Reunião Egestão Pje 1G – físicos e eletrônicos – 08.07.2022. Presentes Dra Luciane, Arlene, Vania,
Elci, Mariana, Hellen, Adilson, Eduardo.

Publicação LOMAN – publicada até maio.
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. 2274 em análise e 3249 verificar qual a versão que virá. Pendente ainda,
depende do extrator do GPRec. Arlene informa que liberada a versão 2 do Extrator e vão começar
trabalhar em abril. Em homologação , DED 1071, inclusive o Extrator está em homologação. Em
produção, Celso avisou que está liberado o hot fix, para aplicar e testar semana que vem.

Retorno de fase - as Varas estão usando a tarefa e o extrator não lê. Abrir EGE Dra Luciane. EGE
4463 - em análise.

EG 4449 - CEJUSC acordos - em análise negocial. Abrir uma Issue de melhoria sobre acordo em fase
de liquidação, similar ao acordo depois da sentença, alinhar com a fase de conhecimento. Em análise.
Vamos abrir uma nova. Pendente. Criar uma EGE nova de melhoria para criar um item de acordo em
liquidação. Pendente com Dra Luciane.

Ege 4465 - Execução encerrada. Aberto. Pendente.

EGE 4482 - Incidente de liquidação. Aberto. Pendente.

Classes novas 50072 - cumprimento provisório de sentença e conversão de execução provisória em
definitiva - Betanho informa que no manual não consta. Abrir uma EGE melhoria. DRa Luciane
pendente, unificar as EGES. Pendente Mariana para checar se Dra Luciane abriu. Mariana achou uma
EGE do TRT3, então, não precisa abrir, está na versão 2.9, nos estamos na versão 2.8.2. Agora, na
2.8.3.

VT Araras indaga que recebem email, quando são correicionados, audiências realizadas e sem
conclusão, processos já arquivados e aparecem lá, extraído do SAO, Hellen vai abrir chamado para o
Núcleo, para correção no PJE. Hellen informa que foi aberto chamado externo n.

Em decorrência da Correição Geral em julho, estão sendo compilados os dados dos processos
suspeitos, para enviarmos para as Varas, no 1G não há processos suspeitos. Encerrado assunto.

CR - Adilson relata que SCdo Rio Pardo, prazo de audiência está zerado o prazo médio de janeiro e
fevereiro. Estatística com a pendência. Resolvido com a recarga de janeiro e fevereiro. Encerrado.

Estatística - sem pendências

TI - migração dos processos da VT de Rancharia, encerrada a VT. Remessa do arquivo morto, pelo
SAP, movimento 123 para a VT nova. Quando necessário desarquivar, migrar para o PJE e tramitar,
se necessário.

Processos arquivados definitivamente antes da migração ao PJE, não aparecem no PJE, então,
necessária a consulta processual. Herbert ainda em estudo sobre extinção do SAP.

CR - sem pendências.

Encerrada a reunião, próxima reunião, para 05.08/2022, 14h00 por videoconferência.

