
Reunião Egestão Pje 1G – físicos e eletrônicos – 10 de junho de 2019
Presentes Dra Luciane, Herbert, Adilson, Arlene, Eduardo

PUBLICAÇÃO LOMAN – até fevereiro. 1G com problema de contagem de audiência em
março, aguardando para recarga desde janeiro com o script. 

ADM 205 – parado. Mariana fazer a revisão, para reduzirmos o DED. REduzido, colocar em
prioridade. Em fila. 

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

DED 671 e 656 – fazer combo para priorizar com o do 2G. Pendente. 

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

Issue 2276 – tirar precatórios das pendências – pendente. 

Inconsistência dos valores pagos no 1G – JIRA 10318-2018 – PROAD 3325-2019 – Herbert
para dar informação. Aguardando 1 de julho, para recarregar 2018.

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

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. Feito, sem
resposta. 

Índice de Conciliação 1a instância - Meta 3 do CNJ - Mariana acrescentar no nosso relatório
acordo após sentença. Aguardar a reunião do CNJ, para decidir, mas o resultado é ínfimo, sendo que
os solucionados podem estar fora do período de apuração. 

Dúvida do Joel – Adilson 

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

CR - sem pendências.

Informática – sem pendências

Estatística - extrator com cronograma - com a nova versão do extrator, poderemos migrar os
físicos com sentença e preparar os que ainda estão para sentenciar, deixando-os prontos para
migrar nesse momento. A versão do PJE vai trazer a possibilidade de migração e o extrator atual lê
o movimento da migração. 
Iniciada a execução e iniciada a execução definitiva – prejudicado o prazo médio. Resolvido na
próxima versão 2.5. 

Encerrada a reunião, próxima reunião 19/07, 15h30, 17o andar, salão nobre.


