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

14/03/2018 

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

 

FÍSICOS - LEGADO 

 

LOMAN – publicada até setembro. Cargas de 2017 – conseguimos subir novembro e dezembro, 

sendo tratados os erros. Janeiro já subiu. Aprovado 2017, voltamos às semanais.  

 

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

são muitos itens excluídos e criados. Físicos e eletrônicos serão simultâneos. Março e abril 

provavelmente subirão com itens velhos, dependendo do extrator versão nova. Aguardando posição 

da TI, Estatística já passou a avaliação dos itens excluídos, incluídos e movimentos alterados. Prazo 

02/04, cargas diárias e 15/04 carga mensal. Adilson usa os dados velhos para as correições e quando 

prontos os itens, Adilson precisa de um tempo para a coleta dos dados novos.  

 

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. 

 

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.  

  

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.  Pendente com a Estatística 

 

Estatística – migração solicitada pelo servidor Univer, migração no processo de conhecimento, 

processos que estão em recurso no TRT, há risco de retorno dos autos para origem, com conversão 

em diligência ou sentença anulada, havendo risco de estarem o eletrônico e físico em itens 

diferentes do 1g, com possível erro de validação. Adilson informa que não há definição sobre a 

migração dos processos de conhecimento, está em estudo e não há definição ainda.   

 

Informática – ausente.  

 

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

novamente a resposta do Comitê sobre esse pedido.  

 

Estatística – DED 692(dias úteis) – item 393 – definição dos trinta dias úteis, o prazo estará vencido 

no 31o. Dia útil.  



Próxima reunião para 16/04/2018, 15h30, mesmo local.  

 

 

 

 

 


