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2.1. FEEDBACK sobre o cumprimento acerca da disponibilização das atas de reuniões dos
Grupos Gestores no.WIKI (reunião anterior);

2.2. FEEDBACK pela SETIC, em relação à análise dos relatórios do e.Gestão que geravam
inconsistências referentes aos processos anteriores a 2011, na relação de remessas
referente ao p~ríodo de 1°-4 a 30.4-2016, tratado na reunião anterior .

2.3. Reavaliar as ocorrências que surgiram após as correções dos lançamentos no e-Gestão,
mas que continuam constando do sistema com inconsistências, tendo como o exemplo
o Processo nO 0073000-63.1992.5.14.04b1, em que foi lançado os emolumentos na
moeda cruzeiro no valor: Cr$ 420.703,54, e'que deveria haver um só tipo de moeda, o
Real, para que erros assim não sejam mais registrados. .

2.4.Reiterar da SETIC, diante da padronização já existente' no 1° grau, a possibilitar a
geração de relatórios diários ac~rca dos erros de validações tam~ém do 2° grau.

2.5. Reforçar da obrigação de acompanhamento e monitoramento dos indicadores de metas
de 2016 pelos gestores e unidades envolvidas.

2.6. Outros assuntos encaminhados até o dia anterior da reunião para a Secretaria da
Corregedoria Regional.
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Lotação

Secretaria de Tecnologia da
Informação - Membro

Secretaria de Tecnologia da
Informação - Membro

Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação -
Membro

Secretaria da Corregedoria
Regional -Subcoordenador e
Membro

Gustavo Richetti

Felypp de Assis Oliveira

Christianne Araújo Mendonça
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Romário Botelho dos Santos
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9 Hélio Ricarqo da Silva
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José França Silva

Marcos Rogérib Reis da Silva

~oão Paulo Pelles

Bruno Maciel Ribeiro de Almeida

Secretaria de Tecnologia d
Informação - Membro

Assessoria de Planejament
Desenvolvimento Instituciona'
- Membro

Assessoria Judicial da ~)
Presidência - em substituição i

ao membro

Diretoria de
Processuais e de
Membro

Secretaria da Corregedoria
Regional

I"
I •

Os erros de validações do,2° grau não podem ser gerados SCR
como nos padrões .definidos para os relatórios do 1° grau,
tendo em vista as diversas unidades judiciárias de
tramitação do processo no 20'grau, porquanto no 1° grau
existe um órgão responsável pelo lançamento. Então, os
erros de validações do.2° grau deverão ser analisados, a
partir dos relatórios extraídos diretamente no sistema
Candiru o.
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Data
limite

Imediato

Imediato

, ;

Deliberações
Responsável

pela
implementação

A Secretaria de Tecnologia da Informação e' Comunicação SETIC
fica autorizada a 'gerar novas cargas a partir de Janeiro de
2016. logo após a instalação do novo extrator que
substituirá, o atualmente existente, uma vez que permitirá
corrigir os problemas atualmente identificados, à exemplo
daqueles relacionados na falta de lançamento do nome dos
magistra.dos nos relatórios, de produtividade extraídos do
sistema e-Gestão.
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3 Os diversos relatórios extraídos do sistema e-Gestão, SETIC/SCR Imediato
deverão ser utilizados para o fim específico. ao qual se
destinam e não para outras finalidades com parâmetros
diferentes, à exemplo do ocorrido .com os relatórios de
produtividad~ dos Oficiais de Justiça.

4 Para as incpnsistências corrigidas dentro do mês em curso, SETIC/SCR Imediato
deverão ser realizadas. novas cargas, tendo em conta o mês .
de apuração dos dados estatísticos, tendo em vista que os
quantitativos dos dados. analisãdos são de natureza
cumulativa. .

5 Com relação aos dados estatísticos dos indicadores TODOS Imediato
apurados pela Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação referentes a META 5, todos os membros
presentes do Comitê Regional deliberaram pela validação,
haja vista a eliminação das críticas assinaladas pelo
Conselho Nacional de Just,iça.

6 Também os dados estatísticos dos. indicadores apurados TODOS Imediato
referentes a META 7 foram validados por todos os membros ,
presentes, levando em conta as informaçÕes consignadas
no expediente enviado pelo Presidente deste Tribunal
(OF!fRT/SCR/029/2016) ..

7 Os relatórios estatísticos das METAS NACIONAIS DE l'a 7 SETIC Imediato
estão sendo consolidadas em painel específico, o qual
permitirá que todas as unidades intervenientes possam
extraí-los de uma única fonte de informação dos dados para

. lançamento nos sistemas existentes.

8 No que se refere ao processo n. 0073000- SETIC/SCR Imediato
63.1992.5.14.0401 em que foi lançado os emolumentos
utilizando o valor nominal descrito nos padrões da moeda
em cruzeiro, o qual foi corrigido pela unidade judiciária
responsável, para efeito de retificação deverá ser efetuadp.
nova carga .
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11 Com relação aos requisitos para concorrer ao Selo Justiça TODOS
em Números, deverão ser envidados esforços acerca da
elaboração do arquivo relativo as Tabelas Processuais
. Unificadas, tendo por base o Modelo Nacional de
Interoperabilidade - MNI do CNJ, uma vez que a falta de
encaminhamento das aludidas informações no prazo
estabelecido, não permitirá a participação deste Tribunal na
concessão do Selo Justiça em Números.

Em razão do entrelaçamento das informações alusivas aos SETIC
dados estatísticos gerados pelo sistema e-Gestão, os
membros do comitê presentes, trouxeram para discussão as
questões relacionadas aos requisitos para inscrição no Selo
Justiça em Números, estabelecidos, em especial, quanto ao
disposto 'no art. 5°, 11, no Anexo da Portaria 56 de' 27 de
maio de 2016, que trata da transmissão de arquivos no
formato XML, ocasião em qüe a Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicagão registrou que já obtivera.m o
modelo padrão dos arquivos, o qual já está sendo analisado
pela. referida secretaria, devendo o arquivo destinado ao
envio ser entregue dentro do prazo previsto para o
encaminhamento dos dados ao Conselho Nacional de
Justiça.

10 Quanto aos indicadores das Metas Nacionais de 2016, SETIC
, . acordou-se o entendimento de que a responsabilidade são

das próprias Unidades que possuem atribuições de
proceder a conferência dos dados estatísticos lançados nos
sistemas, de modo que possam aferir QS res\lltados,
devendo a unidade judiéiáriaou administrativa indicarem os
responsáveis pelos lançamentos, bem ainda, buscarem
esclarecimentos sobre eventual dúvida existente junto à
SETIC.
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