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2:1. Ani:lIisaras cargas aprovadas, bem ainda a necessidade do envio das novas cargas do e'
Gestão, visandó a retificação das pendências e inconsistências identificadas, no período
de'janeiroajunho-2016; --

2.2. Outros assuntos pertinentes' ao comitê._
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10 Antônio Feitosa da Rocha Filho

9 Maria José Correia 1a Vara do Trabalho de Porto
Velho - Membro
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pela
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Data
limite

1

.

Com observância da pauta previamente definida e SGEP
objetivando proceder ajustes e a aprovação das cargas do
e-Gestão de 1° e 2° graus, no período de janeiro a junho de
2016, ficou definido que para tornar efetiva a suspensão dos
prazos processuais, será obrigatório o lançamento dos
registros dos afastamêntos legais. dos magistrados no
sistema RH (1° e 2° graus), tendo em vista ser um dos
critérios previstos no novo extrator do e-Gestão. para
aferição dos prazos processuais, razão pela qual deverá à
Secretaria de Gestão de Pessoas proceder os registros dos
áfastamentoslegais no sistema RH, de modo que os prazos
apurados dos magistrados passem a refletir. com maior
transpár~ncia e fidedignidade, observando eventuais
ausências legais.

Imediato
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2 No que tangeasinconsistências identificadas nos relatórios SETIC/SCR
extraídos no CANDIRU do 2° Grau, ficou estabelecido que
será gerado relatório diário pela Secretaria de Tecnàlogia da
Informação e Comunicação, apontándo as inconsistências
identificadas, para adoção de procedimento pelo Comitê,
indicando as inconsistências geradas' mensalmente, à
exempio do relatório divulgado do 1° grau, no sentido das
unidades intervenientes. implantarem na sua rotina de
trabalho de acompanhamento, conferência e retificações da
inccinsistêneias identificadas. Assim sendo, com objetivo de
envolver todas as unidades responsáveis pelo lançamento
das. movimentações processuais e o cumprimento das
tarefas que lhes são atribuídas para correção das
inconsistências, o referido relatório deverá ser encaminhado
pela Secretaria de Tecnologia dá Informação e Comunicação
à Secretaria da Corregedoria Regional, para posteriormente
enviá-lo aos setores a seguir elencados: dspr@trt14.jus.br;
assjudicial@trt14.íus.br; . turma 1@trt14 ..jus.br;
turma2@trt14.jus.br; pleno@trt14.jus.br;
corregedoria@trt14.jus.br; judiciaria@trt14.jus.br;
cadastramento@trt14.jus.br; gdilson@trt14.jus.br;
gdcruz@trt14.jus.br; gdlobo@trt14.jus.br;
,gdvulmar@ti114.jus.br; gdelana@trt14.jus.br;
gdcesarineide@trt14.jus.br; gdsocorro@trt14.jus.br; e
gdvania@trt14.jus.br. Também, ficou definido que a
Secretaria da Corregedoria Regional continuará prestando
as orientações' necessárias para correção das
inconsistências identificadas, por intermédio de servidor .
responsável pela contato com as unidades .intervenientes.. .

Imediato

3 Porquanto, verificou-se que a regra do sistema e-Gestãci
exige o lançamento do tipo de julgamento ocorrido no
processo após a sessão, para o encerramento da tarefa
realizada, o comitê aprovou que fosse realizado registro de
sugestão ao Comitê Gestor Nacional, por meio do software
JIRAfTST, no rótulo "Melhorias", com observância do
procedimento estabelecido no ATO N° 7/GCGJT, de 23 de
julho de 2016, com a finalidade do sistema reconhecer o
i,ulgamento do processo naquela sessão, levando em
consideração a data da sessão realizada e não o momento
em que for lançado o registro do tipo de julgamento
proferido no processo .
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SETIC/SCR Imediato
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4 Em razão da divergência do quantitativo de sessões
ordinárias e extraordinária indicadas no sistema do e-
Gestão, decidiu-se' pela consulta ao Comitê Gestor
Nacional, através de software JIRNTST, no rótulo
"Melhorias", com observância do procedimento estabelecido
no ATO N° 7/GCGJT, de 23 de julho de 2016, no sentido do
sistema do Processo Judicial Eletrônico - Pje proceder a
leitura das informações, levando em consideração a
quantidade das. sessões do mesmo Órgão Julgador
Colegiado, com o mesmo horário e data. da solenidade,
.como uma única sessão de julgamento, expressando com
fidedignidade os dados estatísticos, evitando-se as atuais
divergênciás identificadas no quantitativo informado através
do relatório de pauta e sessões de julgamento extraído do
sistema e-Gestão. • •

SETIC/SCR Imediato
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