
Reunião Egestão Pje 1G – físicos e eletrônicos – 18022022. Presentes Dra Luciane, Vânia, Arlene,
Elci, Adilson, Eduardo, Betanho, Mariana,

PUBLICAÇÃO LOMAN – publicada até dezembro

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 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.

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.

EGe 4461 - parcialmente julgados. Encerrado.

Ege 4465 - Execução encerrada. Aberto. Interagir

EGE 4482 - Incidente de liquidação. Aberto.

EGE 3672 - CLE processos cadastrados. Versão 2.7 resolvido, aguardar a recarga. Não analisado
ainda. Arlene. Encerrado.

EGE 4526 - item 90258 contribuição previdenciária - valor no lançador - incluir o movimento de
correção. Release 2.8 pacote 3. OK.

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.



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, com relatório dos erros. Enviar o relatório no PJE Cor
453, a cada semestre. Abrir chamado para nossa TI, para criar o relatório de cadastro de partes, para
que as Varas possam extrair, e feito isso, Estatística envia a cada semestre um lembrete para fazerem a
checagem. Checar o que consta do DATAJUd de errado, para corrigir, depois, demandar somente das
Varas que tem erros de cadastro.

Contagem de dias corridos para sentença - sem previsão de extrator novo, continuamos com extrator
com dias úteis. Sem previsão, talvez mudança na 2.8, que está em homologação. Sem previsão.
Encerrado.

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. Enviados os dados. Pendente com Mariana. Resolvido.

Email Indaiatuba- Adilson não entendeu a planilha, nem o Comitê, Dra Luciane vai responder, para
que a servidora teça mais minúcias do que pretende, para que possamos ajudar. O Igest é gerado pelo
TST, partindo dos dados do Egestão. Resolvido.

CR - sem pendências.

Estatística - sem pendências.

Encerrada a reunião, próxima reunião, para 25/03/2022, 15h30 por videoconferência.


