
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 31.08.2021

Local: Videoconferência

Presenças: Juiz Adriano Santos Wilhelms, Juiz Auxiliar da Presidência (Coordenador);

Servidor Adolfo Marques Pereira, Secretário-Geral da Presidência;

Servidor Geraldo Cruz Teixeira, representante da área de negócio judicial (2º
Grau);

Servidora Luciana Tirelli Lopes Pulvirenti da Silveira, representante da área de

negócio judicial (2º Grau);

Servidor Flávio Cesar Girotto, representante da área de negócio judicial (1º Grau);

Servidor Luiz Eduardo de Freitas, representante da área de negócio judicial (1º
Grau);

Servidor Francisco José Fetter Furtado, representante da área de estatística.

Secretário: Francisco José Fetter Furtado (AGE)

Horário: 14h30min –14h50min

Pauta: Assuntos gerais do e-Gestão.

______________________________________________________________________________

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de 2021, às 14 horas e 30 minutos, através de
videoconferência, ocorreu reunião do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão, contando
com as presenças acima nominadas. A reunião foi coordenada pelo Excelentíssimo Juiz Adriano
Santos Wilhelms, que iniciou a reunião saudando os presentes. Luciana mencionou pedido
referente à melhoria nas variáveis Cp2º - Pendentes de Baixa no 2º Grau e TBaix2º - Total
Processos Baixados no 2º Grau, conforme descrito abaixo:

“Após apreciada e aprovada em reunião pelo Comitê Regional, solicitamos melhoria em relação à
situação apresentada abaixo, relacionada ao relatório do e-Gestão 2.2.14. Baixa de Processos:

Os relatórios "(A) Processos baixados" e "(E) Processos pendentes de baixa", apesar de haver
previsão da "Descrição do Gabinete" vinculado aos processos, estão apresentando as
informações incompletas.

Explicamos: de um total de 53.435 processos pendentes de baixa no TRT4 em julho/2021, temos
a informação por Gabinete para 31.544 processos. Os 21.891 processos restantes estão sem a
devida vinculação à Serventia. Igualmente, em relação aos processos baixados, em julho/2021
temos um total de 7.576 processos, dos quais temos a vinculação ao Gabinete de 4.213
processos. Os demais 3.363 não estão trazendo a serventia a qual se vinculam os processos.

Ressaltamos que a vinculação à serventia (gabinete) é essencial para medição da produtividade
dos gabinetes e impacta diretamente no cálculo da taxa de congestionamento líquida do 2° Grau
(variáveis Cp2º e TBaix2º do Módulo de Produtividade Mensal, obtidas através dos itens
estatísticos em comento), apresentada no Relatório Justiça em Números.
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Para melhor compreensão e análise, apresentamos exemplos de processos que se encontram
nas variáveis TBaix2º - Total de processos baixados no 2º grau e Cp2º - Casos pendentes no 2º
grau, com e sem informação de gabinete:

Cp2º - Casos pendentes no 2º grau (item estatístico considerado 92.224):

Com serventia vinculada (gabinete do magistrado):

0000837-52.2014.5.04.0382 (ROT) - Gabinete Ana Luiza Kruse

0000295-30.2013.5.04.0233 (ROT) - Gabinete André Reverbel

0000001-25.2014.5.04.0303 (AP) - Gabinete Marcelo Gonçalves de Oliveira

Sem informação de serventia:

0000045-03.2013.5.04.0231 (ROT) - deveria vincular o Gabinete Ana Luiza Kruse - Atualmente,
encontra-se na OJC de Análise de Recurso

0000044-04.2015.5.04.0601 (ROT) - deveria vincular o Gabinete André Reverbel - Atualmente,
encontra-se na OJC de Análise de Recurso

0000053-58.2013.5.04.0011 (AP) - deveria vincular o Gabinete Marcelo Gonçalves de Oliveira -
Atualmente, encontra-se na OJC de Análise de Recurso

TBaix2º - Total de processos baixados no 2º grau (itens estatísticos considerados 92.220 e
92.221):

Com serventia vinculada (gabinete do magistrado)

0020056-08.2020.5.04.0102 (ROT) - Gabinete Ana Luiza Kruse

0020056-85.2020.5.04.0141 (ROT) - Gabinete André Reverbel

0000040-81.2014.5.04.0251 (AP) - Gabinete Marcelo Gonçalves de Oliveira

Sem informação de serventia

0020102-58.2019.5.04.0772 (ROT) - deveria vincular o Gabinete Ana Luiza Kruse - Atualmente,
encontra-se na OJC de Análise de Recurso

0000381-15.2014.5.04.0702 (ROT) - deveria vincular o Gabinete André Reverbel - Atualmente,
encontra-se na OJC de Análise de Recurso

0000499-64.2013.5.04.0301 (AP) - deveria vincular o Gabinete Marcelo Gonçalves de Oliveira -
Atualmente, encontra-se na OJC de Análise de Recurso

Ainda, com intuito de auxiliar na solução do problema, comunicamos que foram analisados os
21.891 processos contidos no item 92.224 - Processos pendentes de baixa (variável Cp2º do
Justiça em Números/CNJ), em julho, que não apresentam valor preenchido no campo "Descrição
do Gabinete" (ou seja, constam como "Sem Informação de Serventia") e constatamos que eles se
encontram nos seguintes OJs (Órgãos Julgadores) no PJe:

OJ de Análise de Recurso

OJ Gabinete da Presidência do OJC

OJ CEJUSC 2G

OJ CEJUSC RR

OJ Gabinete do Juízo Auxiliar de Execução
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OJ Gabinete Comissão de Jurisprudência

Por não estarem constando no OJ do Gabinete do relator no período da apuração, acreditamos
que o sistema e-Gestão não está conseguindo apurar a "Descrição do Gabinete" vinculado ao
processo.

Ainda, a área técnica do Regional informa que busca a informação do OJ na data (gabinete
relator) de uma tabela chamada "tb_processo_trf_log_dist".

Assim, pedimos ao Comitê Nacional do e-Gestão que analise o problema relatado e ajuste o
modelo de dados do sistema e-Gestão de forma que o nome do gabinete do relator vinculado ao
processo apareça na "Descrição do Gabinete" para os referidos itens estatísticos quando o
processo se encontrar "fora" do OJ do Gabinete.”

Deliberação: foi aprovada a abertura de JIRA referente à melhoria nas variáveis Cp2º -
Pendentes de Baixa no 2º Grau e TBaix2º - Total Processos Baixados no 2º Grau, conforme
proposto pela servidora Luciana. Reuniões do e-Gestão até o final do ano: foram definidas as
datas das próximas reuniões do e-Gestão: dias 21.09, 19.10, 09.11 e 07.12, sempre às 14 horas e
30 minutos. Reunião encerrada às 14h50min. Ata redigida pelo servidor Francisco José Fetter
Furtado, Assessor-Chefe Substituto de Gestão Estratégica, Dados Estatísticos e Apoios às Ações
Institucionais.
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