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

DINÂMICA DE GRUPOS
Grupo V
1 - Diagnóstico da situação atual das tabelas.


Os TRT’s da 6ª e 21ª Região estão com as Tabelas implantadas em todos
os níveis.



O TJ da Bahia com as Tabelas implantadas em todos os níveis.



O TJ do Maranhão com as Tabelas parcialmente implantadas (1º grau)



Justiça Federal com as Tabelas parcialmente implantadas.



Os TRE’s do Rio de Janeiro e Rondonia ainda não implantaram as Tabelas
de Movimento.

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


Dificuldade da instalação do Sistema das Tabelas em Sistemas que já
estavam implantados e rodando, com os usuários já acostumados em
operá-lo.



Dificuldade de classificar o Assunto na Tabela com relação ao pedido posto
na inicial



Dificuldades dos Tribunais na manutenção de bancos de dados diversos
em sua própria base.



Problemas decorrentes das mudanças freqüentes da estrutura das Tabelas



Conscientização da Administração e dos usuários na aceitação das
modificações das Tabelas e correta utilização das mesmas.



Dificuldade da exclusão de cadastrar “eventos futuros” (ex.: aguardando)
– mudança de paradigma



Dificuldade trazida ao usuário pelos complementos exigidos na Tabela de
Movimento.



Necessidade de refazer ferramentas para coleta de dados para produção
de estatísticas, em razão das constantes mudanças das Tabelas



Necessidade de treinamento dos usuários para conhecerem as constantes
mudanças realizadas nas Tabelas

3 – Plano de ação.
Iniciativas:


O compromisso dos órgãos diretivos dos Tribunais em disponibilizar
recursos humanos e financeiros para implantação das Tabelas.



Formação de um Comitê Gestor de implantação e acompanhamento das
Tabelas Processuais, composto por pessoal da TI, magistrados e
funcionários do 1º e 2º graus.



Levantamento das alterações nas rotinas existentes no sistema.



Implementação das rotinas; treinamento; e implantação
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O compromisso dos órgãos diretivos dos Tribunais em disponibilizar
recursos humanos e financeiros para implantação das Tabelas.



Formação de um Comitê Gestor de implantação e acompanhamento das
Tabelas Processuais, composto por pessoal da TI, magistrados e
funcionários do 1º e 2º graus.

8 – 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?
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