
Reunião Egestão Pje 1G – físicos e eletrônicos – 01102021. Presentes Dra Luciane, Betanho, Mariana,
Adilson, Eduardo.

PUBLICAÇÃO LOMAN – publicada até junho.

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. Vânia informa que será outro DED,
para fazer o De-Para, contemplando as inconsistências encontradas na avaliação do prêmio. DED com
pedido de suspensão, hoje reunião do CNJ Vânia participando, DED 1014. Ofício do CNJ com prazo,
Betanho informa que vão apresentar as sugestões. Prazo do ofício 27, ok, cumprido. DED, Maurício
com VÂnia e Elci em reuniões periódicas, mas o DED ainda não começou, ainda não priorizado. Já
finalizada a listagem de correção de partes e movimentos, normalmente CPF e CNPJ, listagem por
vara, com processos analíticos, necessário o usuário corrigir a autuação, se o problema for com o
cadastro da parte, abrir chamado para o Núcleo. Dra Luciane decidiu que a Estatística faça um PJE
Cor para a Corregedoria, demandando a correção desses dados para o DATAJUD, que será
considerado para o prêmio do CNJ, com prazo de 60 dias. Movimentos serão saneados por DED.
Aberto também o DED 1048, que aguarda o desenvolvimento do 1014. Em homologação, corrigindo
as inconsistências, com carga completa pela ferramenta do TRT 4, sanando inconsistências, prazo
prorrogado até 24/09, tomando por base carga de agosto. DED 1014 encerrado e 1048 a encerrar.
Somente inconsistência com Dra Erica e Dr Renato Sant’Ana, estão corrigindo. Depois, encerrar o
assunto.

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.

EGE 4305 - planejado para a próxima versão, processos que sumiram. Hot fix 2,7,1 Resolvido.

EGE 4162 - prazo médio de execução - pendente de análise negocial. Confirmado que o arquivamento

definitivo, mesmo sendo desarquivado, não é mais lido o processo. Aviso no Moodle sobre a resposta

da EGE.

EGE 2274 e 3249 - criação dos itens RPV - próxima versão 1.2.7.1. Análise negocial e 3249 -
resolvido na versão 2.7, aguardando somente correção do extrator em instalação. Não liberado na
versão 2.7. Interagir na Issue.

Retorno de fase - as Varas estão usando a tarefa e o extrator não lê. Abrir EGE Dra Luciane. EGE



4463 - em análise.

EG 4395 - ED pendente - hotfix. Resolvido.

EG 4449 - CEJUSC acordos - em análise negocial. Abrir uma Issue de melhoria sobre acordo em fase
de liquidação. Dra Luciane e Mariana.

EGe 4461 - parcialmente julgados. Para fazer

Ege 4465 - Execução encerrada. Para fazer

EGE 4482 - Incidente de liquidação Para fazer.

EGE 3672 - CLE processos cadastrados. Versão 2.7 resolvido, aguardar a recarga. Aguardar a recarga.

EGE 4526 - item 90258 contribuição previdenciária - valor no lançador - incluir o movimento de
correção. Em análise negocial.

PJe Cor 512 - VT S Carlos - retorno de fase de liquidação. Betanho minutar para Dra Luciane anexar.
Feito e Betanho vai anexar.

Classes novas 50072 - cumprimento provisório de sentença e conversão de execução provisória em
definitiva - Betanho informa que no manual não consta. Abrir uma EGE.

Meta 2 - SIG no ar, desnecessário enviar os emails para as Varas. Liberado em 10/09. Enviar email
pela Estatística reforçando a capacitação e necessidade de logar na ferramenta. Resolvido.

Cadastro de partes - solicitado que a CR demande junto às Varas para continuarem primando pelo
cadastro correto das partes. Estatística informar os erros mais frequentes e enviar uma rotina a cada
quatro meses. Resolvido, enviar em dezembro.

PJE Cor 413/21 - Afastamento de Magistrados, o Comitê entende que a CR deveria demandar sobre
os afastamentos que estão a mais no sistema do SIGEP, e quais seriam computados como justificados
para a magistratura. Mariana abriu Issue para correção das inconsistências das férias no SIGEP. Em
estudo na CR. Resolvido.

Contagem de dias corridos para sentença - sem previsão de extrator novo, continuamos com extrator
com dias úteis. Sem previsão.



Semana de Conciliação e Execução - PROAD para a Presidência, informando os indicadores e
relatórios usados na última semana de conciliação e solicitando orientação sobre a necessidade de
novos indicadores ou relatórios. Resolvido.

Adilson informa sobre dois erros encontrados em correição, processos de 2011 e 2013 que voltaram
para pendências e não estavam ano passado. Adilson enviar para Mariana analisar os processos.
Pendente com Adilson.

TI - sem pendÊncias.

Estatística - sem pendÊncias.

CR - sem pendÊncias.

Encerrada a reunião, próxima reunião, para 12/11/2021,, 15h30 por videoconferência.


