ATA DE REUNIÃO DO SISTEMA e-GESTÃO - TRT 6a REGIÃO

I Número: 04/2017

Data:·OS/0612017

• Participantes: Desembargadora Dione Nunes Furtado da Silva (Corregedora e Coordenadora
do Grupo Gestor Regional do Sisterpa e-Gestão); Desembargador Fábio André de Farias (
Coordenador do Grupo Gestor Regional do P.le); Juiz Gilvanildo de Araújo Lima (Auxiliar da
Corregedoria); Juiz Saulo Bosco Souza de Medeiros (Auxiliar da Presidência); Paulo César
Martins Rabelo- Diretor da Secretaria da 4a Turma; Maria Terezinha Pimentel de Souza- Chefe
do Núcleo. de Estatística e Pesquisa; Luiz Eduardo Moura de Oliveira - Chefe da Seção de
Acompanhame'nto e Controle Estatístico; Everaldo Arcelino de Macedo - Chefe da Seção
Negociai dos Sistemas PJe e e-Gestão; Henrique de Barros Saráiva Leão - Coordenádor de
Desenvolvimento de Sistema; Alessandro Alcides de Souza - Chefe de Gabinete da Presidência:
José Alberto Alves Viana- Diretor de ·secretaria da 1a Vara de Paulista; Regina Maria Menezes
Leite- Diretora de Secretaria da 173 Vara do Recife; Beatriz R. L. de O. Santana- Diretora de
Secretaria da P.Vara de Jaboatão.
• Objetivo: Acompanhar o Sistema e-GESTÃO

• Pontós relevantes abordados/Deliberações:
Iniciada a reunião, na Sala de Sessão do Pleno, presidida pelo Exma. Sra.
Desembargadora Dione Nunes Furtado da Silva, Coordenadora do Grupo Gestor Regional do eGestão, foram apresentadas as seguintes demandas:
'
1-) O Núcleo ·de Estatística apresentou a evolução gráfica do saldo dos processos

pendentes de baixa no conhecimento e execução, bem como o montante da arrecadação no I 0
grau, no período de janeiro de 2016 a maio de 2017. Foi constatada uma queda no saldo dos
processos pendentes de baixa do P.Je e aumento expressivo no montante arrecadado, concluindo
de forma positiva o trabalho in loco realizado junto às varas da região metropolitana quanto à
orientação do correto procedimento a ser realizado no sistema PJe. Já em relação à execução
observou-se um aumento no seu saldo, porém conclui-se que esse aumento está dentro do
esperado, pois reflete o aumento da dema!Jda natural do fluxo processual;
2) Em seguida, foi apresentado o resultado do trabalho realizado na baixa dos processos
do PJe no 2°. grau, ot:tde demonstra um ótimo desempenho quando comparado com outros
regionais. de médio porte, no período de janeiro a abril de 2017. Outro ponto· que mereceu
atenção foi o destaque das varas qtie superaram em mais de I 00% o valor total arrecadado neste
ano quando comparado ao mesmo período do exercício anterior;
·
3-) Foi observado que após uma prjmeira análise dos 'trabalhos reali zado pelas varas para
baixa dos processos do p Je que a maioria dos processos listados para verificação estavam de fato
pendentes e não houve necessidade de lançamento nesses processos, permanece ndo o saldo
próximo do atual. Isso implica a dizer, em uma primeira análise, que os valores apresentados
pelo e-Gestão nos itens de pendentes de baixa .do P.le estão de fato bem próximos à realidade;
•
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4-) Foi lançada a. prop'osta de ériação de um mecanismo de verificação mensal dos
processos que eventuatm'~#ie::lloúve ·arrecadação ou dispensa de custas e não foi registrado no
P.Je, para fins de melhor acompanhamento dos valore~ arrecadados.

5-) O Coordenador de Sistemas apresentou o trabalho de revisão dos ·itens do Legado no
1o e 2° Grau, bem como a instalação do P.I e 1.15 e do ex trator do PJe 2.0. Após esses

procedimentos deverão ser réenviadas novas remessas ao e-Gestão retroat'
de 2017;
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6-) Foi informado. pelo Núcleo de Estatística, que existe atualmente cerca de 7.900
Embargos de Declaração no legado que constam como pendentes de julgamento no e-Gestão.
Essa pendência está gerando demandas para correção através do AssystNet, onde foi observado
que uma grande maioria desses já estão arquivados:
7-) roi apresentado. pelo chefe da Seção Negociai dos Sistemas Pje e e-Gestão, uma
inconsistência na fase de liquidação, pois observou-se que em algumas varas a liquidação é
iniciada e não está sendo encerrada. Esse procedimento acarreta pendência de conclusão para o
magistrado;
8-) O Coordenador de Sistemas informa um problema na base do Siaj2 em relação à
dupl icidadc de numeração entre esse sistema e o PJe, onde aparecem processos com a mesma
numeração em ambos os sistemas, sendo na sua grande maioria processos da classe Matéria
Administrativa.

Após deliberações foram definidas as seguintes ações a serem realizadas pelo GrupoGestor:
1-) Ficou estabelecido que a equipe da Seção Negociai dos Sistemas PJe e e-Gestão
demandará junto à Administração do Tribunal um servidor. não necessariamente de TI, que
exercerá uma atividade de verificação dos processos pendentes de lançamento de custas
con forme estabelecido no item 04 (quatro) das del iberações;
2-) Em relação à deliberação do item 6 (seis), ficou definido que será realizado, pela T.l,
o levantamento dos processos arquivados definitivamente com pendência de lançamento do
resultado dos Embargos Declaratórios. A partir dessa relação será realizado um estudo de
impacto na produtividade dos juízes. juntamente com a área de negócio do e-Gestão, na hipótese
de se utilizar a baixa geral dos processos já arquivados definitivamente, via solução de T.l. Esse

estudo será posteriormente apresentado aos juízes auxiliares da Presidência e Corregédoria, antes
de sua execução;

·

3-) Em relação à deliberação do item 7 (sete), foi estabelecido que será realizado um
levantamento para verificação do impacto, desta pendência, na produtividade dos magistrados.
Este estudo, também, será apresentado aos juízes auxi liares da Presidência e da Corregedoria;
4-) Como alternativa de solução para o problema exposto no item 8 (oito) das
deliberações, foi estabelecido que será elaborada uma proposta de renumeração dos processos,
pela T. l. c posteriormente submetida à apreciação da Presidência do Tribunal , e caso aprovada, a
mesma será implantada e enviada às Secretarias do Pleno e Turmas para notificação das partes.

f inalizando a reunião a Exma. Sra. Desembargadora Dione Nunes Furtado da Si lva, abriu
a pauta para questionamento dos presentes, sem nada mais a ser deliberado, agradeceu a
encerrada a reunião.
participação de todos. dan
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FÁBIO ANDRÉ DE FARIAS

·mbargadora
Coordenadora do Grupo Gestor do e-Gestão

Desembargador
Coordenador do Grupo Gestor do PJe
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