Reunião Egestão Pje 1G – físicos e eletrônicos – 15 de abril de 2019.
Presentes Dra Luciane, Herbert, Adilson, Mariana, Vânia, Betanho
PUBLICAÇÃO LOMAN – até fevereiro.
ADM 205 – parado. Mariana fazer a revisão, para reduzirmos o DED. REduzido, colocar em
prioridade.
Contagem das audiências – priorizado, na próxima versão 2.4.1 será liberado um hot fix –
Issue 2204. Em homologação.
DED 671 e 656 – fazer combo para priorizar com o do 2G.
Issue 2079 – pendência do AIRO e AIAP – só resolverá na próxima versão do Extrator.
Issue 2276 – tirar precatórios das pendências – pendente.
Processos suspeitos da ata de correição da CGJT – Mariana reenviar para Adilson OK
enviado para a CR. VAras devem ser orientadas a extrair relatório.
Migração – conhecimento – DED 854 – nova versão do PJE vai possibilitar a migração em
conhecimento, inclusive depois de sentenciado, com a criação do 123. Dra Luciane fez
informação no PROAD.
Inconsistência dos valores pagos no 1G – JIRA 10318-2018 – PROAD 3325-2019 – Herbert
para dar informação. Aguardando 1 de julho, para recarregar 2018.
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 - Aceito no Comitê.
Roteiro do CEJUSC 1G - abrir um PROAD para validar.
Informática – sem pendências
Estatística - VT de Batatais - migração no 1G para o eletrônico, mas o processo está em físico
e o TRT anulou a Sentença, e retornou para o 1G, para novo julgamento. Orientar a Vara para
fazer certidão no PJE, que a parte deve consultar no processo físico, que se encontra pendente
no TST. Intimando a parte.
Corregedoria – sem pendÊncias.
Encerrada a reunião, próxima reunião 13/05, 15h30, 17o andar.

