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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14a REGIÃO

Ata da Reunião E-GESTÃO, realizada no dia 08

de outubro de 2013, às 9h.

Aos 8 (oito) dias do mês de outubro do ano de dois mil e

treze, às 9h, na sala de reuniões da Presidência, 3o andar do edifício-sede do

Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, na Rua Almirante Barroso, n.

600, Centro, nesta cidade de Porto Velho, reuniram-se ps gestores das

unidades administrativas e de apoio judiciário deste Regional, sob a

Presidência do Excelentíssimo Desembargador do Trabalho llson Alves

Pequeno Júnior, Presidente do TRT da 14a.,Região. Presentes os Servidores

Robert Armando Rosa, Antônio Feitosa da Rocha Filho, Frank Luz de Freitas,

Herbert Rodrigues Lopes, Maria do Carmo Tarini, José França Silva, João

Paulo Pelles(Cleide Ciarallo), João Bosco Machado de Miranda, Marcos

Rogério Reis da Silva, Christianne Araújo Mendonça, Maria Aparecida da

Fonseca, Guilherme Silva Ferreira(Sonia Maria Enes de Lima), Carlos Henrique

dos Reis, Alexandre Gonçalves Zimmermann(Elisson Litaif) e Nívea Woberto

Scharamm de Souza. A presente reunião extraordinária tem como objetivo a

análise do cronograma de trabalho e os resultados alcançados de forma a.

refinar as informações geradas nos relatórios do e-Gestão, que tiveram como

objetivo eliminar as inconsistências do programa, e dar outras providências. O

presidente iniciou a reunião informando que deverá ser fechada a "chave" da

gestão no prazo de 30 (trinta) dias. O servidor Robert informou que está sendo

desenvolvida a nova versão do programa e é necessário que os dados já

estejam atualizados e corretos. A servidora Maria Aparecida informou que tem

procurado fazer os lançamentos devidos em conjunto com outros setores

apesar dos outros encargos que lhe são atribuídos no Gabinete. Informou

ainda que tem observado situações não comuns como o lançamento dos-'dados)
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continuados *no sistema, sem atrapalhar o andamento normal do prbcesso,
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como nos casos em que o Desembargador é presidente de turma, em que o

processo deve ser despachado, entretanto, não há como proceder o

lançamento no sistema. O servidor Robert informou que essa alimentação será

constante e infindável, explicou que em março do ano que vem o sistema já

estará implantado em todas as varas, e a preocupação com o lançamento de

dados no SAP será consideravelmente reduzida, e que os dados do e-Gestão

melhoraram muito em relação ao fechamento da reunião passada. Reafirmou a

necessidade de todos os setores providenciarem o fechamento desse

lançamento os dados. A servidora Christianne informou que providenciou um

relatório dos trabalhos, que já foram desenvolvidos e os que continuam

pendentes. Afirmou que quanto a matriz de responsabilidade, necessário seria

sua publicação. O presidente nomeará nesta reunião os servidores que ficarão

responsáveis pela atualização dos dados da matriz. A matriz deverá se dividida

em itens e distribuída para cada unidade para o devida atualização. A servidora

Christiane reafirmou a necessidade*de lançamento dos dados corretamente na

matriz constantemente. Informou que tivemos uma recomendação de que

deveríamos estar seguindo o manual versão 4.0. Informou que ocorreu uma

mudança nas regras de validação, o que ocasionou um retrocesso para os

Tribunais. Apresentou a tabela de validações dos tribunais na qual se conclui

que apenas um regional obteve validado seus dados. O servidor Robert

informou que o Regional que teve sua validação aprovada foi justamente o

Regional que faz essas validações. Oque deve'ser registrado a fim de solicitar

uma dilação do prazo para apresentar os dados atualizados. A servidora

afirmou que temos muitas inconsistências dos quantitativos apurados, frisando

a importância de cada setor verificar seus dados após o lançamento,

responsabilizando-se pelo seu lançamento, solicitando, ainda, se necessário,

orientação da STI. Existem inda, algumas questões que deverão ser verificadas

pela STI. Oservidor Rbbert informou que a matriz precisa ser atualizada, pois
existem.dados \inviávejs_de apuração por parte da própria STI. A servipor-a

m



'

í .

i •

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14a REGIÃO

informou que em relação às funções, encontra dificuldades, pois não existe um

histórico acerca das variações do número de funções, e está buscando

mecanismos de sanar essa situação. Quanto ao relatório da LOMAN, informa

que recebeu um e-mail, apontando uma inconsistência nesse quadro, por

constarem magistrados de primeiro grau, quando deveriam estar constando

somente os desembargadores. Afirma que essa situação foi transmitida aos

demais gestores, porém, não obteve o feedback de ninguém. Informou que em

muitos casos as informações não são lançadas no sistema a sua

continuidade(ex: o processo é lançado como em diligência, mas quando volta

da diligência, não é feito lançamento). Informa, ainda, há dados, como "prazo"

para cumprimento de umas ações. Que não há como fazer um lançamento

forçado de prazos indevidamente, fechando um lançamento, por exemplo, com

o processo ainda em fase de diligência. A Servidora Nívea informou que ainda

não terminou de fazer os lançamentos de 2012. O presidente informou da

necessidade de criar um subcomitê gestor para cobrar e auxiliar na apuração e

entrega dos dados necessários para envio e validação dos autos. Nomeou para

a formação do subcomitê (orientar e investigar a conclusão dos trabalhos) os

servidores: Claudia Quinto, Marcos Rogério, Maria Aparecida, Nívea Woberto,

Nazaré Pena, Frank, Maria Eleide e Martinho. Afirmou a necessidade de

finalizar esses trabalhos, solicitou mais uma vez o empenho e o esforço da

equipe. A servidora Claudia informou que observando a lista, já providenciou

algumas observações quanto a alguns itens, que será distribuída ao final desta

reunião aos membros do subcomitê. O presidente afirmou que deverá pedir

uma dilação de prazo para a apresentação dos dados do e-Gestão. A servidora

Cristiane reafirmou o propósito deste Regional de apresentar dados reais, e

não qualquer informação, com o intuito apenas de validar os dados. O

presidente informou, ainda, da necessidade dos componentes das comissões e

subcomissões j,terem um substituto para darem prosseguimento

lançamentos na ausjí aqueles, instruindo, ainda, os dernais-servidon
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setor, disseminando essas informações. A servidora Cristiane comentou

algumas outras situações de inconsistências, como a questão dos prazos, e em

alguns deles sugeriu a informação de prazo único, para lançamento na matriz,
já que o manual não especifica. Seria necessário a comissão deliberar qual o

prazo deveria constar nesses casos, caso contrário, especificar um prazo para
cada situação. O Servidor Rosco salientou a importância da criação dessa

subcomissão para discutir também esses assuntos. A servidora Christianne

informou que os próximos passos seriam simplificar os lançamentos no SAP,

conforme surgem as situações, a necessidade de disseminação maior das

regras para instrução de todos os servidores pelo comitê; acompanhamento

dos dados coletados, a fim dé evitar divergências; a aprovação da atualização

das remessas lotes; a importância da atualização e lançamento correto dos

lançamentos pelas unidades. Finalizou sua apresentação informando que a STI

tem procurado desenvolver todo esse trabalho em conjunto com os demais

setores, apesar de um reduzido numero de servidores disponíveis naquele

setor. Após, esclareceu que apesar de cada rito ter um prazo específico, o e-

Gestão admite apenas a adoção de um prazo, situação que deverá ser

discutida em outra ocasião pela comissão. O presidente confirmou o términofà

desses lançamentos pelo primeiro grau, ainda pendentes de aprovação, e que

renovará a todos os gestores a importância desses lançamentos. O presidente

informou que o primeiro grau foi muito elogiado pelo corregedor e afirmou a

necessidade de melhorar o resultado de um maior comprometimento pelo Q\
segundo grau. Informou, ainda, que o subcomitê coordenará os trabalhos,

também, do comitê. A servidora Claudia Quinto fez um breve relato aos

presentes das observações que fez nos relatórios de situações pendentes,

antes de entregá-los discriminadamente a cada um dos gestores presentes. A

servidora Christianne informou que será necessário trabalhar os demais
meses, pois o relatório apresentado fixa o mês de agosto como parâmetro" A

"servidora ClaudiàUolrcitou a fixaçãode prazo para conclusão dos lançamentos
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ora apresentados e distribuídos aos gestores por meio dos relatórios

apresentados. Fixou-se o prazo de 8 (oito) dias úteis, a partir de hoje, para a

conclusão dos lançamentos dos processos elencados nos relatórios entregues

nesta reunião. O presidente solicitou a STI verificar a possibilidade de liberar a

senha para atuação de todos os servidores em outros setores, a fim de agilizar

os trabalhos. A Servidora Christianne entendeu melhor fornecer as situações

das listas que precisariam discriminar os processos por setores para

individualizar e distribuir melhor os dados. Por outro lado, o Servidor Robert

sugere que sejam criados outros usuário (sete usuários) para o

servidor/administrador dos gabinetes para consultar e lançar os processos de

outros setores, proposta essa que foi aceita pelos presentes, entretanto a

servidora Christianne solicitou um prazo para fornecer essa informação antes

de finalizar a resposta. O relatório elaborado pela STI será disponibilizado

eletronicamente para conhecimento dos gestores. O presidente informou,

também, acerca da situação do restaurante, que no dia 25 desse mês prevê a

inauguração do restaurante no sétimo andar deste Tribunal, fez outras

considerações. Nada mais havendo, encerrou-se a presente reunião. E, para

constar, foi lavrada esta ata que, depois de lida e achada conforme, vai

assinada por—todos os presentes e por mim, Bárbara Ramos de Oliveira

CampigottoT-^S^/X/ que a digitei.

u.
Desembargador llson Alves Pequeno Júnior

Presidente do TRT da 14a. Região

Servidores:

Robert Armando Rosa

Antônio Feitosa da Rocha Filho

Frank Luz de Freitas
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Herbert Rodrigues Lopes-^L^lt
Maria do Carmo Tarini

José França Silva_

João Paulo Pelles(Creíde/Cfarállo Gonçalves
João Bosco Machado de Miranda

Marcos Rogério Reis da '-Silva

Christianne Araújo Mendonça

Maria Aparecida da Fonseca

Guilherme Silva Ferreira(Sonia Maria Enesde Lima) i /j/?4(!-->iu)
Carlos Henrique dos Reis_

Alexandre GonçalvesZimmermann (Elisson Litaif)

Nívea Woberto Scharamm de Souza "-ÇY^,: , -. ysi^A
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