
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15a REGIÃ0 

Gabinete da Desembargadora Luciane Storel da Silva 
Rua Barão de Jaguara, 901 - Centro - Campinas - 13.015.927 


Fone: (9) 3231-7580 

\vww.trt15.jus.br 


Ofício n° 19/2016-Gab 

Campinas/SP, 31 de maio de 2016. 

Ao Comitê Nacional do EGestão - Pje 
Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 

Assunto: Encaminha atas do Comitê Regina) Egestão - PJe 

ExcelentÍssimos (a) Magistrados ( a), 

Ao ensejo, cumprimentamos os integrantes desse Comitê Nacional, ao mesmo tempo que, 
em cumprimento ao ato GCGJT OS/2014, encaminhamos as atas deste comitê regional, no 
âmbito de primeiro e segundo graus, relativas aos meses janeiro, fevereiro, março, abril, 
maio de 2016. . 

Renovamos protestos de distinta consideração. 

Respeitosamente, 

r 
/ 

DESEMBARGADORA LUCIANE STOREL DA SILVA 

Gestora do Comitê Regional do EGestão-Pje 


http:vww.trt15.jus.br


ATA DA REUNIÃO DO EGEST ÃO-PJE DE 10. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
01103/2016 

Presentes Ora. Luciane, Betanho, Arlene, Vânia, Adilson, Eduardo, 

FÍSICOS - LEGADO 

Cargas 2015 - Andradina ok. 

Problemas com outras varas, estamos em contato com Brasília, para solucionar as cargas apagadas 

pela servidora de Brasília. 

Problema de Ribeirão Preto - chamado 3899 - dezembro. 


LOMAN - repub1icar até novembro, aguardar dezembro para regularizar R. Preto. 

DED 56 - Cargas semanais. Chamado para atualização da cópia. Herbert automatizar as 
atualizações para as cargas semanais. Adilson informa que entrou na priorização. Testar as cargas 
mensais junto com as semanais, a partir desta semana. Se houver problema, parar a semanal, para 
priorizar a mensal. Mariana checar a concomitância da mensal e semanal. . Automatização das 
atualizações - Adilson checar se a automatização está dentro desse DED, se não estiver, abrir DED 
específico para mensais e semanais, responsabilidade da Estatística. TI está trabalhando na 
atualização da cópia, não abrir DED, foi embutido. Pendente a carga mensal com a semanal, dentro 
de um pacote que a TI está tratando com a CR. Panlh.: CR. I \1J~ c ! 'stuli,l l '::1 Ini ' ia o o Di.D. 
\.:<lJgas -;emal1ais ok , m as , guardando (l ~xtra ( () I' ?.O. po is J 6.61 está dundt p o blctnas. 

DED Manual do 1 G - priorizar, para inclusive recarregar janeiro de 2016. 

DED - separar a adm da judicial - 79 1 G - ok 

DED 205 - ADM - dar andamento enquanto o DED da folha de pagamento não termina, pois 
provavelmente alguma estrutura será aproveitada. Pendente. 

Inventário virtual- depende do extrator 1.6.6.1 - ok, subiu. Recarregar janeiro e dezembro algumas 
varas serão carregadas agora. . 

Quadro de Magistrados e Servidores - relatórios no TST, já foi cobrado e não houve resposta. 
Resolvido com as recargas. 

Localidade não preenchida - Issue 1800, passado o script para nossa informática, para coletar esses 
processos. Necessária listagem dos processos em branco, para preenchimento pela Vara. Adilson 
pendente . 

. Recesso - suspensão de prazo - CR alimentar a tabela. Vânia vai falar com Hugo, para popular a 
tabela do 1 G. 

CR- sem pendências. 
Estatística - sem pendências. 
Próxima reunião - 28/0312016 - 14h30, mesmo local, 11 0. andar. 



ATA DA REUNIÃO DO EGEST ÃO-PJE DE 10. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
30/03/2016 

Presentes Ora. Luciane, Betanho, Mariana, Fabio(CR) 

FÍSICOS - LEGADO 

Cargas 2015 - Problema de Ribeirão Preto - chamado 3899 - dezembro. Problema com a tabela de 

juízes. Mariana e Fabio. 


LOMAN - publicada até dezembro, sem observação, erro de Ribeirão é temporal. Carga de 

dezembro não está aprovada, aguardar a correção do erro. 


DED 56 - Cargas semanais. Chamado para atualização da copia. Herbert automatizar as 

atualizações para as cargas semanais. Adilson informa que entrou na priorização. Testar as cargas 

mensais junto com as semanais, a partir desta semana. Se houver problema, parar a semanal, para 

priorizar a mensal. Mariana checar a concomitância da mensal e semanal. Automatização das 

atualizações - Adilson checar se a automatização está dentro desse DED, se' não estiver, abrir DED 

específico para mensais e semanais, responsabilidade da Estatística. TI está trabalhando na 

atualização da cópia, não abrir DED, foi embutido. Pendente a carga mensal com a semanal, dentro 

de um pacote que a TI está . tratando com a CR. PW;Oll' ( R. IuJn ~ Ls1ut í'iti ca. Iníciudo (I DLD. 

cargas . ~mamtl ::, 01 . mas a~umJul1d() o eXlralor 2. 0. pois 1 1.6.61 c lá J ,Uldo jlrohl t'm'l'i. ]luradll. 


DED Manual do 1 G - priorizado. 

DED extrator 2.0 - colocar em produção até 15/04. 


DED 205 - ADM - dar andamento enquanto o DED da folha de pagamento não termina,.pois 

provavelmente alguma estrutura será aproveitada. Pendente. 


Inventário virtual - depende do extrator 1.6.6.1 - ok, subiu. Recarregar janeiro e dezembro algumas 

varas serão carregadas agora. Aguardar a recarga. 


Localidade não preenchida - Issue 1800, passado o script para nossa informática, para coletar esses 

processos. Necessária listagem dos processos em branco, para preenchimento pela Vara. Adilson 
ok. 


Recesso - suspensão de .prazo - CR alimentar a tabela. Vânia vai falar com Hugo, para popular a 

tabefa do 1 G. ok. 


ED pendente - Mariana ver com Massaco sobre alteração da petição. 


CR- enviar para Ora. Luciane relação dos DEDS da CR que envolvem o egestão. 


Estatística - Justiça em números, inverter e finalizar o módulo semestral até -15/04 e o mensal 

deixar para o fim do mês de abril. 

Prazo para Correição - prazo fatal para a recarga de 20 16é 20/05, em função dos dados aprovados e 

carga correta de junho, que servirá para a correição. 

Meta dos Maiores Litigantes - ver com a Aurete se podemos mandar os físicos de 2016 com obs de 

pendência dos eletrônicos, em função da estrutura do PJE. ' 


Próxima reunião - 25/04/2016 - 14h30, mesmo local, 11 0. andar. 
'\. 



ATA DA REUNIÃO DO EGESTÃO-PJE DE lo. GRAU -FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
05/05/2016 

Presentes Ora. Luciane, Betanho, Mariana, ArIene, Vânia, Adilson, 

FÍSICOS - LEGADO 

Cargas 2015 - dezembro deferido pelo Ministro Corregedor, aguardar o contato para subida da 

carga. 


LOMAN - publicada até março de 2016. 


DED 56 - Cargas semanais. Chamado para atualização da copIa. Herbert automatizar as 

atualizações para as cargas semanais. Adilson informa que entrou na priorização. Testar as cargas 

mensais junto com as semanais, a partir desta semana. Se houver problema, parar a semanal, para 

priorizar a mensal. Mariana checar a concomitância da mensal e semanal. Automatização das ' 

atualizações - Adilson checar se a automatização está dentro desse DED, se não estiver, abrir DED 

específico para mensais e semanais, responsabilidade da Estatística. TI está trabalhando na 

atualização da cópia, não abrir DED, .foi embutido. Pendente a carga mensal com a semanal, dentro 

de um pacote que a TI está tratando com a CR. Pm.:ük CIC 11110 c 1 ·. s taL Ísl i <.:~l. lnl~iado o 1)11). 

curgas so:m,uUti., ok, mas aguardando () extrator :::.0. em pwduçJo. com pl\lhkma no jub s~mdml l 


ai nu<l . ParaJo. 


DED Manual do I G - para terminar 13/05 


DED extrator 2.0 - ok, em produção. Aberto o DED 138 - para atender 1 G e 2G, criar a tela para 

configurar as Varas para rodar a remessa, por enquanto manual. 


DED 205 - ADM - dar andamento enquanto o DED da folha de pagamento não termina, pois 

provavelmente alguma estrutura será aproveitada. Pendente. 


Inventário virtual - OK 


CR- enviar para Ora. Luciane relação dos DEDS da CR que envolvem o egestão. Pendente. 


Estatística - Justiça em números, ok, mensal que está com problema no CNJ. Semestral, ainda 

aguardando a criação da janela para a Estatística alimentar os dados, enquanto isso a alimentação é 

feita pela TI.. Equipe continuará fazendo o DED, após demandas da Presidência, com sinal verde do 

Herbert. 


Meta dos Maiores Litigantes - DED 108 - não está priorizado. Estamos usando uma solução de 

contorno para enviar os dados. Os dados dos julgados são inconsistentes. Pedida a priorização. 


CR - Localidades - Adilson enviar novamente a listagem, para envio à Informática. 

Estatística - Manual do 1 G - novos itens para orientarmos os usuários. Arlene mandar para Adilson 

e para Ora. Luciane. 

Movimento de suspensão - CR definir a ocorrência para o movimento, em função dos 

complementos novos, abrir chamado para suporte de usuários implantar. 


TI - Criação dos novos movimentos ' no SAP - ajuda da CR e Estatística. Adilson fará 

primeiramente o estudo das ocorrên~ias. 


Próxima reunião - 27/06/2016 - 14h30, mesmo local, 11°. andar. 




ATA DA REUNIÃO DO EGEST ÃO-PJE DE lo. GRAU...,. FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
23/0512016 
Presentes Ora. Luciane, Betanho, Mariana, Arlene,. Eduardo 

FÍSICOS - LEGADO 

Cargas 2015 - dezembro deferido pelo Ministro Corregedor, aguardar o contato para subida da 
carga. Ministro voltou atrás, e somente carregaremos em 01/07. 

LOMAN - publicada até março de 2016. 

DED 56 - Cargas semanais. Chamado para atualização da copIa. Herbert automatizar as 
atualizações para as cargas semanais. Adilson informa que entrou na priorização. Testar as cargas 
mensais junto com as semanais, a partir desta semana. Se houver problema, parar a semanal, para 
priorizar a mensal. Mariana checar a concomitância da mensal e semanal. Automatização das 
atualizações - Adilson checar se a automatização está dentro desse DED, se não estiver, abrir DED 
específico para mensais e semanais, responsabilidade da Estatística. TI está trabalhando na 
atualização da cópia, não abrir DED, foi embutido. Pendente a carga mensal coin a semanal, dentro 
de um pacote que a TI está tratando com a CR. Pacole CR. I nr (' I 'stHtí!S[ ica. In íc íaJo o DL D, 
cargas semanais oh. mas é.l guanlanull () l! ln.Hill 2.0. em pn,duçi}o. í:,)m prpblL:llW 11 .i lh ,",emanai 
ainda. Funcionando a carga semanal, já está sendo feito pela Estatística, reunião entre a CR e a 
Estatística, para formalizar e finalizar o DED. 

DED Manual do 1 G - Ok. Carga de janeiro, ok, hoje deve subir. 

DED extrator 2.0 "':OK 

DED 205 - ADM - dar andamento enquanto o DED da folha de pagamento não termina, pois 
provavelmente alguma estrutura será aproveitada. Pendente. 

Sem DEDs pendentes do Egestão. 

Estatística - Justiça em números, DED paralisado, em função do DED 141 do 2G, faltando somente 
o aPtrrfeiçoamento das janelas para alimentação. 

Meta dos Maiores Litigantes - DED 137 - 2G - parado, desde março. Enviado o dado extraído 
7amanualmente, somente pelo SAPo Termo de cooperação fumado com a Região para uso do 

SICOND, falta implementar. Pendente com a TI. 

CR - Localidades - Adilson enviar novamente a listagem, para envio à Informática.O retomo da 
Estatística é que as Varas deverão sanear o campo da localidade, porque o processo não aparece no 
movimento da Vara. Mariana extrair um relatório e enviar para o Eduardo, para elaborar uma 
planilha e enviar para as Varas. . 

Estatística - Manual do 1 G - está com Eduardo. 

Movimento de suspensão - CR definir a ocorrência para o movimento, em função dos 
complementos novos, abrir chamado para suporte de usuários implantar. Até o fim da semana, 
Eduardo. 

Estatística - sem pendências. 



CR - sem pendências. 


Próxima reunião - 13/07/2016 - 14h30, mesmo local, 11°. andar. 


• 

" . 

, 



ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGESTÃO DE 20. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
29.02/2015 

-
Presentes Ora: Luciane, Marcio, Edson, Herbert, Ednamara, Edmilson, José Maria, Silvia, 
Marta ' 

Cargas - aprovadas até dezembro. 


Publicação LOMAN - republicação desde agosto, para contemplar Dr. Olga E Dr. Ricardo. 

Previsão final da semana que vem, com observações. 


DED 127 - Atualização dos itens 2425 e 94425 e 92232 e também manual novo. Em 

desenvolvimento, somente foi criado o item novo, para aprovar dezembro. Necessário para o Justiça 

em Números. 

DED 131 e 133 - Justiça em Números. 

Concomitante, observando o prazo. 


DED 126 - coluna - ok, 


DED versão 1.6.6.1 - Inventário - subiu, verificar, Estatística. 

, 
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 1 G. Pendente. 


DED 130 - EGE 2.0 


Pendências de aposentados - Vânia. 


Prazo de ED - Vânia. 


Chamados do Egestão - pendentes. Atualizar. 


Roteiro de REVISÃO DO VALOR DA CAUSA, SUSPENSÃO DE LIMINAR, CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. Pendente com Ora. Luciane, para publicar no Moodle. Ok . Colocar notícia. 

Marcio conferir. 


Petição de Agravo continua entrando, em lugar do AIRR, abrir Issue para mudar a descrição 
para Agravo Interno, se é possível fazer a modificação no TRT. Edson. Continua. Pendente 
com Vânia. Solução no Extrator 2.1 · 

Baixa do TST - Conector - checar o item 92120 item do Egestão. Sem processo até 30-09. 

Aguardar carga outubro. Pendente com Vânia, aguardar a carga de novembro. 


Programa da ISa
• sobre publicação pelas Turmas. Herbert verificará em janeiro. Não tem. 


Ejus 2 - homologação. Pendente. 


Sistema e-Rec - Na versão 1.11, em homologação, ok, funcionando. 


Chamados de Infra - 2G - assinatura de acórdão Ora Olga e Or Platb 




Solucionados. 

Prazos médios - EGE 1543 - Pendente com a Estatística 

Custas pelo lançador - orientar gabinetes nas monocráticas e nas colegiadas, façam o 
trânsito para as Secretarias, onde serão executadas e lançadas as custas. Ora. Luciane no 
Moodle. Pendente. Verificar. 


Vista Regimental - Estatística dar ok para Marcio, para retomar a tabela do prazo, de acordo 

com a Resolução do CNJ. PJE não olha. Para os fisicos, vamos aguardar a finalização do 

DED sobre o Manual e fazemos o retomo da tabela para abril. 


DED 125 - popular a tabela de prazos do 2G, por último, para atender as prioridades. 

Prazo ED-


Estatística - acesso às mensagens do EGE - não têm mais acesso. Herbert verificar o acesso 

no EGE. Fazer oficio para login e senha de consulta no EGE para outros setores envolvidos, 

não só TI. Pendente com Ora. Luciane. 


Informática - sem pendências. 


Negócios - aba do dispositivo do acórdão, ok. 


Documentos duplicados :- próxima versão deve excluir os documentos pendentes sem 

assinatura. Casos da Ednamara ok. Não tem caso novo. 


Nova versão - contempla o SICOND - da 7a
• Região. Negativo. 

Estatística - Feriados - recesso ~ Edson alterar para suspensão do prazo. 

Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 28/03/2016, IlhOO, sala no 
15°. Andar. 



ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGEST ÃO DE 20. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
28/03/2015 

Presentes Dra. Luciane, Mareio, Edson, Ednamara, Silvia, Marta, Betanho, Vânia, Angela, 
Claudia, Evandro,Mariana, João, Thelma. 

Cargas - rejeitadas desde janeiro, em virtude do Manual. 

Publicação LOMAN - até dezembro ok, com obs para Dra. Olga e Dr. Ricardo. Janeiro e fevereiro 
pendentes do DED do Manual. 

DED 127 - Atualização dos itens 2425 e 94425 e 92232 e também manual novo. Erri 
desenvolvimento. 

DED 131 e 133 - Justiça em Números, em desenvolvimento, no prazo. 

DED versão 1.6.6.1 - Inventário - subiu, Ok. Solicitamos relatório para TST, para verificar as 
pendências. 

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 1 G. Pendente. 

DED 130 - 2.0 - em homologação, mas requer uma interação com a infra. Herbert, pendência. Foi 
modificado o prazo para relator, iniciando da distribuição ou redistribuição. DED dos afastamentos 
precede. 

Pendências de aposentados - Vânia, apareceram distribuições para Dra. Mariane e Dra. Mattioli, 
em janeiro e fevereiro. Edson Issue também para Dra. Larissa e Dr. Jorge. Abrir EGE também, para 
saber se a versão 2.0 corrige esse problema da leitura do complemento. 

Prazo de ED - resolvido. 

Petição de Agravo continua entrando, em lugar do AIRR, abrir Issue para mudar a descriçãQ 
para Agravo Interno, se é possível fazer a modificação no TRT. Edson. Continua. Pendente 
com Vânia. Solução no Extrator 2.1 Pendente.. 

Baixa do TST - Conector - checar o item 92120 item do Egestão. Sem processo até 30-09. 
Aguardar carga outubro. Ok, funcionando. 

Prazos médios - EGE 1543 - ok. 

Custas pelo lançador - orientar gabinetes nas monocráticas e nas colegiadas, façam o 
trânsito para as Secretarias, onde serão executadas e lançadas as custas. Dra. Luciane no 
Moodle. Pendente. Verificar". 

Vista Regimental - Estatística dar ok para Mareio, para retomar a tabela do prazo, de acordo 
com a Resolução do CNJ. PJE não olha. Para os fisicos, vamos aguardar a finalização do 
DED sobre o Manual e fazemos o retorno da 'tabela para abriL Pendente. 

DED 125 - popular a tabela de prazos do 2G, por último, para atender as prioridades. 



Pendente. Não priorizado. 

Estatística - acesso às mensagens do EOE - não têm mais acesso. Herbert verificar o acesso 
no EOE. Fazer oficio para login e senha de consulta no EOE para outros setores envolvidos, 
não só TI. Pendente com Dra. Luciane. 

Negócios - Alterar o roteiro para constar conclusão para despacho, a fim de não abrir prazo 
e ficar vencido. No caso das IUJ, o processo originário também ficará sobrestado, roteiro o 
mesmo. Marta verificar um processo na Turma que está pendente. 

Arquivamento das Cau.telares - na Secretaria - lançador de movimentos somente para 
custas recolhidas. Depois, arquivo definitivo. 
Angela - físicos - conflito de competência lançado como julgado e foi suscitado o conflito -
Acórdão - redistribuir para novo julgamento - decisão sobrestamento e aguardar a decisão 
do conflito. ' . ' 
Evandro - processos redistribuídos para CIC .- com RR interposto já na VPJ - pela 
possibilidade de acordo - não fazer a redistribuição porque o processo entra novamente para 
Relator e o RR some. 

Baixado fisico - mov 22 - CIC - começa a tramitação novamente - orientar o pessoal do 
CIC para requisitar o processo da Vara e entrar com 981 para a VP J. 

Angela - custas da SDC - entrou RO, enviar para a VPJ, se não houver RO, transita e envia 
para o gabinete, que enviará para a VP J para executar as custas, o gabinete fará o arq 
definitivo. Lançador de custas pela VP J. 

Estatística - Feriados - recesso - Edson pendente do 20. 10 pela CR. Extrator ok. 

Angela - dispositivo - fazer como as demais SD - consultar a TI sobre a ferramenta de 
jurisprudência. Padronizar como as demais, se confirmado. 

Correição do TST - recargas até 20/05. DEDS tem que estar prontos até essa data . 

. Melhoria no sistema - se o processo for enviado para análise de gabinete ~ 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. 

Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 25/04/2016, 11 hOO, sala no 
15°. Andar . 

• 




ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGEST ÃO pE 20. GRAU ~ FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
02/05/2016 

Presentes Dra. Luciane, Marcio, Edson, Edmilson, Silvia, Betanho, Vânia, Angela, 
Mariana, João, Herbert, Celina, 

Cargas - 2015, ok, aprovado o 20. 

Publicação LOMAN - até fevereiro ok. Março publicação esta semana. 

DED 127 - Atualização dos itens 2425 e 94425 e 92232 e também manual novo. Para produção até 
final da semana próxima. 

DED 131 e133 - Justiça em Números, ok, retomo das inconsistências depois do Manual. 2015 já 
enviado para o CNJ, semestral. Mensal ainda em construção no CNJ. 

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 10. Pendente. 

DED 130 - 2.0 - em produção, até o final da semana, para fazer testes. 

Pendências de aposentados - Vânia, apareceram distribuições para Dra. Mariane e Dra. Mattioli, em 
janeiro e fevereiro, aguardando a 2.0. Edson Issue também para Dra. Larissa e Dr. Jorge - EOE 
aguardando a versão 2.0. 

Petição de AIRR, Ok, próxima versão 2.1 não será lida a petição de Agravo Interno depois 
doRR. . 

Vista Regimental - Estatística dar ok para Marcio, para retornar a tabela do prazo, de acordo 
. com a Resolução do CNJ. PJE não olha. Para os fisicos, vamos aguardar a finalização' do 

DED sobre o Manual e fazemos o retomo da tabela para abril. Pendente. Só com a recarga. 

DED 125 - popular a. tabela de prazos do 2G, por último, para atender as prioridades. 
Pendente. OK. . 

Estatística - acesso às mensagens do EGE - não têm mais acesso. Herbert verificar ·o acesso 
no EGE. Fazer oficio para login e senha de consulta no EGE para outros setores envolvidos, 
não só TI. Pendente com Dra. Luciane. 

Negócios - Alterar o roteiro para constar conclusão para despacho, a fim de não abrir prazo 
e ficar vencido. No caso das IUJ, o processo originário também ficará sobrestado, roteiro o 
mesmo. Marta verificar um processo na Turma que está pendente. Pendente. 

Arquivamento das Cautelares - Gabinete faz lançador de movimentos para custas 
recolhidas. Depois, fazer arq definitivo pelo gabinete. 

Angela - fisicos - conflito de competência lançado como julgado e foi suscitado o conflito
Acórdão - redistribuir para novo julgamento - decisão sobrestamento e aguardar a decisão 
do conflito. Ok. 



Evandro - processos tedistribuídos para CIC - com RR interposto já na VPJ - pela 

possibilidade de acordo - não fazer a redistribuição porque o processo entra novamente para 

Relator e o RR some. Pendente. 


Baixado físico - mov 22 - CIC - começa a tramitação novamente- orientar o pessoal do 

CIC para requisitar o processo da Vara e entrar com 981 para a VPJ. Pendente, ver na carga 

de abril. 


Angela - custas da SDC - entrou RO, enviar para a VPJ, se não houver RO, transita e envia 

para o gabinete, que · enviará para a VP J para executar as custas, o gabinete fará o arq 

definitivo. Lançador de custas pela VPJ. Angela alterou roteiro, publicar no Moodle. 

Pendente Dra. Luciane. 


Angela - dispositivo - fazer como as demais SD - consultar a TI sobre a ferramenta de 

jurisprudência. Padronizar como as demais, se confirmado. OK 


Correição do TST - DEDS ok, dentro do previsto. Recargas, aihda sem cronograma. 

Estatística informa cronograma para Dra. Luciane - provável 2.3/05 . início das recargas de 

2016. 


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. Pendente. 


Negócios - João - sobrestamento pela IUJ - físico - movimento 873 - deliberado em sessão 

- vamos publicar as novidadés. 

Reforçar que o prazo do Relator passa a contar da distribuição e não mais da conclusão. 

Moodle --:- Dra. · Luciane. ° Extrator vai ler as férias e afastamentos, recesso forense. 

Sumaríssimo 10 dias úteis. 


Informática - Tabela de movimentos - Herbert pendência - criar novos itens - dentro do 

p.acote do Manual novo. Criados, Edmílson e Marcio autorizam as tramitações permitidas. 

1 G - Vlademir. 

Tabela de manutenção dos temas dos Incidentes de Recurso Repetitivo - atrelar a tabela dos 

IUJs no SAPo 


Estatística - Manual novo - Vânia enviar a compilação das novidades para publicar no 

Moodle e Extranet, Mariana co1ocar. 
 . 
Meta 7 do CNJ - pendentes ok, faltam julgados e distribuídos, para retirar do Banco, DED 
108. 

Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 23/05/2016, 11 hOO, sala no 
15°. Andar. 

( ) 



ATA DA REUNIÃO DO PJE-EGEST ÃO DE 20. GRAU - FÍSICOS E ELETRÔNICOS . . 

23/05/2016 

Presentes Dra. Luciane, Marcio, Edmilson, Neia, Betanho, Vânia, Mariana, João, Marta, 
Vara, Celina, Evandro, Ednamara, José Maria, Herbert, Edson, Angela, Marta 

Publicação LOMAN - até março. Abril - publicação em andamento com ressalvas. 


DED 127 - Finalizado, subiu com a carga de janeiro. Em fevereiro, erro, validação temporal, DED 

aberto - item de ajuste, até 03/06 ok, para recarregar a partir de fevereiro. Item de ajuste mudou e 

está com problema, estão ajustando. Tomar cautela para não fazemos mais recargas do primeiro 

semestre. 

DED 141 - em desenvolvimento. 


DED Dl 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. 


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. Pendente. 


DED 130 - ok. 


Pendências de aposentados - aguardando a versão 2.0. - não resolveu todos os problemas. Versão 

nova do PJE deve corrigir o erro da distribuição da cadeira do Dr. Jorge. Fim do mês. 

Acompanhar as cadeiras que foram ocupadas, após a implantação da versão nova do P JE. 

Provávelmente na carga de junho. 


Vista Regimental- Estatística dar ok para Marcio, para retomar a tabela do prazo, de acordo 
com a Resolução do CNJ. PJE não olha. Para os físicos, vamos aguardar a finalização do 
DED sobre o Manual e fazemos o retomo da tabela para abril. Pendente. Só com a recarga. 

Estatística - acesso às mensagens do EGE - não têm mais acesso. Herbert verificar o acesso 
no EGE. Fazer ofício para login e senha de consulta no EGE para outros setores envolvidos, 
não só TI. Pendente com Dra. Luciane. 

Evandro - processos redistribuídos para CIC - com RR interposto já na VPJ - pela 
possibilidade de acordo - não fazer a redistribuição porque o processo entra novamente para 
Relator e o RR some. Resolvido . 

. Baixado físico - mov 22 - CIC - começa a trami~ção novamente '- orientar o pessoal do . 
CIC para requisitar o processo da Vara e entrar com 981 para a VPJ. Pendente, ver na carga 
de abril. Pendente com Evandro. 

Correiçâo do TST - DEDS ok, 

Custas - sala de sessão - na tendência do julgamento - registrar as custas que consta do 
voto. Após recebimento ou não, lançador de movimento. Roteiro com Dra. Luciane, para 
analisar e publicar, também serve para os gabinetes na decisão monocrática. . 

Melhoria no sistema - se o processo for enviado para análise de gabinete e estiver em sala 



aberta, não é excluído automatic~mente, e pode ser incluído em outra sala com a mesma 
composição, se não foi fechada a primeira sala. Pendente. 

João - sobrestamento pela IUJ - fisico - movimento 873 - deliberado em sessão - vamos 
publicar as novidades. Movimentos novos ainda não criados. 

Informática - Movimentos novos, Herbert já falou com Marcio, estão criando para 
disponibilizar para alimentar, já entrou em contato com o 1 G. 

Estatística - Manual novo - Vânia enviar a compilação das novidades para publicar no 
Moodle e Extranet, Mariana colocar. Ok. Pendente com Dra. Luciane 

. Meta 7 do CNJ - pendentes ok, faltam julgados e distribuídos, para retirar do Banco, DED 
137 - Pendente em desenvolvimento. Select da TI dos pendentes, dados foram corretos para 
o CNJ. Pendente ainda julgados e distribuídos. Concorrendo com o DED 141 - item de 
ajuste, para recarga. 

DED 138 - aperfeiçoamento na tela do extrator do 1 G, para rodar individualmente cada 
Vara. 

Semana da Conciliação - pendente informação sobre o aplicativo para alimentação. 
Pendente. 

Oficio das atas do Comitê - rever. 

Negócios - sem pendências. 

Sobrestamento - reforçar o aviso da decisão-relatar. Em secretaria, corrigir os que estavam 
em diligência, para os fisicos, para sobrestamento. Atualizar o roteiro do sobrestamento na 
secretaria. Mariana e Vara. 

Encerrada a reunião, fica marcada próxima reunião para o dia 13/07/2016, 11 hOO, sala no 
15°. Andar. 


