Reunião Egestão Pje 1G – físicos e eletrônicos – 08 de março de 2019.
Presentes Dra Luciane, Herbert, Adilson, Arlene, Mariana,
PUBLICAÇÃO LOMAN – até dezembro, inclusive anual. Janeiro e fevereiro, depois do dia 18.
ADM 205 – parado. Mariana fazer a revisão, para reduzirmos o DED
Contagem das audiências – priorizado, na próxima versão 2.4.1 será liberado um hot fix – Issue
2204.
DED 671 e 656 – aguardando novo Manual do Extrator.
Migração na fase de conhecimento, duplicação do ID, resolvido.
Issue 2079 – pendência do AIRO e AIAP – só resolverá na próxima versão do Extrator.
Issue 2274 – RPV – ainda pendente. PROAD 8682 – Adilson fazer informação sobre o constante da
presente ata.
Issue 2276 – tirar precatórios das pendências – pendente.
Feriados estão sendo contados.
Processos suspeitos da ata de correição da CGJT – Mariana reenviar para Adilson
Migração – conhecimento – DED 854 – nova versão do PJE vai possibilitar a migração em
conhecimento, inclusive depois de sentenciado, com a criação do 123.
Inconsistência dos valores pagos no 1G – JIRA 10318-2018 – PROAD 3325-2019 – Herbert para
dar informação.
PROAD – 621 – melhoria no PJE, na medida em que o extrator não lê o retorno do processo de uma
fase para a anterior, se o sistema do PJE não permite esse retorno. Dra Luciane vai encaminhar para
o Comitê do PJE
Informática – sem pendências
Corregedoria – Adilson – sobrestamento de processos no caso de reunião de execuções – em virtude
da ata da Corregedoria Geral – orientação para os processos novos usar o movimento de suspensão,
Mariana checar o complemento. Para os processos que já receberam encerramento, arq definitivo,
não serão mais lidos na execução, se retornarem ao fluxo.
Encerrada a reunião, próxima reunião 12/04, mesmo horário e no 16o. Andar.

