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

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


TJMG – implantação completa das três tabelas



TRT-05-BA - implantação completa das três tabelas



TRT-24-MS - implantação completa das três tabelas



TRE-PA – a implantar



TRE-TO - a implantar



TRT-SE – em implantação



TJES – em implantação

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


INSTALAÇÃO: TAP: desenvolvimento dos sistemas



TCP/TMP: adaptação dos sistemas



UTILIZAÇÃO: TAP/TCP/TMP: orientação dos usuários



TCP: legado



TCP: distinção das tabelas de classe > assuntos



TMP: número limitado de resultado de julgamentos



IMPLEMENTAÇÃO: TAP: atualização da tabela do CNJ



TCP/TMP: DE > PARA



TCP: incompatibilidade com o RI (2ª Instância)



TAP/TCP/TMP: demora na resposta do Grupo Gestor



TMP: criação de movimentos



TMP: complementos tabelados

3 – Plano de ação.

AÇÕES A REALIZAR

COMO?

PRAZO
INICIAL

PRAZO
FINAL

RESPONSÁVEL RESULTADO

Criação do Grupo
Gestor

Através de ato
normativo do
tribunal

Direção do
Tribunal

Levantamento dos
impactos e dos
requisitos

Reuniões e
documentações

Equipe de
análise

Desenvolvimento de
sistema

Importação das
tabelas; criação
no banco de
dados;
codificação do
sistema
Por meio de
estudos de
comissões ou
Grupo Gestor

TI

Edição de atos
normativos

Capacitação e
treinamento de
usuários

Encontros
presenciais

Direção do
Tribunal

Setor específico
de cada tribunal

CUSTO

4- Propostas de soluções para as dificuldades encontradas.



investimento na área de TI



priorização das ações para implantação
sistemas, por parte da Administração



agilidade nas decisões do Comitê Nacional, com imediato
repasse aos usuários das orientações necessárias e a
conseqüente atualização do sistema



intercâmbio entre os tribunais que já implantaram as tabelas e
aqueles que desejam implantar as tabelas



revisão técnica e jurídica do glossário das tabelas, por parte do
CNJ



integrar o SGT com a estrutura de tabelas dos tribunais para
atualizações

e

alteração

dos

5 – 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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