
Reunião Egestão Pje 1G – físicos e eletrônicos – 25.11.2020. Presentes Dra Luciane, Adilson,              
Vânia, Eduardo, Arlene  

PUBLICAÇÃO LOMAN – publicada até setembro 

ADM 205 – parado. Mariana fazer a revisão, para reduzirmos o DED. Reduzido, colocar em prioridade. Em                 
fila. Ver o relatório do SICOND, que conta a produtividade em dias úteis do Juiz, para retroagir, no caso da                    
Estatística, o período de 24 meses, descontando férias e afastamento para fins de promoção. Adilson informa                
que há um relatório da Corregedoria de produtividade do Juiz, não SICOND. Estatística ver com Adilson.                
Analisar se é o necessário, para encerrar o DED. Na fila. Revisar, se é possível encerrar e usarmos somente o                    
SIG e SIGEP.  

DATAJUD - DED 954 e 981 - alimentação dos dados para o CNJ, recebemos o de/para fornecido pelo                  
CSJT, cujo prazo é 28 de agosto, a ideia é que a ferramenta seja utilizada para todos os indicadores do                    
CNJ, com transparência para a sociedade. Não interfere no histórico do processo, mas apenas interfere no                
XML. Betanho informa que o Maurício estará retomando com o grupo de 1G o DED, para correção das                  
inconsistências, mas o problema está no CNJ, no painel de qualificação dos dados, não possibilitando a                
visualização dos erros. Já está reportado no CNJ. Cargas mensais estão sendo enviadas, mas a ferramenta                
não está sendo atualizada no CNJ, imediatamente, neste momento, Vânia interagir no CNJ perguntando              
sobre a premiação e o DATUJD. Pendente. 

Pesos das classes - desencadeado por Rio Preto. Adilson deve encaminhar um relatório para Dra Luciane,                
sobre o PROAD relativo, que encaminhará a Dra Lucia para prosseguimento junto à Presidência, pois               
não diz respeito ao Egestão. Pendente com ADilson. Adilson respondeu por email, PROAD, ofício              
enviado pela Presidência, verificar o teor para reiterar para a Corregedoria. Pendente com Dra Luciane.  

Correção dos valores de Dracena e Ourinhos - os Diretores abriram chamado. Betanho confere o               
andamento junto ao Núcleo.Mariana informa que somente Dracena funcionou, Ourinhos não funcionou o             
script. Pendente com Betanho.  

Prazo de sentença de Execução - PROAD 17024 - Betanho encaminhar para Herbert para ver da                
necessidade de abertura de Issue. Resolvido e arquivado.  

Processos migrados - CLE - EGE 3885 - Micheli respondeu que o usuário não selecionou a fase. Eduardo                  
informa que atualmente existe a trava e não permite avançar se não clicar a fase na migração. Passado                  
não será corrigido, segundo Micheli. Levantamento por chamado, conforme Herbert, para saber o             
número dos processos da base do PJE, que estão sem campo de fase na migração, que estejam pendentes                  
na fase de liquidação ou na execução. Vânia informa que Gil está desenvolvendo na TI. Pendente com                 
Vânia.  



PROAD 19949 - Webservice PROCURADORIAS - estão interessados em usar o MNI do MP, com               
parecer favorável do Comitê de TI, pendente. Herbert pendente.  

Estatística - Betanho informa que há classe nova reclamação pré-processual, CEJUSC está adotando.             
Não estão sendo contados. EGE de melhoria - pendente com Dra Luciane e Mariana. Pendente Dra.                
Luciane. Vânia confirmará se na versão nova do Extrator está contemplada.  

Nova versão pendente, sem data para liberação.  

Moodle - MArcio Balista VT de Adamantina - pendência com Eduardo.  

TI - ausente.  

Corregedoria - sem pendências 

Estatística - Semana de Execução - planilha compartilhada do Google e todos vão alimentar.  

Vânia juntar as atas no JIRA do Egestão.  

Encerrada a reunião, próxima reunião, para 22/01/2021, 15h00 por videoconferência.  
 
 


