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MATRÍCULA – NOME – CARGO – MODALIDADE TELETRABALHO – HORÁRIO DE TRABALHO (HORÁRIO DE BRASÍLIA) – INÍCIO
TELETRABALHO – LOCAL

1   842838 –    RAPHAEL MARINHO FERNANDES    – TÉCNICO JUDICIÁRIO - INTEGRAL – DAS 11H ÀS 17H – A PARTIR DE 02/08/2021,
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES – RECIFE (PE)

ATO CONJUNTO Nº 28, DE 30 DE JULHO DE 2021.

Ementa : Dispõe sobre a  utilização obrigatória do sistema e- NatJus no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco por magistrados(as)
e servidores(as) com atuação em Unidades Judiciárias que detenham competência para processar e julgar demandas que envolvam questões
de saúde pública, para solicitar pareceres e notas técnicas ao Nat-Jus/PE.

O Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco,  Desembargador FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS , o Corregedor
Geral da Justiça,  Desembargador LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIREDO , e  Desembargador EVANDRO SÉRGIO NETTO DE
MAGALHÃES MELO,  Presidente do Comitê Estadual  de  Saúde  de Pernambuco,  no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO  o disposto na Resolução nº 238, de 06 de setembro de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a
criação e manutenção de Comitês Estaduais da Saúde;

CONSIDERANDO  que o Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e- NatJus) foi implementado pelo CNJ em dezembro de 2018 e o
Provimento nº 84, de 14 de agosto de 2019, da Corregedoria Nacional de Justiça, determina a obrigatoriedade do seu uso, bem como dispõe
sobre o seu funcionamento;

CONSIDERANDO  a necessidade de qualificar as decisões judiciais para atender ao Direito à Saúde;

CONSIDERANDO  a importância do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Nat-Jus) estadual e nacional, bem como do Sistema Nacional
de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus) como ferramentas colocadas à disposição dos(as) magistrados(as) e servidores(as) no auxílio às
decisões de demandas que envolvam questões de saúde pública;

CONSIDERANDO  que todos os magistrados foram cadastrados no sistema e-NatJus, plataforma disponibilizada pelo CNJ, que encerra um
banco de dados nacional para abrigar pareceres técnico-científicos e notas técnicas elaboradas com base em evidências científicas na área
da saúde, emitidos pelos Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário (Nat-Jus) estadual e nacional, assim como pelos Núcleos de Avaliação de
Tecnologias em Saúde (Nats);

RESOLVEM:

Art. 1º  DETERMINAR  que o acesso e a solicitação de notas técnicas e pareceres aos Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário (Nat-Jus) estadual
e nacional, bem como o acompanhamento das respostas,  deverão ser  obrigatoriamente  realizadas por meio do sistema e-NatJus.

§1°  Comprovada documentalmente a indisponibilidade do sistema e-Natjus e a urgência do provimento judicial requestado, excepcionalmente,
será admitida a comunicação entre a unidade judicial e o Nat-jus estadual por e-mail.

§2°  Cessada a instabilidade, a consulta e a resposta deverão ser registradas, de forma regular, no e-Natjus para que outros usuários tenham
acesso ao parecer ou à nota técnica emitidos.

Art. 2º  Para acesso ao sistema e-Natjus, os(as) magistrados(as) deverão usar o endereço   http://www.tjpe.jus.br/web/corregedoria/sistemas/
corporativos-cnj  onde se encontram albergados os principais sistemas utilizados atualmente pelos juízes e servidores do Poder Judiciário Estadual
ou, ainda, o endereço web (  www.cnj.jus.br/e-natjus  ), digitar o ‘Login’ (sempre o CPF) e ‘Senha’ para entrar no sistema (mesma senha dos
demais sistemas corporativos CNJ).

§1°  Os(as) magistrados(as) poderão indicar servidores(as) para acessar o sistema e-Natjus e, para tanto, deverá ser enviada solicitação à
Assessoria de Tecnologia da Informação da Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco (ATI/CGJPE) por meio do e-mail   cgj.ati@tjpe.jus.br  .

§2°  O esclarecimento de dúvidas frequentes poderá ser obtido mediante acesso à página   https://www.cnj.jus.br/e-natjus/faq.php  .
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Art. 3º  Os casos omissos serão submetidos à deliberação do Corregedor-Geral da Justiça.

Art. 4º  Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

Des. FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS

Presidente do TJPE

Des. LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIREDO

Corregedor-Geral da Justiça

Des. EVANDRO SÉRGIO NETTO DE MAGALHÃES MELO

Presidente do Comitê Estadual  de  Saúde  de Pernambuco

ATO CONJUNTO Nº 29 DE 30 DE JULHO DE 2021

EMENTA : Dispõe sobre os atos preparatórios para a  Semana da Autoinspeção 2021  e dá outras providências.

O Presidente do Tribunal de Justiça do estado de Pernambuco  DESEMBARGADOR FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS  e
o Corregedor-Geral da Justiça,  DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIRÊDO , no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO o Ato Conjunto nº 24/2018 (DJe de 27/11/2018), que instituiu a Autoinspeção anual em todas as Unidades Judiciárias visando
corrigir distorções e inconsistências na tramitação processual que estavam afetando os índices reais de congestionamento dos processos nas
fases de conhecimento e execução;

CONSIDERANDO que a taxa de congestionamento integra, na categoria litigiosidade, o rol dos indicadores mensurados pelo Sistema de
Estatística do Poder Judiciário, instituído pela Resolução CNJ nº 4/2005 e regulamentado pela Resolução CNJ nº 76/2009;

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça publica anualmente o “Relatório Justiça em Números”, enfatizando a necessidade de
os Tribunais adotarem políticas específicas para gerir adequadamente o acervo de processos, sendo imprescindível a continuidade ao trabalho
de redução da taxa;

CONSIDERANDO os resultados positivos obtidos pelas Semanas de Autoinspeção realizadas nos anos anteriores, notadamente em 2019 e
2020, em que foram arquivados 210 e 106 mil feitos, respectivamente, demonstrando tratar-se de medida eficaz de gerenciamento de processos,
além de garantia da celeridade da prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO os dados extraídos pela COPLAN, em 08 de julho corrente, de que  247.873  processos encontram-se sentenciados pendentes
de arquivamento e/ou baixa definitiva, sendo  215.064 (87%) nas Unidades do 1º grau e 32.809 (13%) nos Juizados Especiais, o que atesta  a
necessidade da autoinspeção;

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta nº29, de 24 de outubro de 2019, editada pela Presidência e Corregedoria Geral da Justiça, que estabeleceu
procedimentos de arquivamento a serem adotados nas Execuções de títulos extrajudiciais, Cumprimentos de sentença e Execuções Fiscais;

CONSIDERANDO que os processos em situação de suspensão, sobrestamento e arquivamento provisório reduzem a taxa de congestionamento
líquida  e influenciam os indicadores de desempenho do Tribunal de Justiça mensurado pelo Sistema de Estatística do Poder Judiciário mantido
pelo CNJ;

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta nº 03, de 02 de junho de 2021, editada pela Presidência e Corregedoria Geral da Justiça, que estabeleceu
procedimentos de suspensão e de arquivamento a serem adotados em ações criminais e cíveis, e dá outras providências.

RESOLVEM:


