
ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGESTÃO DE 2o. GRAU –  FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
17/04/2017 
 
Presentes Dra. Luciane, Betanho, Vânia, Mariana, Carolina, Ednamara, Silmara, Edson, 
Elaine, Marta, José Maria. 
 
Publicação LOMAN – até dezembro, inclusive anual. Janeiro e fevereiro nesta semana.  
 
DED 131 e 133 – Mensal já subiu para o CNJ, janeiro de 2015 a abril de 2016, semestral e mensal. 
Ainda pendente criação de janelas para a Estatística. Funcionando manualmente.  
Trabalhando junto com SICOND, suspendeu para fazer Selo Justiça em Números e Meta 7.  
SICOND está instalado e funcionando. Toda a remessa mensal e semestral está sendo enviada 
manualmente. Estrutura pronta para a parte física em dezembro. PJE – script da 14a. Está sendo 
adaptado, até janeiro ok.  
Meta 7, aguardando o SICOND entrar em produção, aguardando o DED 399, cobrar da informática 
para colocar em produção. Pendente com Herbert, inclusive script de atualização. SICOND 
funcionando.  
131 e 133 – aguardando o 205. 
 
ADM 205 – os relatórios não são suficientes, necessário andar com o DED, enquanto não termina o 
DED do pagamento da gratificação de acúmulo de função. Na ata de 1G. Início hoje. 
 
Melhoria no sistema – se o processo for enviado para análise de gabinete e estiver em sala 
aberta, não é excluído automaticamente, e pode ser incluído em outra sala com a mesma 
composição, se não foi fechada a primeira sala. Não foi corrigido na versão 13. Massaco 
verificar se na versão 14 virá a correção. Sala aberta ainda dá problema. Fechando a sala, 
passa a enxergar o processo na aba. Fechada a pendência, por desnecessária a melhoria.  
 
Mariana – campo da data da distribuição do processo, aberto chamado. Físicos. DED 
494(físicos) – pedir priorização.  Eletrônicos somente na versão 2.1 vai ser corrigido, para 
o PJE.  Mariana informa que o PJE está corrigido, aguardando uma carga para conferir. 
Betanho passar para Evandro. Eletrônicos aberta Issue. Físicos estão no pacote do DED. 
DED ok para físicos, corrigido mensalmente a data da distribuição, conclusão, todos os 
eventos, para o Pje, verificar estratégia para a próxima versão do extrator. Continuamos 
carregando errado o histórico do PJE. 
 
Estatística – Betanho informa necessidade de corrigir os servidores afastados devem constar  
da lotação no item B – DED – na sequência dos Litigantes, priorizar.  Balista tem que 
interagir no DED 483.  No pacote do manual. DED ok.  
 
Decisões monocráticas da Presidência – 92251- corrigido para a próxima versão 2.1. Ok, na 
versão. Aberta Issue para corrigir as classes. Resposta que o extrator 2.3 vai corrigir.   
 
Suspensão, dois movimentos que não estão sendo lidos, mais a suspensão por despacho, na 
próxima versão 2.1. O item precisa checar – Mariana.  
Dra Luciane aviso no Moodle que a suspensão não é contada em item específico e não 
consta mais da LOMAN. Está ok, não aparece mais para o Magistrado.  
Ainda não estamos enviando para os gabinetes o relatório dos sobrestados.  
A partir de março, a Estatística pode remeter para os gabinetes os relatórios dos sobrestados.  



AIRR – decisão de admissibilidade – 92214 – próxima versão 2.1. Corrigiu, mas foi aberta 
Issue, porque está contando outras classes. EGE 762, em análise. 
 
Decisão monocrática publicada em RR– aberta Issue, abrir como Melhoria. Aguardando 
resposta. EGE 357 – responderam que há problema e provavelmente será resolvida na 
próxima versão do extrator.  
 
Issue sobre processos parados – levantamento dos processos, para cobrar, Massaco passar 
para Herbert, que cobrará de BSB. Resolvidos. 
 
Massaco – Assunção de Competência abrir no Pleno IUJ e Pleno. Se o Pleno  resolver 
acolher, abrir a classe para o Pleno para receber o RO e Remessa, se o caso. Pendente.  
IRDR – igual. 
Pedido de mediação pré-processual não veio no sistema. Pendente.  
Conflito de Competência – mantido o código 221, genérico do CNJ, para conflitos entre 
trabalhistas e entre trabalhistas e cíveis. Retirar o 1145, que está dentro da área de incidentes 
trabalhistas, porque o nosso usuário não conseguirá fazer a distinção.  
Incidente de Falsidade – habilitar nas originárias. Pendente.  
Reclamação habilitar na Presidência. Pendente.  
Edson checar com Massaco.  
 
Negócios – publicação em lote não funciona mais com pluralidade de partes. Issue aberta, 
mas o problema continua.  
 
Estatística – cadeira Dr. Giordani – processo pendente com Dra Dora, EGE aberta e 
pendente de resposta.  
Selo Justiça em Números – prazo dos físicos cumprido, o eletrônico não foi cumprido, pois 
está com erro, poderemos reenviar os dados dos eletrônicos. O 1G foi corrigido, o 2G ainda 
pendente, com erro na classe, correção na próxima versão.  
Modificação no manual sobre a conclusão para relatar nos Ros, desde a distribuição, o que 
não ocorre nas originárias, que depende da conclusão para relatar.  
A nova conclusão para Relatar não renova o prazo, se for passado para o Substituto, por 
exemplo. O prazo aparece vencido para o Substituto.  
Processos pendentes com o MP – aviso ok, se não fizerem a conclusão, poderá aparecer com 
prazo vencido.  
Litigiosidade – maiores litigantes – Meta 7 – ok. 
Alteração de classe – coletava a classe errada no extrator, correção no próximo extrator.  
Respondida nossa EGE que vão desabilitar 2198 e o 92198. 
Pedir melhoria no relatório, para fazer um filtro por gabinete, tanto para recursais, como 
para originárias. DED abrir.  
 
Informática – sem pendências.  
 
Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 19/05/2017, 11h00, sala no 
15o. Andar.  
 


