
 
 
 
 
 
 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
Coordenadoria de Estatística e Gestão de indicadores 

 
 

 

  
  

 

 

 
       1   

 

COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E GESTÃO DE 
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Ata de Reunião do Comitê Regional do sistema e-Gestão 

  1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO 

  Data: 06/08/2021   Hora: 14h00   Local: Sala da CEGI do Zoom 

  Tipo de reunião: Ordinária 

  2. PARTICIPANTES 

Nome Órgão 

 Desembargador Eduardo de Azevedo 

Silva 
TRT-2 

Juiz Marcelo Donizeti Barbosa  Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional 

Juíza Roberta Carolina de Novaes e 

Souza Dantas  
2ª VT de São Paulo - ZS 

Oswaldo José Costa da Silva Leme Gabinete da Presidência 

Maria Inês Ebert Gatti Vice-Presidência Administrativa 

Tatiana Kikuchi Barroso Núcleo PJe 

Eliana Maria Damaceno Velkis Secretaria da Corregedoria Regional 

Conrado Augusto Pires Secretaria da 10ª VT de São Paulo - ZS 

Rita Cristina Genka Secretaria da 48ª VT de São Paulo 

Márcio Nisi Gonçalves SETIC 

Jefferson dos Santos Felix SETIC 

Elisabeth Francoise Kolb Gabinete Des. Sueli Tomé da Ponte 

Gustavo Miranda da Silva 
Coordenadoria de Estatística e Gestão de 

Indicadores 
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  2. ITENS PARA DELIBERAÇÃO 

 

1. Ciência sobre alteração no PJe 

 

O servidor Gustavo trouxe à ciência do Comitê Gestor Regional do E-Gestão sobre 

a alteração efetuada no PJe pela 1ª Vara do Trabalho de Praia Grande, conforme 

disposto no art. 33 da Resolução nº 185/2017, em que o pagamento das custas 

processuais foi dispensado de acordo com o art. 1º, IV, a do Provimento GP nº 

02/2019 no processo nº. 1000085-55.2017.5.02.0401. 

 

Como a correção não gerou alterações nos itens do e-Gestão, não há necessidade 

de reenvio de cargas e nem de deliberações. 

 

 

 

2. Processos suspensos 

 

O Núcleo PJe reportou que o processo nº 0194400-20.2008.5.02.0271 teve registro 

do movimento processual de suspensão em setembro de 2020: 

Suspenso o processo por reunião de processos na fase de execução (Processo 

principal nº 0142900-22.2002.5.02.0271) 

Entretanto, o processo não está sendo contabilizado como suspenso: 

 

Na regra do item 90.392 - Processos que entraram em suspensão há a observação:  

O Extrator passará a considerar o movimento (50.127 - Suspenso o processo por 

reunião de processos na fase de execução (Processo principal nº "número do 

processo") a partir da versão 2.7 (atualmente estamos na versão 2.6.1).  

 

https://hdl.handle.net/20.500.12178/102716
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/11427
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/11427
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No JIRA, há incidente registrado: https://tarefas.tst.jus.br/browse/EG-3686 

Em razão disso, o processo constou da lista de sem movimentação há mais de 90 

dias da ata de correição. 

 

Após discussões, deliberou-se por aguardar a versão 2.7 e orientar a vara até que 

seja solucionado. 

 

 

 

3. Relatórios TRT2 

 

 

O servidor Gustavo informou que a Coordenadoria de Estatística criou alguns 

relatórios para consulta das Varas utilizando a versão “free” do software POWER BI 

(Microsoft). Essa demanda surgiu, pois, as Varas solicitam frequentemente relatórios 

cobrados nas correições, mas que não existem no e-Gestão, como as relações de 

processos sine die, há mais de 90 dias sem movimentação e nas tarefas do PJe.  

 

Atualmente a Coordenadoria recebe as solicitações por e-mail (5 a 10 por dia) e 

como a ferramenta de BI (ORACLE BI) não permite o compartilhamento de 

relatórios com não usuários, essa foi a solução encontrada. 

 

Os relatórios ficariam público, isto é, qualquer pessoa com o link poderia acessar os 

relatórios de todas as Varas. 

 

A Corregedoria concordou com o formato e autorizou o prosseguimento do uso da 

ferramenta.  

 

https://tarefas.tst.jus.br/browse/EG-3686
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Informou ainda que a própria Estatística seria responsável por atualizar os painéis e 

por eventuais erros e correções. 

 

O diretor Márcio ficou de verificar a viabilidade do uso da versão “free” com 

relação à licenciamento e manutenção. 

 

Após discussões, deliberou-se por aguardar a verificação do diretor Márcio e caso 

aprovado o uso, dar prosseguimento à utilização e distribuição dos painéis. 

 

4. DATAJUD 

 

A Juíza Roberta Carolina informou ao Comitê que após a deliberação da última 

reunião, foi solicitada a exclusão dos dados do SAP1. 

 

Informou ainda que foram encontrados alguns problemas nos dados de PJe de 

2015 até 2019, que estão sendo saneados e serão reenviados. Além disso, informou 

que em reunião com o CNJ foi sugerido o envio de ao menos os movimentos de 

baixa dos processos físicos de 2G para fins do Prêmio CNJ de Qualidade. 

  

Após discussões deliberou-se por seguir com o saneamento dos dados do PJe e 

por reenviar os dados físicos de 2G de acordo com o sugerido pelo CNJ. 

 

5. Data da próxima reunião 

 

Dsembargador Eduardo solicitou que as próximas reuniões sejam marcadas às 

quintas-feiras após as 17h. 

 


