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TRIBUNAL REGIONAL

DO TRABALHO DA 14' REGIÀO
RDndônia I Acre

Ata de Reunião (AR)
Assunto da Reunião

Comitê Gestor. Regional do e-Gestão

•• 0'''~.' _

~,---::-;,,~ - - ~~,

Data Horário Local Coordenador da
Reunião

Sala de
18/03/15 Início 16HOO Término 18HOO Reuniões da Presidente

. Presidência
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Monitoramento dos indicadores estatísticos, qualidade das informações, fidedignidade dos
dados e regularização das inconsistências detectadas.
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Nome . LotaçãÇ> .

1 Des. Francisco José Pinheiro Cruz Presidência

2 Edilson Carlos de Souza Cortez Juiz Auxiliar da Presidência

3 Marcos Rogério Reis da Silva SGP

4 Alessandra Felizardo de Sousa SCR .

5 Romário Botelho dos Santos SCR

6 Robert Armando Rosa SETIC

7 Martinho de Oliveira SJ

8 João Bosco Machado de Miranda APDI ~

9 Felypp De Assis Oliveira SETIC \\
~10 Ada Alves dos Reis Mendes ASSESSORIA JUDICIAL " )11 Sidivarnei Teixeira Frota DSPR ),

12 Herbert Rodrigues Lopes DSCPD cl.

4.DisCUI>$~ºd~P"utll .>~ &" ~:..-..-::.~:.:~:: ':&.:-" "
Inicialmente. o Presidente do f:legional, Des. Francisco JOSé.Pinheiro Cruz, recomendou ~.
que seja dada continuidade à priorização do sistema e.Gestão, com aferição da qualidade
dos dados inseridos no sistema, bem ainda a aprovação da remessas do exercício em
curso, a fim de evitar reflexos danosos à performance d TRT14 no cumprimento das Metas

Nacionais e Relatório Justiça em Número~ ; ( 4.' ;'<\)
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Em seguida, a servidora Alessandra Felizardo de Sousa pontuou algumas situações acerca
da situação fática do sistema e-Gestão e sua integração com o Processo Judicial Eletrônico:

Informação, conforme os dados extraídos do e-Gestão Nacional, acerca da
aprovação das remessasde 1° e 2° Graus referentes ao mês de janeiro.

- Análise dos relatórios gerenciais referentes aos prazos médios e das inconsistências
detectadas no 1° Grau; . '

- Análise, dos relatórios gerenciais referentes.à taxa de congestionamento, processos
pendentes de admissibilidade de recurso de revista, processos pendentes de
julgamento e de baixa e inconsistências detectadas no 2° Grau;

- Apresentação do calendário de treinamento de magistrados e servidores, formulado
pela Éscola Judicial, sobre o Processo Judicial Eletrônico e sua integração com o
sistema e-Gestão; .

- Necessidade de-visibilidade dos processos eletrônicos que tramitam nos gabinetes e
nas turmas, por servidores da Corregedoria, a fim de realizar diagnÓstico de
inconsistências e plano deação;

- Sugestão de fusão dos Comitês Gestores Regionais do e-Gestão e do Processo
Judicial Eletrônico, a fim de tratar de forma uniforme as demandas, racionalizando
esforços, imprimindo maior efetividade às deliberaçõe,s;

Sugestão de disponibilização mensal na intranet dos rankings com opercen\uais de
cumprimento das Metas Nacionais por unidade judiciária;

Refinamento dos dados estatísticos antes do envio das informações ao CNJ para
preenchimento das informações pertinentes ao Relatório Justiça em Números, com
reunião dos gestores das unidades intervenientes e que informam os valores das
variáveis não contempladas nos indicadores do e-Gestão;

Apresentação dos novos indicadores estatísticos do glossário Justiça em Números; .

Ao final, ficou deliberado o monitoramento contínuo dos indicadores estatísticos
apresentados no sistema e-Gestão, a fim da obtenção de bons resultados na análise
valorativa, bem ainda o encaminhamento da cópia da ata ao e-mail e-gestao@tst.jus.br.

Nada mais havendo para o momento, o Presidente do Regional deu por encerrada a

ffiuni~. ~

Responsável pela _ Data.limite .
imp entação

J dP . ;0.w.Y.
&Y. ~
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, Comitê Gestor Regional do e-Gestão

1, Expedição de ofício às unidades judiciárias de 10
Grau, 'com orientação acerca da consulta ao
sistema e-Gestão, fixando prazo mensal para
encaminhamento .à Corregedoria' acerca, das
providênciàs adotadas para regularização das
inconsistências e' melhoria' na qualidade dos
dados inseridos no sistema.

2 Disponibilização mensal na intranet dos ranking's
com o, percentuais de cumprimento das Metas
Nacionais por unidade judiciaria -,

3. Refinamento dos dados estatísticos antes do ,
envio das informações ao -CNJ referente ao
cumprimerito das Metas Nacionais e Relatório
Justiça em Números, bem ainda a aprovação das
remessas do exercício em curso.

Secretaria da
Corregedoria
Regional

Secretaria da
Corregedoria
Regional

, Secrétaria da
, ,

Corregedoria
Regional

Imediato

Imediato

Imediato

4
,

5

Verificação da possibilidade de fusão dos Comitês
Gestores Regionais do e-Gestão e do Processo
Judicial Eletrônico" a fim de tratar de forma
uniforme as demandas, racionalizando esforços;
imprimindo maior efetividade às deliberáções

VerificClçãode possibilidade de atribuir visibilidade
dos processos eletrônicos que tramitam nos
gabinetes e nas turmas aos servidores da
Corregedoria, a fim de realizar diagnóstico de
inconsistências e plano de ação

Presidência

,Presidência

Em análise

Em análise

Participantes

Des. Francisco José Pinheiro Cruz

Edilson Carlos de Souza Cortez

Marcos Rogério Reis da Silva

Alessandra Felizardo de Sousa

Romário Botelho 'dos Santos

, 'Robert Armando Rosa
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Porto Velho, 18 de março de 2015
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Martinho de Oliveira

João Bosco Machado de Miranda

Felypp De Assis Oliveira

Ada Alves dós Reis Mendes

Sidivarnei Teixeira Frota

Herbert Rodrigues Lopes
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