo.. 

FÍSICOS - LEGADO 

Cargas 2015 - Chamado.s sendo. atendido.s, 4106, 7097 e 7160, em co.njunto., depo.is 7138. 
Falta a pendência do. 20, DED 98, já está sendo. trabalhado.. o.k. 

LOMAN - publicação. aguardar recargas. 

DED 56 - suspenso. ainda. Cargas semanais. Reunião. em 08/01, na CR, propo.r o. servido.r 
independente, inclusive po.ssível fazer as cargas semanais para o. TST. Maurício. info.rma que está 
sendo. estudada o.utra alternativa, e na reunião. será discutido. co.m Adilso.n a respeito.. Pendente co.m 
Herbert. Herbert - acertado. a carga semanal da 3" e 4U semanal. Teste este mês, para ver se dá certo., 
inclusive a atualização. do banco.. Carregar a semanal queco.ntenha o. dia quinze e a subsequente 
em ho.mo.lo.gação., esta semana fo.i feita a carga, mas não. fo.i feito. o. extrato.r ainda. Fo.i feito. o. teste, 
está o.k, aguardando. o. Adilso.n. . 

DED 205 -ADM - prio.rizado. pelo. Herbertjunto. ao. Paulo.. Aguardando. vaga, segundo. Hebert. 

Extrato.r 1.6.5 - DED 111. Em ho.mo.lo.gação.. 

Mariana co.m · as issues atualizadas -:- pendentes 1647(antecipação. de tutela - pendente), 
1083(validação. do.s erro.s do.s itens 90267 e 90035 - avaliação.), 1154(tabela do. PJE - prazo.s do.s 
magistrado.s - info.rmação. de que a tabela fo.i enviada vazia, co.m o. teste do. 7097 co.m 7160, talvez 
reso.lva). Guaratinguetáco.m problema, ·está zerada no. PJE. Eduardo. verificar na co.nfiguração.. 
Chamado. aberto. aqui, para verificação.. 

DED CNJ - o.k, para processo.s físico.s. 

Estatística - execução. no. PJE - Po.sto. Avançado. - analisar o. mo.vimento. que está sendo. lançado., 
ver relatório.s. Arlene informa que na versão. 1.6.4 não. está mais sendo. separado. o. pro.cesso. que vai 
para o. PA, Eduardo. info.rma que não. fo.i co.nfigurado. dessa fo.rma, no. fluxo., o. processo. é recebido. 
na Vara mãe e no. fluxo. vai para fazer audiência no. PA. Mas a baixa é feita na Vara mãe. Ora. 
Luciane po.ndera que a ausência do.s dado.s é bastante prejudicial para a Administração., tendo. em 
vista que são. dado.s utilizado.s para projeto.s de lei e info.rmações para o.S Co.nselho.s. Ofício. para 
questio.nar, Estatística enviar dado.s do.s Po.sto.s para embasar. Abrir uma EGE. Existe a EGE 785, 
em estudo.. Oficio. para que seja co.ntado. no. P Avançado. o.U elabo.rado. relatório. para extração. desse 
dado.. Vlademir estudar a po.ssibilidade de inserir as execuções do.s PA no. eletrônico.. Sem respo.sta 
na EGE. Vlademir info.rmo.u so.bre a questão. do.s Po.sto.s Avançado.s na CLE já fo.i levado. para o. 
Co.mitê Regio.nal. Mariana info.rma que co.lo.carão. o.S indicado.res no. pro.cesso. e serão. co.ntado.s na 
Vara, não..mais no. PA, po.dendo. ser extraído.s relatório.s. Pendente co.m o. TST. JEIA - enviar o.fício. 
para o. Co.mitê Nacio.nal so.bre a necessidade do. indicado.r co.mo. o.co.rre co.m o. PA. Pendente Ora. 
Luciane. 

DED 72 - aberto. po.rque o. extrato.r vai co.ntar o.S dado.s do.s magistrado.s, para fins de licença, férias, 
entre o.utros afastamento.s, para suspensão. do.s prazo.s - co.m pro.blema(PJE). DED 71 ...:. exibição. de 
datas de início. e vencimento. do. prazo. mo.vimento. 51, verificar a carga de março., para ver a 
funcio.nalidade(físico.s). Pendente. 



Árvore das decisões enviada pelo Eduardo - Mariana e Massaco, fazer as movimentações. Pendente 

com Dra. Luciane. 


Passado para Eduardo o problema da criação do órgão de gabinete de Juiz Substituto, para excluir. 


Problema no fisico com processos que foram para o Núcleo, mas receberam movimento de remessa, 

retirando o processo da execução - Eduardo. 


ED com efeito modificativo, ação julgada improcedente - Eduardo para responder no P JE. 


Estatística - sem pendências. 


Infonnática - DED 79 (carga de uma VT desatrelada) - reunião próxima semana, para fixar os 

parâmetros do DED. 

SIGEL - 7a Região - com a Presidência para agendar . . 


CR - PJE - anulação pela 23 Instância - prazo continua lendo como vencido, somente a versão 1.6.6 

não lerá mais como prazo vencido. Quanto aos processos anulados pelo próprio juízo, Mariana ,vai 

olhar os relatórios para ver qual o movimento gerado pelo movimento revogação pelo próprio juízo. 

EE - encerramento da conclusão vai funcionar na versão 1.6.5, para os incidentes. 


Próxima reunião - 03/07/2015 - 14h30, mesmo local, 9°. andar. 




ATA DA REUNIÃO DO EOESTÃO-PJE DE lo. ORAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
13/04/2015 

Presentes Ora. Luciane, Arlene, Mariana, Bctanho, Vânia, Herbert, Keith. 

FÍSICOS - LEOADO 

Cargas 2015 - remetido março, na sexta-feira, já está no TST e os processos sumidos já estão na 
contagem. Falta a pendência do 20, DED 98, já está sendo trabalhado . 

LOMAN - publicação aguardar recargas. 

CR - Resultado negativo em duas Varas - DED aberto 077 - estudar a construção da regra, o 
moti'vo do arq definitivo, provavelmente os apensados que foram arquivados. Estudar o SAP para 

. não dar o Arq sem que tenha o EXE. PENDENTE. OK. Fechar os dois DEDs. Fechados. 

DED 56 -' suspenso ainda. Cargas semanais. Reunião em 08/01, na CR, propor o servidor 
independente, inclusive possível fazer as cargas semanais para o TST. Maurício informa que está 
sendo estudada outra alternativa, e na reunião será discutido com Adilson a respeito. Pendente com 
Herbert. Herbert - acertado a carga semanal da )3 e 4a semanal. Teste este mês, para ver se dá certo, 
inclusive a atualização do banco. Carregar a semanal que contenha o dia quinze e a subsequente 
em homologação, esta semana foi feita a carga, mas não foi feito o extrator ainda. , 

DED 42 - em estudo. Pendente. Cancelado. 

DED 48 - tabela Juízes na mesma estrutura , do eletrônico e físicos - está sendo alimentado 
manualmente pela Marly. Em implementação, juntamente com 73, que acrescentou os OJ, Postos 
Avançados. Junto com 82 do 20. Depende da carga de fevereiro. OK, fechar. Fechado. 

DED 205 - ADM - priorizado pelo Herbert junto ao Paulo. Aguardando vaga. Ver com o Paulo 
sobre a pi-iorização. 

Extrator 1.6.3 - em produção, com réplica, erros nos itens 90062 e 90064 em correção. SEM 
NOTÍCIAS. Extrator 1.6.5 DED 111, retira essas pendências. Está priorizado. 

Issue do Extrator ainda pendente - Mariana atualizar as issues. 

DED CNJ - movimentos do Egestão, apuraçao mensal, novos, suspensos, solucionados, para os 10 
maiores litigantes, partindo do saldo de dezembro de 2014. 

Sentença reformada pelo 20, complemento específico, no 10, Ora. Luciane esclarecer no Moodle 
sobre a regra do . 20, 92220, movimento para prosseguir, somente por sentença anulada o 
complemento será outro, e quando reformada parcialmente para novo julgamento. PENDENTE 
COM ORA. LUCIANE. Informação de BSB que o Comitê estudará os processos nessa condição, 
enquanto isso não ocorre, orientar os usuários, como o processo volta do 20 com. 123 sentença 
anulada, p!lra o item de pendente de julgamento, fazer a conversão do julgamento em diligência, 
para retirar do prazo que é aberto. Resolvido com a versão nova e há aviso no Moodle. Ora. Luciane 
replicar o aviso no Egestão, em virtude dos movimentos. 

Estatística - execução no PJE - Posto Avançado - analisar o movimento que está sendo lançado, 
ver relatórios. Artene informa que na yersão 1.6.4 não está mais sendo separado o processo que vai 
para o PA, Eduardo informa que não foi configurado dessa forma. no fluxo, o processo é recebido 



na Vara mãe e no fluxo vai para fazer audiência no PA. Mas a baixa é feita na Vara mãe. Ora. 
Luciane pondera que a ausência dos dados é bastante prejudicial para a Administração, tendo em 
vista que são dados utilizados para projetos de lei e informações para os Conselhos. Ofício para 
questionar, Estatística enviar dados dos Postos para embasar. Abrir uma ·EOE. Existe a EOE 785, 
em estudo. Oficio para que seja contado no P Avançado ou elaborado relatório para extração desse 
dado. Vlademir estudar a possibilidade de inserir as execuções dos PA no eletrônico. Sem resposta 
na EOE. Vlademir informou sobre a questão dos Postos Avançados na CLE já foi levado para o 
Comitê Regional. Mariana informa que colocarão os indicadores no processo e serão contados na 
Vara, não mais no PA, podendo ser extraídos relatórios. Pendente com o TST. lEIA - enviar ofício 
para o Comitê Nacional sobre a necessidade do indicador como ocorre com oPA. 

OEO 72 - aberto porque o extrator vai contar os dados dos magistrados, para fins de licença, férias, 
entre outros afastamentos, para suspensão dos prazos. Em produção. OK OEO 71 - exibição de 
datas de início e vencimento do prazo movimento 51. OK, verificar a carga de março, para ver a 
funcionalidade. 

Árvore das decisões enviada pelo Eduardo - Mariana e Massaco, fazer as movimentações. 

Curso sugerido pelo Vlademir sobre PlE e Egestão - Dra. Luciane deu ok, Vlademir pode 
prossegmr. 

Estatística - sem pendências. 

Informática - DED aberto para gerar carga de uma VT, desatrelando o ADM do 20. Verificar com 
Adilson o número. Verificar se a ferramenta da 73 Não supre essa necessidade. • 

CR - sem pendências. 

Próxima reunião - 08/05 - 14h30, mesmo local, 9°. andar. 



ATA DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE lo. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
16/0312015 

Presentes Ora. Luciane, Arlene, Mariana, Betanho, Vânia, Herbert, Adilson, Eduardo, Soraia. 

FÍSICOS - LEGADO 

Cargas 2015 - janeiro aprovado, fevereiro carregado. 

LOMAN - publicação até dezembro. 

CR - Resultado negativo em duas Varas =- DED aberto 077 - estudar a construção da regra, o 
motivo do arq definitivo, provavelmente os apensados que foram arquivados. Estudar o SAP para 
não dar o Arq sem que tenha o EXE. PENDENTE. OK. Fechar os dois DEDs. 

DED 56 - suspenso ainda. Cargas semanais. Reunião em 08/0 I, na CR,' propor o _servidor 
independente, inclusive possível fazer as cargas semanais para o TST. Maurício informa que está 
sendo estudada outra alternativa, e na reunião será discutido com Adilson a respeito. Pendente com 
Herbert. Herbert - acertado a carga semanal da 3a e 4a semanal. Teste este mês, para ver se dá certo, 
inclusive a atualização do banco. Carregar a semanal que contenha o dia quinze e a subsequente. 

DED 42 - em estudo. Pendente. Cancelar 

DED 48 - tabela Juízes na mesma estrutura do eletrônico e fisicos - está sendo alimentado 
manualmente pela Marly. Em implementação, juntamente com 73, que acrescentou os OJ, Postos 
Avançados. Junto com 82 do 2G. Depende da carga de fevereiro. OK, fechar. 

DED 205 - ADM - priorizado pelo Herbert junto ao Paulo. Aguardando vaga. 

Estatística - Comunicado GP-VPJ-CR 312014, orientar os usuários a fazerem o sobrestamento pelo 
-movimento 265[ recurso extraordinário com repercussão geral], contagem no item 315, e, para 
retirada da suspensão, será o movimento 50054. Em estudo com Ora. Luciane a matéria sobre as 
execuções definitivas constantes do Comunicado, como ficará o movimento. PENDENTE. OK 
ORA. LUCIANE 

Pré-validador - fizemos encaminhamento das dúvidas levantadas pela Informática. Sem notícias. 
Extrator 1.6.3 - em produção, com réplica, erros nos itens 90062 e 90064 em correção. SEM 
NOTÍCIAS. 

Sentença reformada pelo 2G, complemento específico, no 1 G, Dra. Luciane esclarecer no Moodle 
sobre a regra do 2G, 92220, movimento para prosseguir, somente por sentença anulada o 
complemento será outro, e quando reformada parcialmente para novo julgamento. PENDENTE 
COM ORA. LUCIANE. Informação de BSB que o Comitê estudará os processos nessa condição, 
enquanto isso não ocorre, orientar os usuários, como o processo voltado 2G com 123 sentença 
anulada, para o item de pendente de julgamento, fazer a conversão do julgamento em diligência, 
para retirar do prazo que é aberto. 

Despacho de arquivamento em audiência - Ora. Luciane vai colocar a informação do Eduardo sobre 
o assunto no Moodle do Egestão. OK 

Movimento de exclusão - orientar que não é lido pelo extrator. Dra. Luciane. PENDENTE. Mariana 
encontrar a resposta no Moodle Nacional. OK, EGE 598, ORA. Luciane colocar no Moodle. 



Estatística - execução no PJE - Posto Avançado - analisar o movimento que está sendo lançado, 
ver relatórios. Arlene informa que na versão 1.6.4 não está mais sendo separado o processo que vai 
para o PA, Eduardo informa que não foi configurado dessa forma, no fluxo, o processó é recebido 
na Vara mãe e no fluxo vai para fazer audiência no PA. Mas a baixa é feita na Vara mãe. Ora. 
Luciane pondera que a ausência dos dados é bastante prejudicial para a Administração, tendo em 
vista que são dados utilizados para projetos de lei e informações para os Conselhos. Ofício para 
questionar, Estatística enviar dados dos Postos para embasar. Abrir uma EGE. Existe a EGE 785, 
em estudo. Ofício para que seja contado no P Avançado ou elaborado relatório para extração desse 
dado. Vlademir estudar a possibilidade de inserir as execuções dos PA no eletrônico. Sem resposta 
na EGE. Vlademir informou sobre a questão dos Postos Avançados na CLE já foi levado para o 
Comitê Regional. 

DED 72 - aberto porque o extrato r vai contar os dados dos magistrados, para fins de licença, férias, 
entre outros afastamentos, para suspensão dos prazos. Em produção. OK DED 71 - exibição de 
datas de início e vencimento do prazo movimento 51. 

Processos pendentes da Mary Lea - Mariana ok 

Link do Egestaão novo - Vânia. OK 

Sentença errada com ED - orientar para dar efeito modificativo e inserir a sentença correta, com 
regular intimação das partes. OK 

Andre Luciano - orientar para pedir nó de desvio para a CR. OK 

. Marina - RMA processos com CLE - Vlademir informa que está resolvido. PENDENTE. oI< 

Árvore das decisões enviada pelo Eduardo - aguardar Mariana. 

Estatística - sem pendências. 

Informática -·DED aberto para gerar carga de uma VT,desatt:elando o ADM do 2G. 

Corregedoria - Núcleo do PJE' quando funciona - ainda pendente estruturação. Passar para ·a 
Estatística a demanda para o curso com os diretores. OK. 
Curso Estatística - BSB - Mariana e Vânia. OK 

CR - sem pendências. 

Estatística - sem pendênci~s. 

Próxima reunião - 10/04 - 14h30, mesmo local, 9°. andar. 



ATA DA REUNIÃO DO EGEST ÃO-PJE DE lo. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
19/02/2015 

Presentes Dra. Luciane, Arlene, Mariana, Betanho, Vânia, Herbert, Vlademir, Adilson 

FÍSICOS ~ LEGADO 

Cargas de 2014 - ok, aprovadas. 

CR ~ Resultado negativo em duas Varas - DED aberto 077 - estudar a construção da regra, o 
motivo do arq definitivo, provavelmente os apens.adosqu'e foram arquivados. Estudar o SAP para 
não dar o Arq sem que tenha o EXE. PENDENTE. . 

Publicação LOMAN - até dezembro ok na internet. Publicação no DJET pendente. 

DED 56 '- suspenso ainda. Cargas semanais. Reunião em 08/01, na CR, propor o servidor 
independente, inclusive possível fazer as cargas semanais para o TST. Maurício informa que está 
sendo estudada outra alternativa, e na reunião será discutido com Adilson a respeito. Pendente com 
Herbert. 

DED 42 - em estudo. Pendente. 

DED 48 - tabela Juízes na mesma estrutura do eletrônico e fisicos - está sendo alimentado 
manualmente pela Marly, Em implementação, juntamente com 73, que acrescentou os OJ, Postos 
Avançados. Junto com 82 do 2G. Depende da carga de fevereiro. 

DED 205 - ADM ~ priorizado pelo Herbert junto ao Paulo. 

Estatíst.ica - Comunicado GP-VPJ-CR 3/2014, orientar os usuários a fazerem o sobrestamento pelo 
movimento 265[recurso extraordinário com repercussão geral], contagem no item 315, e, para 
retirada da suspensão, será o movimento 50054. Em estudo com Dra. Luciane a matéria sobre as 
execuções definitivas constantes do Comunicado, como ficará o movimento. PENDENTE. 

Pré-validador - fizemos encaminhamento das dúvidas levantadas pela Informática. Sem notícias. 
Extrator 1.6,3 - em produção, com réplica, erros nos itens 90062 e 90064 em correção. SEM 
NOTÍCIAS. 

Sentença reformada pelo 2G, complemento específico, no 1 G, Dra. Luciane esclarecer no Moodle 
sobre a regra do 2G, 92220, movimento para prosseguir, somente por sentença anulada o 
complemento será outro, e quando reformada parcialmente para novo julgamento. PENDENTE 
COM DRA. LUCIANE. OK. 

Despacho de arquivamento em audiência - Dra. Luciane vai colocar a informação do Eduardo sobre 
o assunto no Moodle do Egestão. 

Processo Dra. Lucia Zimmerman - EGE 905. Pendente. OK 

Movimento de exclusão - orientar que não é lido pelo extrator. Dra. Luciane. PENDENTE. Mariana 
encontrar a resposta no Moodle Nacional. 

. Estatística - execução no PJE - Posto Avançado - analisar o movimento que está sendo lançado, 
ver relatórios. Arlene informa que na versão 1.6.4 não está mais sendo separádo o processo que vai 



para o PA, Eduardo informa que não foi configurado dessa forma, no fluxo, o processo é recebido 
, . \ . 

na Vara mãe e no fluxo vai para fazer audiência no PA. Mas- a baixa é feita na Vara mãe. Ora. 
Luciane pondera que a ausência dos dados é bastante prejudicial para a Administração, tendo em 
vista que são dados utilizados para projetos de lei e informações para os Conselhos. Oficio para 
questionar, Estatística enviar dados dos Postos para embasar. Abrir uma EGE. Existe a EGE 785, 
em estudo. Oficio para que seja contado no P Avançado ou elaborado relatório para extração desse 
dado. Vlademir estudar a possibilidade de inserir as execuções dos PA no eletrônico. 

Corregedoria - Eduardo informa sobre o Juizado de Infância e Adolescência - Dra. Luciane entende 
que a leitura dos dados será igual a dos Postos Avançados. Estatística manual somente. 


DED aberto porque o extrator vai contar os dados do~ magistrados, para fins de licença, férias, entre 

outros afastamentos, para suspensão dos prazos. Em desenvolvimento. 


Processos pendentes da Mary Lea - Mariana 


Link do Egestaão novo - Vânia. 


Sentença errada com ED - orientar para dar efeito modificativo e inserir a sentença correta, com 

regular intimação das partes. 


Andre Luciano - orientar para pedir nó de desvio para a CR. 


Marina - RMA processos com CLE - Vlademir informa que está resolvido. PENDENTE. 


Estatística - sem pendências. 


Informática - idem 


Corregedoria - Núcleo do PJE quando funciona - ainda pendente estruturação. Passar para a 

Estatística a demanda para o curso com os diretores. 


Próxima reunião - 13/03 - 14h30, mesmo local, 9 o. andar. 



