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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO
SISTEMA E-GESTÃO

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às quinze horas,
no Gabinete da Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal, com a presença
da Exma. Sra. Joseane Dantas dos Santos, Desembargadora Vice-Presidente
do Tribunal e Presidente do Comitê; e dos servidores Cláudio Delgado de
Freitas e Heyder Leite Dantas, estando devidamente justificada a ausência da
Exma. Juíza Dra. Lisandra Cristina Lopes, e dos servidores Marcelo MaI1ins
Pinto, Marília Melo Diniz e Rafael José Barbosa Andrade, foi instalada a
presente reunião. \'Ia oportunidade, foi comunicado o envio de oficio circular,
conforme determinação da ata anterior, com a ressalva da alteração do prazo
para o dia 15 de cada mês 'subsequente; em razão da ausência justificada da
servidora Marília Melo Diniz foi detenninado que a mesma trará na próxima
reunião as situações de suspensão processual que excluem os processos da
pendência de execução, nos termos da norma do sistema do Justiça em
Números do CNJ; as inconsistências dos "Relatórios de. Detalhamento de
Erros" do mês de agosto foram todas sanadas nesta ocasião; foi determinada a
expedição de oficio ao Comitê Gestor Nacional do egestão a fim de consultar
a correta forma de baixar 110 egestão do Pje a solução de Antecipações de
Tutela, Embargos declaratórios <?u Exceções de incompetência que não
tenham sido corretamente alimentados à epoca, e que os respectivos
procéssos já estejam, atualmente, em fases distintas da fase do conhecimento;
ficou acertado que a próxima reLfnião ocorr.erá na primeira quinzera do mês
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de outubro, em data a ser definida. E para constar, foi lavrada a presente ata,
que segue assinada pelos membros do Comitê Gestor Regional do e-Gestão.
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JOSEANE DANTAS DOS SANTOS

PRESIDENTE DO COMITÊ

LlSANDRA CRISTINA LOPES
MEMBRO DO COMITÊ
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CLAUDIO DELGADO DE FREITAS

MEMBRO DO COMITÊ

MARCELO MARTINS PINTO
MEMBRO DO COMITÊ

MARÍLIA MELO DlNIZ
MEMBRO DO COMITÊ
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HEYDER LEITE DANTAS
MEMBRO DO COMITÊ

RAFAEL ,JOSÉ BARBOSA ANDRADE
MEMBRO DO COMITÊ
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