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

16/10/2017 

Presentes Dra. Luciane, Betanho, Mariana, Vânia, Adilson 

 

FÍSICOS - LEGADO 

 

LOMAN – publicada até agosto. 

 

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. 

 

Justiça em números, DED paralisado, em função do DED 141 do 2G, faltando somente o 

aperfeiçoamento das janelas para alimentação. Trabalhando junto com SICONDI. DED 133 e 131 – 

paralisados pelo DED do Selo da Justiça, sequência Maiores Litigantes que depende do SICONDI, 

que está no DED 399, solicitar colocar em produção o SICONDI. 

Vai para produção o SICONDI , para a contagem da Meta 7 – Maiores Litigantes, para remessa 

mensal. 

133 e 131 – (Justiça em Números) aguardando o Selo, que está previsto para dezembro o término. 

Selo da Justiça – subiu semestral e mensal foi suspensa pelo CNJ. Automatização da mensal 

terminando, previsão dezembro, sendo as cargas efetivadas manualmente. Automatização aguardar 

o pacote do Manual e do Extrator.  Aguardando TI para a ferramenta webservice, que se encontra 

aguardando o DED de Precatórios, como definido pelo Comitê de Demandas. Novo DED 635, vai 

contemplar o 133 e 131. Andando. Então, decidiu-se que vai automatizar, com previsão para 

novembro e não mexer na qualidade dos dados. Por ora, aguardamos o novo manual. 

 

651 – alteração de estrutura do banco para Município de origem e atividade econômica para casos 

novos. Como recebemos somente eletrônicos casos novos, TI avaliar se precisamos popular a tabela 

para os físicos. Eletrônicos está ok. Betanho informou que foi fechado. 

 

Estudar se é melhor aguardar a nova versão ou aguardar para iniciar a liquidação e execução, para 

não lançar no físico, somente no eletrônico. Levantar se temos alguma regra de validação a partir de 

janeiro de 2016 e se vai afetar a recarga. A nova versão 2.1 vai corrigir o erro, será liberada em 

novembro, acelerar para colocar em produção no TRT e priorizarmos a recarga das Varas migradas, 

que são 14 atualmente. Betanho se informar no TST sobre alguma alteração de regra de validação 

desde janeiro de 2016, para investir na recarga dessas Varas com problema. 

No processo de conhecimento, também, há um problema de baixa em dobro. Estudar os 

movimentos e os itens que foram alterados, para definir um padrão de procedimento. Vânia mandar 

uma amostragem de processos com o problema, para Dra Luciane enviar ofício à ferramenta, pois 

se  trata de melhoria do extrator. Betanho pendente para verificação do cumprimento da parte da 

Vânia. 

A versão nova corrige a duplicidade de início da execução e da liquidação, em tese, porque não foi 

carregado ainda. Verificar se corrige a baixa duplicada. Saldo das execuções de 2016 está correto. 

Estudar o prazo médio se ainda ficará comprometido, com a solução da versão nova. Testar ainda as 

baixas nas fases de conhecimento e liquidação. Continua com problema de baixa dobrada e início 

da execução também. Versão 2.2, segundo Mariana, resolveu o problema da baixa duplicada nas 

duas fases. 

EGE aberta para o assunto da conclusão aberta em execução para lançar sentença de extinção de 

execução, que conta o processo na fase de conhecimento e sobre a contagem do prazo médio 

contando a data da distribuição a partir do início da execução. EG 946 – reconhecido erro na regra 

do Extrator com relação ao prazo médio e ausência da data de distribuição no eletrônico. Usuário 

ainda deverá preencher o dado na tela da CLE – reforçar com as Varas. 

A duplicação está resolvida, sendo que, a partir de janeiro de 2017, com a versão 2.2, já temos os 



dados corrigidos. 

A tabela de preenchimento da CLE, com dados corretos da fase de conhecimento, é necessária a 

informação da data da autuação. Extrator 2.3 em produção, desde setembro, dados informados 

corretamente, estão sendo coletados corretamente. Se não for informada a data da autuação, o 

extrator ignora o processo e não coleta a data do início da execução, para calcular o prazo médio. 

 

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

Pendente com Dra Luciane. 

 

90062 – Mariana está com a EG aberta, pedir para corrigir a contagem do prazo por dia. 

Respondida a Issue, que se trata de regra estabelecida pela Estatística de Brasília. OK CR avisar os 

magistrados a forma de cálculo considerada por BSB. Mariana passar para Eduardo a EG 

respondida. OK 

 

Estatística – CEJUSC – 1G – publicado no Moodle. Pendente com Dra Luciane o aviso com os 

movimentos específicos. Pendente. Publicar o aviso, mesmo com a confirmação de que está na 

versão 1.16 do PJE. 

DED do Posto Avançado – 656 – continua sendo necessário, para coleta de dados. Está na fila 

depois do 671, que é numero de gabinete. 

 

CR – Eduardo trouxe pendência das Varas com precatórios pendentes de quitação, pedir criação de 

item no 1G, pois ficam pendentes na Vara como saldo de execução e, na verdade, não há 

providência na Vara, pedir criação de destaque nos itens 298, 353 e 383 ou acrescentar na regra de 

negócio, físicos e eletrônicos. Preparar material para Dra Luciane pedir melhoria. Pendente Dra 

Luciane. 

 

EGE 1240 – Redistribuição no 1G – casos novos - ainda não respondido. Mariana – pendente. 

 

EGE 1198 – movimento errado na execução – homologação de transação – responderam que o 

extrator não vai corrigir. Fechado. 

 

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. 

 

CR – Opção na remessa para o 2G, recolhimento de custas e depósito recursal, orientar os usuários 

a não preencherem, tendo em vista a inconsistência quanto ao depósito recursal constante da tela. 

Mariana abrir EG como dúvida negocial, para sabermos sobre o preenchimento. Por ofício, 

pendente com Dra Luciane. E Aviso com Adilson. 

 

EG 997 – o extrator não vai mais capturar a primeira conclusão para contagem do prazo. 

 

CR- sem pendências. 

Estatística – Comunicado para os Juízes sobre os processos que devem ser ressalvados na 

publicação no portal, Betanho enviar rascunho para Dra Luciane. 

Ofício Dra Luciane para o Comitê Nacional sobre curso de BO 

Processos suspeitos no TST – em mais de uma fase – relatório do TST – Adilson para analisar os 

relatórios e enviar para as Varas sanearem. Mariana enviar o caminho para extrair relatórios. 

Próxima reunião para 17/11, 14h30, mesmo local. 

 

 


