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

23/02/2018 

Presentes Dra. Luciane, Betanho, Mariana, Elci, Maurício, Adilson 

 

FÍSICOS - LEGADO 

 

LOMAN – publicada até setembro. Cargas de 2017 – caminhando para excluir o lixo do TST, e 

enviar nova carga, foi retirada a trava da duplicidade de processos migrados. Prazo 1
o
. Março.  

Estatística verificar os processos que estão aparecendo como lixo e possa apagar o lote no TST, 

fazer remessa da carga.  

Fazer ofício à Presidência e Corregedoria sobre as cargas não enviadas. Dra Luciane. 

Dados para a Presidência Dra Luciane entregou para Betanho coletar e passar diretamente para Dr. 

Levi.  

 

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). Parado.  

 

DED manual priorizado – juntamente com o DED dos 30 dias úteis(692) 

 

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

Pendente com Dra Luciane. Betanho enviar novamente.Ok Betanho. Pendente com Dra Luciane. 

 

CEJUSC – 1G – Massaco testou e está ok, criar a partir de 500, passar para Dr Levi.  Ato de 

criação do CSJT. OK, implantado. Funcionando.  

 

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.  OK. Somente na próxima versão do Extrator, após o novo Manual.  

 

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.  

Migração na fase de conhecimento – PROAD - orientar sobre a migração do item de finalização de 

fase do físico para o eletrônico, que é possível, mas enfatizar que o DED da carga deve preceder 

essa migração, para não paralisar a carga, pelo conflito. Abrir o DED o mais rápido possível. 

Recomendo que o DED seja conjunto com a CR.  

 

EGE 1241 – com Mariana - OK 

 

DED Robot da migração liberado. DED específico priorizar, fazer adaptação no existente, se 

preciso. Analisar para entrar no pacote do Manual.  

 



Informática – sem pendências.  

 

CR – sem pendências. 

 

Servidores dos CEJUSC, após criação, lembrar Balista para fazer as lotações. Checar os servidores 

onde ficaram.  

 

Saneamento dos processos para migração – frisar que a prioridade seja sanear os incidentes no 

físico, para então migrar, para que não fiquem inconsistências.  OK 

Mariana enviar as atas para o Comitê Nacional. OK 

 

Próxima reunião para 16/04/2018, 14h30, mesmo local.  

 

 

 

 

 


