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Data Modalidade 

05/04/2017 PRESENCIAL 

Participantes 

 
Dr. Emerson José Alves Lage; Dra. Wilméia da Costa Benevides; Telma Lúcia Bretz 
Pereira; Nadja Maria Prates Públio; Ana Helena Duarte Timponi; Mário Lúcio Assis Lima 
por Ludmila Pinto da Silva; Valério Lúcio Borges; Hilda Yuri Matsushita; Rodrigo 
Montenegro Possa; Renato de Azevedo Silva. 
 
Deliberações em negrito 
 

Registros 

 
1. Dados de 2017 
 
1.1 Dados administrativos 
 
Ao ser questionado por Nadja sobre a existência de erros nos dados administrativos, 
Rodrigo informou que os itens 5 e 6 não foram gerados, por uma falha de execução de 
TI. O problema já foi corrigido em relação a janeiro deste ano. Falta ainda a geração dos 
dados corretos para fevereiro e março. 
 
1.2 Dados judiciais 2º Grau 
 
Enviamos um e-mail direcionado especificamente às unidades indicadas no relatório de 
erros e alertas, dia 20 de março. Porém, aparentemente não obtivemos resultados 
consideráveis. Apesar disso, algumas unidades que apresentavam poucas ocorrências 
saíram do segundo relatório e nenhuma nova foi incluída. 
 
Foi decidido que serão expedidos ofícios para que o s desembargadores 
responsáveis pelas unidades tomem ciência direta do  relatório. 
 
  
2. Sugestão de melhoria do Manual de 1º grau 
Apuração do item referente a audiências realizadas com base no complemento “data da 
audiência”, não com base na data de registro do movimento no histórico. Pois muitos 
magistrados assinam atas em dias não úteis. 
 
A sugestão foi aprovada e será encaminhada. 
 
3. Relatório de processos cadastrados no CLE sem ba ixa no legado 
 
A Corregedoria-Geral enviou um relatório de processos suspeitos, consistente em uma 
lista de feitos que se encontravam em duplicidade no PJe e no sistema legado. Após 
apurações por amostragem, verificou-se que se tratavam de processos cadastrados no 
CLE sem a respectiva baixa no PUTTY. 



 
Foi acatada a sugestão de Juliana de expedição de o rientação às Varas. 
Aproveitaremos o mesmo ofício aprovado acima para r enovar o alerta quanto à 
sequência de ações quando do cadastramento de um pr ocesso no CLE . 
 
A próxima reunião está agendada para o dia 03/05/20 17. 
 

 
 
 
 

Ata aprovada 
Desembargador Emerson José Alves Lage 

Coordenador 
 

 


