
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

 

DECISÃO TRF6-COGER 31/2022

 

1. O presente expediente cuida de pedido de providências formulado pela
Procuradoria-Regional Federal, questionando as intimações nas expedições de RPVs
no sistema SIREA, uma vez que a Procuradoria Regional do TRF6 não teria acesso ao
referido sistema e, em alguns casos, as intimações têm ocorrido no SIREA, enquanto
em outros as intimações ocorrem no PJE ou em ambos, dificultando a atuação judicial
da Procuradoria.

2. No dia 22 de novembro deste ano, foi realizada reunião com o Senhor Juiz Federal
Secretário Geral do TRF 6, as Procuradorias Federais, o Senhor Diretor da
Secretaria Judiciária do 2º Grau e a Senhora Diretora da Subsecretaria de
Precatórios e RPV, cuja ata contém o seguinte teor (id 0130087):
“Ao dar início à reunião, o Secretário Geral da Presidência do TRF6, Dr.
Ivanir César Ireno Júnior, expôs a situação das requisições de pagamento
no TRF6, a partir da Portaria PRESI 785/2022 do TRF1, que instituiu o
SIREA - Sistema de Requisição de Pagamento Ágil como único meio para
expedição de requisições de pagamento no âmbito da 6ª Região.
Com a palavra, os procuradores, tanto da Procuradoria-Regional da União
quanto da Procuradoria-Regional Federal da 6ª Região manifestaram
dificuldades na utilização do novo sistema SIREA.
Argumentaram que não têm acesso ao SIREA e que o uso de dois
sistemas distintos para o trabalho poderia comprometer a defesa das
entidades representadas.
Isso porque o Sapiens, sistema de inteligência jurídica da AGU, está
integrado ao PJe, mas não está integrado ao SIREA.
Os procuradores relataram algumas falhas no sistema SIREA no que diz
respeito à juntada automática das minutas das requisições de
pagamento e intimação das partes para ciência no PJe. Em alguns
processos, não foi juntada a minuta e não houve intimação das partes no
PJe; em outros, a minuta foi juntada, mas não houve intimação das
partes.
O representante da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional
manifestou que, apesar da PRFN não utilizar a ferramenta Sapiens, está
enfrentando dificuldades no cadastro dos procuradores para acesso ao
sistema SIREA.
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Os procuradores pontuaram, ainda, que sempre tiveram confiança nos
cálculos e nas requisições de pagamento cadastradas pelos servidores da
Justiça Federal, contudo, externaram preocupação com a possibilidade de
as requisições serem cadastradas no sistema pelos advogados, o que
exigiria uma conferência mais apurada por parte das Procuradorias.
Por fim, os procuradores requereram que as manifestações acerca das
requisições de pagamento fossem mantidas apenas no PJe, com a
juntada das respectivas minutas.
Em face das considerações dos procuradores, das inconsistências iniciais
do sistema SIREA e da necessidade de se garantir o amplo contraditório,
a Corregedoria Regional do TRF6 se dispôs a analisar a conveniência e
viabilidade de se elaborar um ato que orientasse os magistrados, no
intuito de uniformizar os procedimentos nessa fase inicial de implantação
do SIREA.
Ao final da reunião, foi disponibilizado o contato e e-mail da
Subsecretaria de Precatórios e RPVs para atendimento das demandas
referentes ao cadastro no sistema SIREA.”

 

3. Diante da relevância da questão, esta Corregedoria Regional instaurou este
processo SEI e determinou a oitiva dos usuários internos, especialmente a
Coordenação da Secretaria Única dos Juizados em Belo Horizonte e o Diretor da SECJU.

4. A i. Juíza Federal Coordenadora dos Juizados, Drª Ana Paula Rodrigues Mathias,
assim se manifestou:

"1- Quanto a manifestação das partes no PJE, entendo que o sistema processual é o
PJE e, nele, devem ser contados os prazos e reproduzido tudo que for realizado no
SIREA. Atualmente, o SIREA junta cópia apenas da minuta da RPV e das intimações
das partes, mas não junta da eventual manifestação/impugnação das partes. Assim, o
próprio PJE fica sem sentido frente ao que ocorre dentro do SIREA. O ideal é que fosse
ampliado o webservice já existente, de modo que tudo que fosse manifestado no
SIREA fosse juntado automaticamente no PJE. Assim, poderíamos nos ater somente à
conferência do PJE e evitaria problemas de migração das RPVs. Pois, caso haja alguma
manifestação não vizualizada pelas secretarias, corre-se o risco de uma migração
indevida de RPV.

2- Aproveitando o ensejo, atualmente a SECJEF-SSJBHZ possui o seguinte quadro de
processos no setor de cumprimento de sentença: ...

3- Pensando no regular andamento do serviço, que não é somente o efetivo cadastro
da RPV, mas todos os atos que envolvem o efetivo cumprimento de sentença, seria de
extrema valia que fosse ofertado à OAB o curso já proposto para os servidores no
documento SEI 0073559, sobre o SIREA, para que os próprios advogados pudessem
cadastrar suas RPVs, ao espelho do que já acontece, com sucesso, na SJDF e na SSJ de
São João del Rei, desonerando a secretaria de grande parte do serviço de
cadastramento. Assim poderíamos aproveitar melhor a pouca mão de obra existente
para dar maior celeridade aos demais processos para que cheguem mais rápido ao
ponto de expedição efetiva da RPV.

São as informações e solicitações que tenho a apresentar."
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5. Por sua vez, o Senhor Diretor da SECJU. Dr. Marcus Ricardo Cordeiro, apresentou
sua manifestação e proposta de recomendação a ser expedida pela Corregedoria.
Vejamos a manifestação:

“Em atenção ao r. despacho retro, id. 0121588, informo a V. Exa. que foi realizada no
dia 22/11, às 16:00 hs, reunião com representantes das 3 (três) procuradorias (PF, PU
e PGFN) para tratar da recente disponibilização do Sistema de Requisição de
Pagamento Ágil - SIREA como única ferramenta para expedição de requisições no
âmbito do TRF6, conforme consta da Ata juntada aos autos, id. 0130087.

Também foram realizadas 2 reuniões com os diretores das Secretarias Unificadas da
capital (Cíveis, JEF e Execução Fiscal/Extrajudicial) para colher informações sobre o
atual cenário envolvendo a expedição das requisições de pagamento nas secretarias
das varas.

A partir das informações colhidas do público interno (varas) e externo (procuradorias),
foi possível identificar um cenário que exige cautela com a utilização do novo sistema
que ainda apresenta inconsistências que estão sendo paulatinamente sanadas pelas
equipes técnicas do TRF1, órgão responsável pela gestão do referido sistema.

Desta forma, no intuito de padronizar a expedição dos requisitórios nesse momento
delicado de implantação do novo sistema, sugerimos a expedição de Ato Coger
(minuta em anexo - id. 0130328), recomendando a centralização das expedições nas
secretarias das varas e concentrando a prática dos atos processuais no Sistema
Processual PJe.

Além disso, destacamos a necessidade de cadastramento dos novos usuários internos
e externos e a regularização de diversos cadastros que ainda apresentaram
problemas, além da indispensável capacitação de servidores e
advogados/procuradores para se atuar com segurança no novo fluxo.”
 
6. A proposta de “recomendação” formulada pelo Diretor da Secretaria Judiciária do 2º
Grau é no seguinte teor:
“Ref.: utilização do sistema de Requisição de Pagamento Ágil no âmbito do TRF6 -
SIREA

SENHORAS MAGISTRADAS E SENHORES MAGISTRADOS FEDERAIS DO
TRF DA 6ª REGIÃO

O CORREGEDOR REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DA SEXTA
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e

CONSIDERANDO:
a) a opção técnica pela utilização no Tribunal Regional Federal da 6ª

Região do Sistema de Requisição de Pagamento Ágil - SIREA como única ferramenta
para expedição de novas requisições de pagamento, nos termos da Portaria Presi nº
785/2022 do TRF1;

b) a recente disponibilização do sistema para utilização no âmbito do
TRF6, nos termos do Despacho Presi TRF1, PAe SEI nº 0049657-30.2022.4.01.8000;

c) que as inconsistências detectadas e/ou pendentes no SIREA do TRF6
estão sendo analisadas, tratadas e resolvidas com prioridade máxima pela equipe
técnica responsável da área de TI do TRF1, sem prejuízo ao cadastramento de novas
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requisições pelos usuários internos (varas);
d) a necessidade de aprimoramento de algumas funcionalidades e de

cadastramento dos usuários internos e externos;
e) a preservação da segurança jurídica, do contraditório e da

publicidade na expedição das novas requisições de pagamento;
f) o momento crítico da implantação do tribunal, em que os usuários e

partes envolvidas precisam se adaptar aos novos sistemas e fluxos de trabalho;
g) a inexistência de regulamentação específica para utilização do

SIREA;
h) que o PJe é a principal ferramenta de controle dos atos judiciais.
RESOLVE:
RECOMENDAR que as novas requisições sejam expedidas

exclusivamente pelos servidores das varas federais, até que os usuários sejam
cadastrados e o novo fluxo esteja bem consolidado no âmbito do TRF6.

RECOMENDAR que os ofícios requisitórios, porventura não juntados
automaticamente pelo SIREA, sejam anexados no PJe para que as partes possam ali
se manifestar, garantindo-se o pleno exercício do contraditório para todos os
envolvidos.

RECOMENDAR que a manifestação das partes e os prazos sejam
controlados pelo sistema judicial (PJe).

Em caso de dúvida, os usuários poderão entrar em contato
diretamente com a Subsecretaria de Precatórios e RPV´s do TRF6 pelos seguintes
canais de comunicação: trf6.supre@trf1.jus.br ou pelo telefone: (31) 3501-1823.”

 
7. AUTOS CONCLUSOS. DECIDO.

8 . Como já dito, o feito versa sobre pedido de providências formulado pela
Procuradoria-Regional Federal, questionando as intimações nas expedições de RPVs
no sistema SIREA, uma vez que a Procuradoria Regional do TRF6 não teria pleno
acesso, por problemas de integração de sistemas, sendo que em alguns casos as
intimações ocorrem no SIREA, enquanto em outros as intimações ocorrem no PJE ou
em ambos, dificultando a atuação judicial da Procuradoria.

8. O fato foi confirmado pelos operadores internos, conforme as reuniões realizadas e
documentos juntados neste processo, cabendo destacar que o sistema SIREA é o único
disponível e em uso no TRF6, que já não conta mais com o sistema ORACLE.

9. Além disso, o TRF6 tem a atribuição de desenvolvimento e utilização do SIREA em
conjunto com o TRF1, sendo o TRF1 o detentor e desenvolvedor do sistema com sua
própria equipe de TI, também encarregada da manutenção e adequações.

10. Neste contexto, de inicial utilização do sistema SIREA, período em que ocorrem
inconsistências, porém com pouca possibilidade de imediata resolução dos problemas
pelo próprio TRF6, que não tem equipe de TI e gerência direta do sistema, cabe à
Corregedoria Regional do TRF6 orientar as secretarias dos juízos de primeiro grau
quanto à necessidade de que determinados atos formais processuais ocorram no
processo eletrônico PJe, que é o sistema processual oficial instituído e em uso no TRF6,
evitando-se, assim, eventual alegação de prejuízo às partes, por ausência de ciência
do teor das requisições expedidas no SIREA e decurso de prazo para concordância dos
réus.
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11. O ato a ser expedido por esta Corregedoria Regional será uma Orientação,
conforme previsto no art. 16, III, do PROVIMENTO COGER – 10126799/TRF1,
recepcionado pelo Regimento Interno do TRF6 em seu artigo 205.

12. Neste primeiro e singular momento, a Orientação da Corregedoria
Regional será priorizando a expedição das requisições de pagamento no SIREA
apenas pelas secretarias dos juízos, visando melhor controle judicial e
acompanhamento pelas procuradorias federais, até que ocorra maior
cadastramento e treinamento dos advogados para a expedição das
requisições no SIREA.

13. Destaco que as questões relativas à plena normatização do sistema SIREA
devem ser tratadas pelas Presidências do TRF1 e do TRF6, haja vista o âmbito
institucional de implantação e desenvolvimento entre os dois Tribunais.

14. Também os cadastramentos e os treinamentos, do público interno e
externo, tanto da advocacia privada quanto pública, devem ser tratados pela
Presidência do Tribunal.

15. Segue, ao término, o teor da ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL,
da qual deverá ser dada ciência à Presidência do TRF da 6ª Região e ao Diretor
da Seção Judiciária de Minas Gerais, para ampla divulgação às varas da Justiça
Federal da 6ª Região.

16. Por fim, dê-se ciência as Procuradorias Federais.

17. ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL DO TRF6 ÀS SECRETARIAS
JUDICIAIS DE PRIMEIRO GRAU QUANTO ÀS INTIMAÇÕES DE EXPEDIÇÃO DE
REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO NOS SISTEMAS SIREA E PJE:

SENHORAS MAGISTRADAS E SENHORES MAGISTRADOS FEDERAIS DA
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 6ª REGIÃO

O CORREGEDOR REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DA SEXTA
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e

CONSIDERANDO:
a) a opção técnica pela utilização no Tribunal Regional Federal da 6ª

Região do Sistema de Requisição de Pagamento Ágil - SIREA como única ferramenta
para expedição de novas requisições de pagamento, nos termos da Portaria Presi nº
785/2022 do TRF1;

b) a recente disponibilização do sistema para utilização no âmbito do
TRF6, nos termos do Despacho Presi TRF1, PAe SEI nº 0049657-30.2022.4.01.8000;

c) que as inconsistências detectadas e/ou pendentes no SIREA do TRF6
estão sendo analisadas, tratadas e resolvidas com prioridade pela equipe técnica
responsável da área de TI do TRF1, sem prejuízo ao cadastramento de novas
requisições pelos usuários internos (varas);

d) a necessidade de velar pela segurança jurídica, pelo contraditório e
publicidade na expedição das requisições de pagamento;

e) a inexistência de regulamentação plena para utilização do SIREA; e
f) que o PJe é o sistema processual eletrônico institucional em uso no

TRF da 6ª Região, nele ocorrendo os atos processuais e a plenitude do contraditório
e plublicidade.
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RESOLVE:
ORIENTAR às secretarias dos juízos da Justiça Federal de Primeiro Grau

da 6ª Região que as novas requisições sejam expedidas exclusivamente pelos
servidores das varas federais, ressalvada a vara da Subseção de São João Del Rei,
que realiza os testes iniciais de cadastramentos pelos advogados.

ORIENTAR que os ofícios requisitórios porventura não juntados
automaticamente pelo SIREA no PJe sejam juntados pela secretaria no PJe para que
as partes possam nele (Pje) se manifestar, garantindo-se a plena publicidade e
contraditório para posterior prosseguimento do procedimento no SIREA.

ORIENTAR que, nos feitos em que os ofícios requisitórios tenham sido
juntados automaticamente pelo SIREA no PJe, com ou sem intimação no SIREA, a
secretaria dê vista às partes no PJe para que elas possam no Pje se manifestar,
garantindo-se a plena publicidade e contraditório para posterior prosseguimento do
procedimento no SIREA .

ORIENTAR que, em caso de dúvida, os usuários poderão entrar em
contato diretamente com a Subsecretaria de Precatórios e RPV´s do TRF6 pelos
seguintes canais de comunicação: trf6.supre@trf1.jus.br ou pelo telefone: (31) 3501-
1823.”

Desembargador Federal VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA
Vice Presidente e Corregedor Regional - TRF da 6ª Região

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Vallisney de Souza Oliveira, Vice-
Presidente e Corregedor Regional do TRF da 6ª Região, em 11/12/2022, às
20:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0134526 e o código CRC B4ABE936.
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