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

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às dez horas e trinta
minutos, 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, Marcelo Martins Pinto, Marília Melo Diniz, e Rafael José
Barbosa Andrade, estando devidamente justificada a ausência do servidor
Heyder Leite Dantas, foi aberta a reunião do Comitê Gestor Regional do e-
Gestão. Na oportunidade, tendo a servidora Marília Melo Diniz levado cópia
da Resolução nO 76/2009 do CNJ, que prevê que, no Sistema Justiça em
Números, na apuração das pendências de execuções judiciais, são excluídos
os precatórios e as requisições de pequeno valor, foi determinada a geração de
relatório pela Secretaria de Tecnologia da Informação contendo o número de
todos os processos com precatórios e RPV' s expedidos no SAP-2 e a
expedição de ofício circular a todas as Varas deste Regional enviando o
referido relatório para fins de conferência e, se for o caso, ajuste da respectiva
alimentação no SAP- I, tendo em vista que somente foram devidamente
excluídos da pendência de execução os precatórios e RPV' s que tiveram a
devida alimentação no SAP-l; considerando que existem inúmeras
inconsistências no PJe do 2° grau, foi deliberada a designação de um
multiplicador por Gabinete de Desembargador e a visita dos membros do
Comitê ao Tribunal Pleno e às Secretarias das Turmas para fins de orientação
e de sensibilização dos servidores quanto às principais rotinas do PJe e, ~
também, para que sejam identificadas as principais inconsistências do sistema1"tI
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a fim de que não mais se repitam; houve, ainda, a informação, pelo servidor
Cláudio Delgado de Freitas da implementação da ferramenta da consulta
dinâmica dos indicadores do e-Gestão denominada de e-Gestão express; as
inconsistências dos "Relatórios de Detalhamento de Erros" de setembro foram
todas sanadas nesta ocasião; ficou acertado que a próxima reunião ocorrerá na
primeira quinzena de novembro, 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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