I WORKSHOP TABELAS
UNIFICADAS
Data: 01 e 02/12/2010

DINÂMICA DE GRUPOS
Grupo III

1 - Diagnóstico da situação atual das tabelas.


11 órgãos representados



4 implantados completamente (STJ, TRT-ES, TJ-AM, TJ-AL)



7 implantados parcialmente (TRE-AL, TRE-MA,TRE-RN, TRE-PB, TSE,
TJM-RS, TRT-MG)



Para os parcialmente implantados, foi identificada uma semelhança,
foram implantadas as tabelas de classes e assuntos, estando
pendente a de movimentação.

2 - Dificuldades na instalação, utilização e implementação das
tabelas.


Falta de planejamento por parte dos órgãos executores



Conseqüência direta do planejamento mal feito: pessoal pouco ou mal
treinado aliado à resistência às novas práticas ocasionando má
alimentação no sistema, consequentemente gerando estatísticas
inconsistentes.



Adequação da base legada aos novos padrões



Conscientização dos juízes e desembargadores

3 – Plano de ação.
 Iniciativas:


Treinamento focado nas novas práticas.



Monitoramento regular para assegurar aderência às novas práticas.



Maior integração da área Judiciária com a TI, garantindo envolvimento do
pessoal do negócio com a tecnologia.
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4 – Perguntas do grupo


O CNJ tem disponibilidade orçamentária para auxiliar os
Tribunais em caso de necessidade de uso de recursos
terceirizados?



O CNJ tem planos de apoiar os Tribunais para ampliação dos
Quadros de TI, com base na Resolução 90?



O CNJ tem condições de limitar os pedidos de informação ao
conteúdo contemplado nas tabelas unificadas?

