
Reunião Egestão Pje 1G – físicos e eletrônicos – 13.12.2019. Presentes Dra Luciane, Arlene, Betanho, 
Eduardo

PUBLICAÇÃO LOMAN – até outubro. Aprovadas até outubro. 

ADM 205 – parado. Mariana fazer a revisão, para reduzirmos o DED. Reduzido, colocar em prioridade. Em
fila. Ver o relatório do SICOND, que conta a produtividade em dias úteis do Juiz, para retroagir, no caso da
Estatística, o período de 24 meses, descontando férias e afastamento para fins de promoção. Adilson informa
que há um relatório da Corregedoria de produtividade do Juiz, não SICOND. Estatística ver com Adilson.
Analisar se é o necessário, para encerrar o DED. Pendente. 

Contagem das audiências – priorizado, na próxima versão 2.4.1 será liberado um hot fix – aguardando outro
script, conforme acima. Pendente para a 2.5. Na versão 2.5, funciona o código das audiências. RElegando
para janeiro de 2020. DED, para Manual  2.0 -  923 -  andar  e verificar  os impactos dos itens que não
colocarmos na produção. Tribunais tem alegado que a alteração de classe não tem carregado casos antigos,
somente casos. Avaliar a possibilidade de não recarregarmos 2019, vez que todas as cargas estão aprovadas e
há possibilidade nova versão corrigindo os erros. 

Issue 2079 – pendência do AIRO e AIAP – versão do Extrator 2.5

Issue 2276 – tirar precatórios das pendências – REsponderam que na Res CNJ  76/2009 não considera
como baixados os processos que tiveram precatório  expedido, considera o processo pendente e não
baixado. Item 390 - considera os processos sem precatórios. Respondido e não vão alterar. 

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. Fazer com ID Dra Luciane, como dúvida negocial.
Pendente. Ver com Mariana. Aberta EGE 2957 - em análise negocial. 

Dúvida sobre o AI em Recurso Extraordinário – com Adilson para analisar e poder responder. Informa que 
foi feito um PROAD. Com o Núcleo. Adilson verificar o andamento. Pendente com Eduardo.

EGE 3150 - Estatística mandar inteiro teor para Adilson verificar o processo e ver a solução. Mariana
enviou  email  hoje  para  Adilson.  Correção  do  registro  de  solução  enquanto  não  mudar  de  fase,
Corregedoria informar Juízes, Diretores e Assistentes, porque há impacto na produtividade e nas metas,
pelas pendências. Encerrar o assunto porque não temos como levantar os processos nessa situação. 

Corregedoria  -  notícias  sobre  a carga  -  carga  concluída,  mas  estamos  em saneamento  para  fins  da
migração e selo do PJE, estamos no lote. Lins - ainda não chegou. Relatórios do SICOND que são
automáticos impedem a contagem da carga. Falar com TI, nesses casos, o que pode ser feito. 

Estatística - Betanho informa que tem uma classe na execução, execução de título executivo judicial, tem



causado  inconsistência  na  distribuição  da  VAra,  reduz  a  distribuição,  3a.  de  Campinas  acusou
inconsistência na distribuição, Eduardo vai sondar na Vara. Impactos na GECJ - essa classe não entra,
portanto, o Juiz não recebe. Verificar na configuração da nova versão do PJE, para saber se é peso da
classe. 

Encerrada a reunião, próxima reunião 24.01.20, 15h30, 17o andar, salão nobre. 


