
Reunião Egestão Pje 1G – físicos e eletrônicos – 27.09.2019. Presentes Dra Luciane, Arlene, Vânia, Betanho,

Adilson, Herbert

PUBLICAÇÃO LOMAN – até julho. Agosto - Issue 21317 e chamado R 32901 - tratadas aqui no Regional.

Pendente com o TST.

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.

Contagem das audiências – priorizado, na próxima versão 2.4.1 será liberado um hot fix – aguardando outro

script, conforme acima. Pendente para a 2.5. TEstar em homologação a versão 2.5, se funciona o código das

audiências.

DED 671 e 656 – fazer combo para priorizar com o do 2G. CEJUSC - não existe no FENIX de 2o. Grau.

Aparentemente, deveria ser atrelado na VPJ, sem lotação de servidor,ou quadro de pessoal, mas como órgão

julgador, visto que deve contar a produtividade do Magistrado.

Issue 2079 – pendência do AIRO e AIAP – só resolverá na próxima versão do Extrator.

Issue 2276 – tirar precatórios das pendências – pendente.

Roteiro do CEJUSC 1G - abrir um PROAD para validar. 7698 - ok, com o NUPEMEC. Pendente, Adilson

informa  que  foi  dado  andamento  nesta  semana.  Com  Paulo.  Enviado  para  Piracicaba  como  modelo.

Publicado no Moodle. Encerrado.

Duplicação do movimento extinta  a execução ou cumprimento da sentença -  encaminhar  como dúvida

negocial - usar o exemplo da Massaco - abrir Issue no JIRA. Abrir também no Comitê Nacional para ser lido

somente uma extinção, na contagem do prazo médio. Fazer com ID Dra Luciane, como dúvida negocial.

Pendente. Ver com Mariana.

EGE 2465 - próxima versão, sentença anulada pela própria instância. OK

Dúvida sobre o AI em Recurso Extraordinário – com Adilson para analisar e poder responder. Informa que

foi feito um PROAD. Com o Núcleo. Adilson verificar o andamento.

Joel - antecipação de tutela - Ver com o Silvio. Pendente com Dra Luciane.

Migração para o eletrônico - consertar o robô aqui pela TI - não houve teste. Dra Luciane falar com Dra

Lucia. Mariana informa que sai do item 62, mas não sai do item aguardando a 1a. audiência.Processos sem

sentença e migrados não aparece pendente no PJE, só no físico. Continuar migrando, vão mandar hot fix e,



depois, aparecerão no PJE, mas estarão no saldo, não havendo impacto. Se for necessário, recarregamos. Elci

informou necessidade de três VAras para recarregar, os processos que impactaram no prazo médio. Vai

recarregar desde fevereiro. Americana, Araçatuba e Itapetininga. Não foi feita a recarga, pelo problema com

o extrator. Aguardando carga de agosto.

EGE 3150 - Estatística mandar inteiro teor para Adilson verificar o processo e ver a solução.

Ver a EGE sobre processo sem solução de julgamento e que não constará nos julgados no Tribunal.

PROADS da Corregedoria - Adilson informa que não passaram por ele. Os assuntos não pertinem ao Comitê

quanto à autorização de mudança de fase, apenas repercutem na captação de dados. Quanto ao SAP, parece À

Dra Luciane que seria uma questão de abrir chamado para correção das ocorrências.

CR - ausente.

Estatística - rascunhar ofício para Dra Luciane sobre as tabelas do CSJT e do CNJ, para enviar para a

Corregedoria indagando como proceder. Prejudicado, em virtude do grupo do CSJT.

Oficiar para Estatística do CNJ, sobre o relatório do item em que perdemos ponto para o prêmio. Arg Inconst

- não tem essa classe no CNJ e nós ainda mandamos. Incluir no ofício, nossa inserção no item do CNJ

Incidente de Arg de Inconst que está aberta somente para a Justiça Federal. Não há mais inconsistências para

nosso Tribunal em classes. Ok.

Informática – sem pendências

Encerrada a reunião, próxima reunião 08.11, 15h30, 17o andar, salão nobre.


