COMITÊ GESTOR DO SIG / E-GESTÃO
RELATÓRIOS NO SIG - CORREGEDORIA
Ata de Reunião 01/2018

1. Identificação da Reunião
Horário

Data
26/03/2018

Início

08h05

Término

Local
10h20

GJAP

Coordenador da reunião

Dr. Ivan J. Tessaro

2. Objetivo da Reunião
- Alteração e inserção de relatórios no SIG, a fim de subsidiar o trabalho da Corregedoria nas Correições

3. Participantes (*)
Nome
Dr. Ivan J. Tessaro
Elyssa de Carvalho Arantes (em substituição)
Moisés Bites Borges de Castro
Hugo Luis Barros Pinho
Kalina Borges de Sampaio
Rômulo Gustavo Pinto Lima
Graziela Cunha Brescovici
João Silvério Valim
Fernando Luiz Medeiros

Lotação/órgão
Juiz Auxiliar da Presidência
Gabinete dos Juízes Auxiliares da
Presidência
Seção de Indicadores e Estatísticas
Coordenadoria de Desenvolvimento
de Sistemas
Secretaria da Corregedoria
Secretaria da Corregedoria
Coordenadoria de Gestão
Estratégica
Gabinete do Des. Roberto Benatar
2ª Vara do Trabalho de Cuiabá

4. Discussão da Pauta
Assuntos
Apresentação do
a. BI: permite converter dados brutos em
dados úteis para a tomada de decisões.

Responsável
Moisés

Data limite
Feito durante
a reunião

O projeto de b.
melhoria dos relatórios do SIG para a
Corregedoria está cadastrado no Redmine, issue 16325.
1. Relatório 01.02.03:
referente a Oficiais de Justiça –
c.
aprovação pelo Comitê da alteração do relatório.

Moisés

Feito antes
da reunião
a ser
definida

2. Relatório 01.01.02:
relativo a afastamento de Magistrados.
d.
O objetivo é mostrar quanto tempo a VT ficou sem Juiz. O
Setor de Estatística irá calcular o total de dias úteis e o total

Moisés

Apresentação do SIG: é um portfólio de relatórios. Possui
vários tipos de relatórios e pode-se filtrar os dados para
confeccioná-los. O setor que solicitou o relatório precisa
acompanhar para saber se os dados inseridos estão corretos
(para poder homologar o relatório extraído). Caso haja
necessidade, os dados deverão ser corrigidos. Deve-se haver
temporalidade dos dados, pois estes devem ter sido inseridos
nos sistemas antes do relatório ser confeccionado. Os dados
extraídos das Varas do Trabalho em relação a processos
físicos são diários, mas os relatórios do e-Gestão são
semanais. Os dados extraídos do PJe são alimentados
diariamente.

Moisés

a ser
definida
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de dias em que houve Juiz designado e atuante na VT. A
proposta é criar um indicador, a qual foi aceita pelo Comitê
Gestor.
3. Relatório 01.02.02:
alteração já realizada. Incluído o
e.
campo para cálculo somente da carga horária interna e seu
somatório.

Moisés

-

4. Inserção def. novo relatório (acervo): relativo a prazo
médio de duração dos processos. Proposta do Setor de
Estatística: fazer o cálculo de prazo médio de processos
baixados e dos pendentes também e mais um relatório
referente aos processos que estão aguardando decisão de
Tribunais Superiores (suspensos). Proposta aceita pelo
Comitê.
O Setor de Estatística, quando for lançado movimento de
homologada a transação em processos já julgados no
conhecimento, irá informar à Corregedoria para que possa ser
feito Memorando Circular, a fim de orientar as unidades sobre
a maneira correta de lançamento de movimentos.

Moisés

a ser
definida

5. Inserção deg.novo relatório (conciliação): referente a
processos conciliados dentro do ano correte em comparação
com os processos solucionados (Meta 3). Demanda já
atendida.

-

-

6. Relatório da h.
Meta 1: inserção do filtro por mês. O Comitê
deliberou que não haverá necessidade de confecção de outro
relatório.

-

-

7. Relatório dai. Meta 2: Tornar o relatório mais legível e
compreensível. O Comitê deliberou por mostrar o Glossário
no relatório e melhorar a estética.

Moisés

a ser
definida

8. Relatório da Meta
3: Demanda já atendida.
j.

-

-

9. Relatório da Meta
5: Demanda já atendida.
k.

-

-

10. Relatório dal. Meta 7: referente aos maiores litigantes. O
Setor de Estatística irá inserir o Glossário.

Moisés

a ser
definida

11.
Inserçãom. de
novo
relatório
(Taxa
Congestionamento): o Comitê deliberou que irá calcular
acordo com a fórmula do CNJ (mês a mês). A taxa
congestionamento há em processos em fase
conhecimento e em fase de execução.

de
de
de
de

Moisés

a ser
definida

12. Relatório 03.01.01:
feitas mudanças estéticas. Soma
n.
acrescentada.

Moisés

-

13. Relatório 04.02.06:
feitas mudanças estéticas. Tarefa e
o.

Moisés

-
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Magistrado na aba resumo.
14. Inserção dep.novo relatório (Audiências realizadas na
semana): É prioridade. O Setor de Estatística irá
confeccionar.

Moisés

a ser
definida

15. Relatório 04.02.08:
pontos alinhados pelo Comitê.
q.

Moisés

16. Relatório 04.02.12:
relativo a prazo de conclusão para
r.
Magistrados. Deliberação do Comitê: manter o relatório como
está, porém deverá ser acrescida a data em cima.

Moisés

a ser
definida
a ser
definida

17. Criar pastas.Correições ordinárias: o Comitê deliberou
que o Setor de Estatística irá fazer um hiperlink do relatório,
se possível.

Moisés

a ser
definida

5. Fechamento da Ata
Data da ata
26.03.2018

Assinatura do relator
Elyssa de Carvalho Arantes
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