PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Tribunal de Justiça – Comitê Gestor da Tecnologia da Informação

ATA DA 2ª REUNIÃO
DO COMITÊ GESTOR DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Aos cinco do mês de setembro do ano de 2006, às 17h00, nesta cidade de
Rio Branco, Capital do Estado do Acre, na sala do Espaço Cultural, localizada no Fórum Barão
do Rio Branco, onde presentes estavam os membros do Comitê Gestor da Tecnologia da
Informação, sendo eles o Desembargador Pedro Ranzi, na qualidade de Presidente, os Juízes
Adair José Longuini, Laudivon de Oliveira Nogueira e Mirla Regina da Silva Cutrin, o
Coordenador de Informática José Carlos Martins Júnior, ausente o Diretor Executivo.
Declarada aberta a reunião, foram levantados os itens abordados na 1ª
Reunião do Comitê Gestor da Tecnologia da Informação, cuja ata foi encaminhada ao Senhor
Presidente através do CGTIN nº 1.
Em seguida foram apresentados e discutidos os itens postos em pauta, cujos
encaminhamentos constam do relatório anexo que integra esta Ata.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às dezenove horas. Do
que, para constar, eu,..............., Shelda Farhat Araújo, Secretária do Comitê, lavrei a presente
ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos referidos membros do Comitê.

Desembargador Pedro Ranzi
Presidente

Juiz Adair José Longuini
Membro

Juiz Laudivon de Oliveira Nogueira
Membro

Juíza Mirla Regina da Silva Cutrin
Membro
Coordenador de Informática José Carlos Martins Júnior
Membro
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Sugestões ao Conselho de Administração
Assunto
Capacitação no SAJ-PG

Manutenção local

Módulo do SAJ Ceman:

Problema que se pretende
solucionar

Sugestão

Encaminhamento

•

A vinda de servidores das comarcas
do Interior para receber treinamento
nas Varas do Fórum vem causando
transtornos.

•

Sejam realizados cursos SAJ-PG aos •
servidores das comarcas integradas
para uso do SAJ, assim como de
práticas cartorárias.

•

Não adianta o servidor conhecer
apenas o sistema SAJ, mas deve
também conhecer a seqüência dos
atos processuais.

•

Sejam realizados encontros de
Escrivães das unidades integradas à
solução SAJ-PG, assim como
encontro de Juízes para
uniformização de procedimentos
utilizados no sistema.

•

Há demora no atendimento pelos
técnicos da Coinf por falta de
disponibilidade imediata de pessoal e
estrutura de locomoção.

•

Sejam criados núcleos de
atendimento técnico nas Comarcas
Pólo, vinculados à Diretoria do Foro.

•

A contratação de novos técnicos para
criação dos núcleos de atendimento.

•

A Softplan ainda não pode implantar o •
novo módulo da CEMAN em razão de
não terem sido editadas as novas

•

Sejam definidas as regras que serão
adotadas em relação à distribuição de
•
mandados pela CEMAN para efeito

Oficiar à
Presidência do
CONAD

Oficiar à
Presidência do
CONAD

Reiterar ao
Presidente
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regras sobre produtividade dos
Oficiais de Justiça.

Gravação de audiência:

Política remuneratória
pessoal da Coinf:

de validação do novo módulo de
mandados do SAJ-PG (minuta de
Resolução de Produtividade dos
Oficiais de Justiça em fase exame
pela Comissão de Legislação do
Tribunal).

•

A falta de um módulo específico,
impede a automatização plena do
controle de produtividade.

•

É preciso ampliar o número de Varas
detentoras do sistema, incentivando
os Juízes sobre os benefícios da
gravação de audiências.

•

Elaboração de Informativo pela
•
Presidência do TJ, incentivando o uso
do sistema

•

Elaboração de projeto pela Coinf para
aquisição dos equipamentos

É grave a situação funcional e
motivacional dos servidores da
COINF em decorrência dos baixos
salários e escasso número de
técnicos para atendimento da
demanda.

•

Deve-se adotar de alguma política
remuneratória para os técnicos, no
sentido de mantê-los na Instituição.
Sugere-se provisoriamente a
concessão de FC5.

do •

•

O conhecimento adquirido está indo
embora com os recursos humanos;

•

Para reposição do conhecimento
perdido demora-se muito tempo e
tanto os projetos quanto as equipes
que permaneceram estão sendo
penalizadas

•

Oficiar à
Presidência do
CONAD

Oficiar à
Presidência do
CONAD
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Campanha de Incentivo ao •
uso dos sistemas

Em algumas unidades judiciárias, os
servidores e o respectivo juiz não
explora as facilidades e utilidades do
sistema SAJ-PG.

•

Seja realizada uma campanha de
conscientização (motivação) dos
Juízes e servidores quanto ao uso
pleno do sistema SAJ.

•

Que sejam feitas reuniões com Juizes
e Servidores para discutir as
deficiências nas unidades.

•

Oficiar à
Presidência do
CONAD
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Encaminhamentos do Comitê Gestor da Tecnologia da Informação
Assunto
Ofício à Presidência do TJ

Fato Gerador
•

Procedimentos de
•
Contingência para eventuais
paradas dos Sistemas

Editor de texto Microsoft
Word

•

Implantação do SAJ-SG na •

Deliberação

Encaminhamento

A presidência adquiriu antivírus,
instalou o gerador de energia e está
concedendo as diárias aos técnicos
para deslocamento ao interior.

•

Agradecer à Presidência pelo
atendimento dos pleitos.

•

O CGTIN expedirá
ofício ao
Presidente.

Quando há paradas nos sistemas, as
Varas podem ter dificuldades quanto
a certos procedimentos.

•

Criar um CD de contingência com
todos os modelos de documentos
existentes no SAJ e com manual de
como proceder mediante a
paralisação total do Sistema SAJ.

•

A COINF elaborará
a matriz do CD e
do Manual, que
serão avaliados
pelo Comitê.

O Tribunal de Justiça não adquiriu
novas licenças do Word

•

Desinstalar gradualmente o Word das •
máquinas antigas, na medida em que
forem submetidas a qualquer
intervenção;

•

Instalar em substituição o Open Office

•

A novas máquinas sairão da COINF
com o Open Office

•

Será implantado o SAJ-SG na

A COGER não dispõe de sistema

•

A COINF
promoverá a
substituição do
Word

A COINF
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COGER

para acompanhamento dos
processos.

COGER assim que houver pessoal
disponível para executar a tarefa

promoverá a
implantação

Uso da Internet

•

É preciso que os servidores
cadastrados nos sistemas assinem
termo de uso e acesso.

•

Será elaborado formulário

•

SAJ SG Acórdãos

•

Está em fase de testes para
implantação, mas é preciso definir
qual gabinete será o experimental.

•

O Gabinete do Dês. Pedro Ranzi será •
o experimental.

A Juíza Mirla ficou
responsável pela
elaboração do
formulário.
Os servidores do
Gabinete serão
treinados

