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Pauta da Reunião

1. Identificação

Data Horário Local Coordenador da reunião

Início Término

13/12/2018 10:30 11:55 Secretaria de Gestão
Estratégica

Secretário-geral Judiciário
Cleber Pires Ferreira

2. Participantes

Participaram da reunião:

1. Cleber Pires Ferreira, Secretário-Geral Judiciário;

2. Bruno Barbosa Dib, Diretor substituto da Secretaria de Gestão de Pessoas;

3. Cynthia Thereza Bacelar Xavier, Diretora substituta da Secretaria da 

Corregedoria Regional;

4. Murilo de Barros Carneiro, Diretor(a) da Secretaria de Gerenciamento do Pje;

5. Jorivê Fleury Borges, servidor da Divisão de Sistemas;

6. Carlos Antônio de Moura, Diretor(a) da Divisão de Sistemas; e,

7. Wilane Carlos da Silva Massarani, Diretor da Divisão de Estatística e 

Pesquisa.

3. Discussões e deliberações



1. Contabilização  de  Oficiais  de  Justiça  e  Seguranças  como  força  de

trabalho no IGEST: atualmente, para as VTs onde não há foro, os Oficiais de

Justiça são cadastrados como força de trabalho destas unidades, o que traz

números inconsistentes sobre no mesoindicador Força de Trabalho do IGEST.

O TRT8 já encaminhou o pedido de alteração nos critérios do IGEST para a

CGJT. Sugiro que o TRT18 faça o mesmo pra reforçar o pedido.

Deliberações:  seguir a mesma linha do TRT da 8ª Região, encaminhando

pedido de alteração nos critérios do IGEST sugerindo, no cálculo da Força de

Trabalho, a exclusão dos Oficiais de Justiça e Seguranças, salvo aqueles que

recebem FC ou CJ, tendo em vista que estes, efetivamente, compõem a força

de trabalho da unidade.

Responsáveis: DEP (Wilane) / SGJ (Cléber) / SGPe (Bruno)

Prazo: dia 18/12/2018.

2. Desconsideração,  por  parte  do  eGestão,  das  audiências  cadastradas

com o tipo "inicial (rito sumaríssimo)" (no item 90174): como informado

pelo Diretor da VT de Jataí, Leonardo Craveiro da Costa Campos, o e-Gestão

não  está  considerando  as  audiências  cadastradas  com o  tipo  "inicial  (rito

sumaríssimo)"  (no  item  90174) como  realizadas,  dilatando  os  prazos

processos  ajuizados  pelo  rito  sumaríssimo.  Relatou  também  que  Jataí

recebeu por volta de 430 processos de rito sumaríssimo no período de janeiro

a  agosto,  sendo  consideradas  somente  19  audiências  pelo  eGestão.  O

problema  foi  detectado  pela  STI,  foi  aberto  uma  Issue  no  JIRA  (

https://tarefas.tst.jus.br/browse/EG-2562).  Texto  da  STI:  as  audiências  que

não possuem o texto "(rito sumaríssimo)" estão sendo contadas normalmente:

Assim, sugerimos que seja utilizado o procedimento que tem funcionado no

Extrator, enquanto não houver uma resposta definitiva por parte da equipe do

Extrator.

"Audiência inicial  realizada (15/10/2018 14:00 -  VARA DO TRABALHO DE

JATAÍ)" - RTSum-0010970-64.2018.5.18.0111 - Foi considerado pelo Extrator

"Audiência inicial (rito sumaríssimo) realizada (03/07/2018 13:50 - VARA DO

TRABALHO  DEJATAÍ)"  -  RTSum-0010593-93.2018.5.18.0111  -  Não  foi

https://tarefas.tst.jus.br/browse/EG-2562


considerado pelo Extrator.

Deliberações: SGJ  (Cléber)  comunicará  às  VTs  sobre  o  problema  e  a

sugestão para que não sejam utilizados os tipos de audiência “Inicial  (rito

sumaríssimo)”, “Una (rito sumaríssimo)” e “Instrução (rito sumaríssimo)”.

Responsáveis: SGJ

Prazo: 18/12/2018

3. Item extra pauta: Publicação exigida pelo Provimento 04/2018 CGJT

Foi informado que o relatório prévio foi enviado aos Diretores de Secretaria

para  análise,  validação  e  eventual  correção  para  posterior  recontagem  e

publicação no dia 20/01/2019, conforme entendimento firmado com a SCR.

Deliberações: não houve.

4. Contagem diária do eGestão

O servidor Jorivê relatou que o procedimento de contagem diária do eGestão

está disponível, porém existem algumas questões: (1) a contagem do sistema

legado  não  é  possível  devido  à  carga  de  processamento;  (2)  caso  a

contagem não  seja  possível  num determinado  dia,  no  dia  seguinte  basta

contar o dia corrente.

Deliberações: iniciar a contagem de forma semanal com objetivo de realizar

testes preliminares e, conforme o comportamento do procedimento, tomar-se-

ão outras decisões a respeito.

Responsáveis: Divisão de Sistemas/STI

Prazo: 16/12/2018



4. Relator

Relator Data

Wilane Carlos da Silva Massarani 13/12/2018


