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Data Horário Local Coordenador da
reunião

05/09/16 Início 09h Término 10h30min Plenarinho
Romário Botelho dos
Santos

2.1. Validar os dados extraídos, via sistema Business Intelligence (BI) pela SETIC,
concernentes a Meta 7 (Priorizar o julgámento dos processos dos maiores litigantes e
dos recursos repetitivos) do CNJ;

. ~
2.2. Deliberar sobre as inconsistências identificadas pela Secretaria da Corregedoria

Regional, quanto a apuração do efetivá cumprimento da Meta 2.(identificar e julgar 90% . •
dos processos distribuídos até 31/12/2014 nos 1° e 2° graus); .

2.3. Analisar e deliberar sobre as incongruências dos dados estatísticos das variáveis do
Justiça em Números do 1° semestre de 2016, não contemplados nos relatórios do
sistema e-Gestão, em especial, com relação aos Embargos de Declaração pendentes
de julgamento. .

2.4. Outros assuntos pertinentes as competências e atribuições do.Comitê.

Romário Botelho dos Santos

2 Ada Alves dos Reis Mendes0
J

3 Alexandre Gonçalves Zimmermann

4 Ana Cleide Sabíno da Costa

5 Antônio Edson Mendonça

.-. 6 Antônio Feitosa da Rocha Filho

Secretaria da Corregedoria
Regional - Subcoordenador
Membro

Secretaria Judiciária
Membro

Secretaria da 2" Turma -
Membro

Secretaria da 1" Turma
Membro

5" Vara do Trabalho de Porto
Velho - Membro

Secretaria Judiciária: Memb
;
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9 Djenane Pereira. de Souza

10 Eduardo Aicenor de Azevedo Junior

7 Bruno Maciel Ribeiro de Almeida

3a Vara do Trabalho de Porto
Velho - Membro

Secretaria de Tecnologia da
Informação - Membro

Secretaria da Corregedoria
Regional - Membro

Serviços Processuais e de
Recursos - Membro

Secretaria de Tecnologia da
'1nformação - Membro

Felypp de Assis Oiiveira

8 Christianne Araújo Mendonça

11

~'\.

da

Secretaria de Tecnologia da
Informação - Membro

Secretaria da Corregedoriá
Regional - Membro

la Vara do Trabalho de Porto
Velho - Membro

Assessoria de Planejamento fi
Desenvolvimento Institucional'
- Membro

Secretaria de Tecnologia da
Informação - Membro

Secretaria de TecnOlogia da
Informação - Membro

Assessoria Judicial
Presidência - Membro

18 Sônia Maria Enes de Lima

17 Maria José Correia

16 Marcos Rogério Reis da Silva

15 José França Silva

14 João Paulo Pelles

12 Filipe Pereira Ferraz

13 Frederico Ferrão da Silva

2

4. Assuntos Discutidos
Após identificados os presentes à reunião, o servidor Romário BoteJho dos Santos, Secretário da

Corregedoria. Regi?nal, assinalou que os objetivos da reunião é validar os dados extraídos, via

sistema Business Intelligence (BI) pela SETIC, concernentes a Meta 7 do CNJ, deliberar sobre as

inconsistências identificadas pela Secretaria da Corregedoria Regional, quanto a apuração do efetivo

cumprimento da Meta 2, analisar e deliberar sobre as incongruências dos dadÇls estatísticos das

variáveis do Justiça em Números do 1° semestre de 2016, não contemplados nos relatórios do
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sistema e-Gestão, em especial, com relação aos Embargos de Declaração pendentes de' julgamento

e outros assuntos pertinentes as competências e atribuições do Comitê,

O servidor, Romário Botelho dos Santos, Secretário da Corregedoria Regional, Subcoordenador e

Membro do e-Gestão, começou expHcando que a Secretaria da Corregedoria Regionai recebeu um

trabalho realizado pelá TI e encaminhou para validação desses indicadores da Meta 7, e

entendimento do estabelecido na Portaria GP nO 176-2016 que seria um tema pertinente à
deliberação pelo Comitê do e-Gestão, pois pela própria portaria, a Secretaria da Corregedoria

Regional não tem atribuição direta de validar os dados' apresentados pelo sistema, de modo que se

torna necessário que o Comitê torne efetiva essa validação,

A servidora Maria José Correia, Diretora de Secretaria da 1" Vara do Trabalho de Porto Velho solicitou

que a Manifestaçâo nO 10/2016, seja encaminhada aos membros para que só então se possa optar

pela vaiidação ou não dos dados apresentados pelo sistema Business Intelligence - BI. ,

O servidor José França Silva da Secretaria de Tecnologia da Informação informou que vem fazendo

um trabalho intensivo há algum tempo na extração dos dados para o sistema e.Gestão, porém,

,apesar do resultado apresentado, não pode afirmar se estão ou não corretos dentro do limite

aceitável, o que só poderá ser avaliado pelas próprias Unidades envolvidas baseado na experiência. . . .
de laQçamento dos dados desses setores, pois foram criados os mecanismos de busca de

informações aplicadas a partir da base de dados disponíveis" e tem, que se ter a resposta das
" .

,Unidades com relação a praticidade e veracidade, dos dados apresentados pelo sistema para

validação dos mesmos, uma vez que os critérios foram corretamente utilizados, Na ocasião, informou

ainda que os dados estatísticos obtidos por 'meio do sistema Business Intelligence .., BI, corresponde

aos mesmos dados apurados pelo sistema e.Gestão Nacional; bem ainda a apresentação dos -dados

em tempo real.

J

A servidora Christianne Araújo Mendonça, Secretaria de Tecnologia da Informação e Documentação,

esclareceu que os dados do sistema Business Intelligence - BI são apresentados com indicação de

sua origem do Processo Judicial Eletrônico - PJe ou do Sistema de Acompanhamento Processual.

SAPo Confirmou que estão sendo entregues os dados extraídos do sistema, mas que não tem como

ter a certeza de que os dados estão corretos, pois os mesmos precisam .ser revistos pela área de

, negócios, sendo certo 'que o mesmo já pode, ser disponibilizado na intranet.'Ficou deliberado que seja ~

incluída uma aba no sistema Business Intelligence - BI, divulgando os dez maiores litigantes ou que

seja criada à parte. \



Reunião do
Grupo Gestor Regional do Sistema de Gerenciamento de

Informações Administrativas e Judiciais da Justiça do Trabalho
e-Gestão (Portaria TRT14 nO40B, 9/3/2016)

4

o servidor José França Silva, lotado na Secretaria de Tecnologia da Informação questiona em qual

local deverá ser divulgados os dados estatísticos dos dez maiores litigantes, se na extranet ou

intranet, o que será avaliado pela Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional APDI

ou Secretaria da Corregedoria Regional SCR.

O servidor Romário Botelho dos Santos, Secretário da Corregedoria Regional, Subcoordenador e

Membro do e-Gestão, também informou que a pesqui,sa eiaborada pelo.Tribunal de Contas da Uni~o

- TCU com relação a lodos os Tribunais, pretende obter confirmação quanto ao cumprimento da Lei

de Acesso à Informaçád, n. 1,2.527/2011, estão disponibilizadas de modo compatível com a referida

Lei. Num primeiro estudo, foi constatado em reunião realizada em 10 de, setembro de 2016, pela

Secretaria da Corregedoria Regional com outros setores, que muitos .dados estão disponibilizados na

página do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 14" Regiao, algu~s de maneira completa, outros

cumpridos parcialmente, porém, os dados se encontram de forma esparsa tanto na extranet quanto

na intranet e que isso também deverá ser adaptado àqullla Lei, no sentido de que os mesmos

possam ficar disponíveis ao público no portal do uibunal Regional do Trabalho da 14" Região na

extranet para consulta de todos. Esclareceu, ainda, que no tocante a Meta 7 houve um pequena

variação quanto aos dados estatísticos enviados anteriormente ao Conselho Superior da Justiça do'

Trabalho - CSJT, apurados até 31-12-2015, com variações em níveis aceitáveis, porém é possivel

fazer as correções necessárias.

O servidor Romário Botelho dos Santos, Secretário d.a Corregedoria Regional, Subcoordenador e

Membro do e-Gestão, informou que a revista do Tribunal Superior do Trabalho - TST publica. . '

anualmente entre outros dados, ,os dez maio'res litigantes e que se fossemos corrigir algum. dad,o

enviado anteriormente poderia haver diferença na informação prestada ao Tribunal Superior do
•

Trabalho - TST, apresentando duas propostas, a primeira, com a finalidade de proceder às devidas

retificações e enviar os novos dados ao Tribunal Superior do Trabalho - 'TST, a segunda, para

manter os dados já enviados, dando ciência ao Tribunal Superior do Trabalho - TST, do ajuste

realizado em nossa base de dados até a data de 31-12-2015, sendo a segunda proposta aprovada

pelos membros presentes,

O servidor José França Silva, lotado na Secretaria de Tecnologia da Informação, informou, ainda,

que os dados estatísticos extraídos das Metas serão disponibilizadas, entretanto com relação a Meta

5, ressaltou que os trabalhos estão em fase final de elaboração,

A servidora Christia~ne Araújo Mencjonça, Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicação,

solicitou que os dados estatísticos apurados das metas nacionais, sejam encaminhados aos

~~~.
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responsáveis pelos cumprimentos das metas, consoante na Portaria GP nO176-2016, de maneira que

os membros possam avaliar os indicadores, para posterior validação ou não dos dados na próxima

reunião, eXigindo-se a manifestação formal sobre eventuais' divergências nos.dados apurados.

O servidor Alexandre Gonçalves Zimmermann, Secretário da 2a Turma, sugeriu que sejam validados

os dados estatisticos apresentados/extraídos do e-Gestão, na prÓxima reunião, de modo qJje sejam

realizados os reajustes necessários

A servídora Ada Alves dos Reis Mendes, Secretária .Judiciária, solicitou o acesso aos lançamentos ..

dos dados estatistlcos efetuados no sistema Business intelligence - BI, para análise sobre correto

lançamento, visando assegurar a validação na pr,óxima reunião.

O servidor Romário Botelho dos Santos, Secretário da Corregedoria Regional, S~bcoorde~ador e

Membro do e-Gestão, concorda com o requerimento feito pela servidoraAda Alves dos Reis Mendes

da Secretaria Judiciária para uma análise mais detalhada, mas sem prejulZo da validação.

Por sua vez o servidor Alexandre Gonçalves Zimmermann, Secretário da 2a Turma, informou que não•
se trata de saber sobre o lançamento dos valores apurados no sistema Business Intelligence - BI,. \ ~.

uma vez que a pretensão é de verificar a confiabilidade dos dados, bem ainda a correta nomenclatura'

e os critérios aplicados.

O servidor Romário Botelho dos Santos, Secretário da Corregedorlá Regional, esclareceu que todos

os' critérios dos indicadores da Meta 7 definidos no glossário encaminhados pelo Conselho Nacional

de Justiça foram observados, ou seja, estão corretos, os quais foram encaminhados para serem

validados, contudo verificou-se uma crítica quando do envio de informação ao Conselho Superior da

Justi.ça do Trabalho - CSJT, quanto ao acervo dos dez maiores litigantes, tendo a Secretaria' da

Corregedoria Regional elaborado a manifestação n. 010/2016 sobre essa crítica, entretanto torna-se

indispenSável que as outras Unidades responsáveis envolvidas, como a Assessoria de Planejamento

e Desenvolvimento institucional APDI, por exemplo, tambén: apresentem suas próprias

:manifestações sdbre esse assunto, as quais serão submetidas à análise qos membros do comitê;

conforme deliberado nesta reunião, no sentido de aperfeiçoar a apuração dos dados estatísticos da

aludida Meta. Ficando deliberado que a manifestação n. 010/2016, elaborada pela Secretaria da

Corregedoria Regional, será disponibilizada a todos 'os membros do Comitê,' bem como, que as

-, demais Unidades também apresentem sua~ próprias manifestações para serem submetidas ao

Com itê gestor.

, 5

A servidora Maria José Correia, ~iretora de Secretari,a da 1a Vara do Trabalho de Porto Velho, solicita

que todos os gestores da área de negócio devem ter acesso aos lançamentos efetuados no sistema
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Business Intelligence - Bl para análise dos mesmos, ocasião em que ficou deliberado que serão

disponibilizados os dados a todos os membros.

A servidora. Christianne Araújo Mendonça, Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação,

informou que o acesso ao sistema de consulta das metas será realizado por meio de uma senha

.comum a todos os membros.

Foi deliberado por todos pela validação dos dados apresentados pelo Business Intelligence -
BI, mas que na próxima reunião, caso seja necessário, serão realizados os aiPstes
eventualmente necessários.

o servidor Romário Botelho dos Santos, Secretário da Corregedoria Regional, Subcoordenador e

.Membro do e-Gestão, informou sobre as inconsistências identificadas pela Secretaria da

Corregedoria Regional, quanto a apuração do efetivo cumprimento da Meta 2, uma vez que existem

processos que encontram~se arquivados sem o respectivo lançamento de movimentação processual

referente a extinção do feito, razão pela qual o sistema não reconhece que o processo esteja

corretamente lançado, tendo em vista a falta do lançamento correspondente da movimentação

relativo a solução do pro~esso.

. A servidora Maria José. Correia, Ç)iretorade Secretaria da 1" Vara do Trabalho de Porto Velho

informou que a solução já existe para o referido problema, uma vez que basta ó iançamento correto

pelos gestores da área de negócio, procedendo o desarquivamento dos processos que apresentam

inconsistências em seus lançamentos e façam os ajustes necessários, para depois 'arquivá-Ios

novamente, requerendo para tanto que seja enviada relação aos respectivos gestores para solução

do mesmo. Na oportunidade, foi deliberado que será' enviada a relação dos processos que
apresentaram inconsistências por-falta de lançamento de seus complementos aos respectivos
gestores, com relação aos processos de. primeiro e de segundo grau para solução das
pendências identificadas.

o servidor Romário Botelho dos Santos, Secretário dá Corregedoria Regional, Subcoordenador e

Membro do e-Gestão, alertou quanto aos prazos que seriam contabilizados desde o dia do respectivo

despacho até a data do ef~tivo teajustee que isso poderá ocasionar um aumento do prazo légal do
Tribunal.

v--
A servidora Maria José Correia, Diretora de Secretaria da 1" Vara do Trabalho de Porto Velho '\ri
esclareceu que são poucos lançamentos para-cada Unidade realizar e que o aumento do prazo seri~ 0
em níveis aceitáveis.

6
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o servidor Alexandre Gonçalves Zimmermann da Secretaria da 2a Turma, por sua vez, opinou no

sentido de que quanto maior for o tempo desses ajustes nos lançamentos, maior será o prazo

apurado pelo sistema.
No momento, deliberou-se que as inconsistências dos dados estatísticos das variáveis do Justiça em

Números do 1° semestre de 2016, não contemplados nos relatórios do s.istema e-Gestão, em

especial, com relação aos Embargos de Declaração pendentes de julgamento, seja adotado os

mesmos procedimento, no sentido de que cada gestor da área de negócio, proceda os ajustes

necessários.

O servidor Felypp de Assis Oliveira da Secretaria de Tecnologia da Informação observou que devido

às várias solicitações de ajustes nos lançamentos em seu setor quanto a erros de validações diários,

as quais também foram informadas péla servidora Maria José Correia, Diretora de Secretaria' da 1a

Vara do Trabalho de Porto Velho; que fosse criado um fórum sobre a solução dos mesmos, pois a

dúvida de um gestor da área de negócio poderia ser a mesma de outro, sem sobrecarregar os

trabalhos da SETlC que já são muitos, mesmo que sejam realizados pela empresa terceirizada que

se encontra no Nordeste, devido ao novo Sistema de Atendimento ao Usuáriq - SAU. Em tempor,

deliberou-se que será disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação :SETIC, um fórum, com Iist,ade discussão, contendo os e-mails de todos os
membros sobre as 'soluções encontradas acerca das solicitações de ajustes nos lançamentos

das Unidades.

O servidor Romário Botelho dos Santos, Secretário da Corregedoria Regional, por fim, esclareceu

que em reunião em Brasília-DF, no Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de

Justiça, obteve informações de que os arquivos no formato XML envia,dos pela Se.cretaria de

Tecnologia da Infbrmação e Comunicação ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, relativos as

Tabelas Processuais Unificadas - TPU, foram enviadas nos prazos estabelecidos no art. 6', inciso 11,

alineas "a" e "b", do Anexo da Portaria n' 56-2016 do CNJ, os quais aparentemente expressam com

segurança a realidade dos dados estatísticos. Ao final, parabenizou a equipe de Informática e

agradeceu a participação de todos encerrando a reunião.

5. Deliberações

Responsável DataDeli berações pela limiteimplementação
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1 Encaminhar a manifestaçãO 10/2016 para todos os SCR . imediato

membros do comitê do e-Gestão.

2 Cada Unidade envolvida deverá apresentar manifestações TODOS/MEMBROS imediato

sobre a crítica constatada na Meta 7, para serem

submetidas ao Comitê gestor.

3 Disponibilizar o acesso a todos os gestores da área de SETIC imediato

negócios quanto aos lançamentos efetuados no sistema

Business Intelligence - BI para análise dos mesmos,

4 Encaminhar relação dos processos que apresentam SCR imediato

inconsistências pela falta de lançamento de seus

complementos aos respectivos gestores tanto dos primeiro e

segundo grau para solução dos mesmos,

5 Encaminhar relação dos processos que apresentam SETIC imediato

inconsistências em relação aos Embargos de Declaração

pendentes de julgamento quanto ao primeiro semestre de

2016, aos respectivos gestores para solução dos mesmos,

6 Incluir uma aba no relatório da Meta 7 elaborado pela SETIC imediato

ferramenta Business Intelligence - BI, relacionando os dez

maiores litigantes, podendo ser produzida através de

relação à parte, I.

7 Dar ciência ao Tribunal Superior do Trabalho - TST, do SCR imediato

ajuste realizado em nossa base de dados até a data de

31/12/2015.

8 Criar fórum, uma lista de discussão com e-mails de todos os SETIC imediato

membros sobre as soluções acerca dos pleitos de ajustes

nos lançamentos das unidades judiciárias. -

5. Fechamento da Ata

Data da ata / ,
Assmatura da relator
~. j I

Em, 05/09/2016' (/\ " /
/{r')) I<'y /) fi)

,--",-Y'
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