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Ata -  Reunião do Comitê Regional do sistema e-Gestão 

  1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO 

  Data: 17/11/2022   Hora: 17h   Local: Sala da CEGI do Meet 

  Tipo de reunião: Ordinária 
   2. PARTICIPANTES 

Nome Órgão 

Juíza Roberta Carolina de Novaes e Souza 
Dantas  

Auxiliar da Presidência 

Oswaldo Leme Presidência 

Maria Inês Ebert Gatti SVPA 

Marcio Nisi SETIC 

Michele Campos Núcleo PJe 

Jefferson Felix SETIC 

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

Adriana Gurniak Seção de Gestão de Indicadores 

Gabriel Favalli 
Seção de Acompanhamento 
Estatístico de 1G 

Bernardo Rocha Mendes 
Seção de Acompanhamento 
Estatístico de 2G 

Gustavo Miranda da Silva 
Coordenadoria de Estatística e 
Gestão de Indicadores 

 

  3. ITENS PARA DELIBERAÇÃO 
 

1. Processos solucionados no 2G 
 
A regra de negócio dos itens de julgados em sessão usa como data de 
ocorrência a data em que foi realizada a sessão, mas considera também o 
registro da solução no período de apuração. Ocorre que neste tribunal, estes 
dois eventos ocorrem com um intervalo de alguns dias.  
 



 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

  
  

 
 
 
       

2   

 

COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA E GESTÃO DE 
INDICADORES 
Avenida Marquês de São Vicente, 121 – Bloco A – 16º andar 
São Paulo-SP CEP: 01139-001 
Telefone: (11) 3150-2317 
E-mail: estatistica@trtsp.jus.br 

Por exemplo, um processo que foi julgado em sessão no dia 28 de janeiro, 
mas só teve o registro da solução no dia 05 de fevereiro não consta em 
nenhum mês no e-gestão. Como estes dois eventos ocorreram em períodos 
de apuração diferentes para a carga mensal, acreditamos que isso pode estar 
ocasionando problemas nas cargas. 
 
De janeiro até setembro de 2022, a diferença estava em mais de 33 mil 
processos. 
 
Deliberou-se por reenviar as cargas de janeiro a outubro pelo extrator 2.8 e 
partir de novembro pelo 2.9. 
 
2. Processos pendentes na fase de conhecimento – inclusão do movimento de 

distribuição 
 

A inclusão do movimento de distribuição nos processos CCLE para fins do 
DATAJUD acabaram criando pendências na fase de conhecimento para alguns 
processos. 
 
Estes processos acabaram entrando no cálculo da Meta 2. Como solução de 
contorno, algumas varas registraram o início da execução. 
 
Não houve alteração significativa na Meta 2 (processos distribuídos até 2019 
sem julgamento). 
 
Pendentes da Meta 2: 
31/07 = 17.087 
31/08 = 14.591 
30/09 = 12.142 
31/10 = 10.165 
 
Deliberação: Utilizaremos a solução de contorno para casos com demanda 
(registro do início da execução). 
 
 
3. Processos CCLE contando na fase de conhecimento indevidamente no 

DATAJUD 
 

Os processos convertidos ao PJe na fase de execução, por não terem o registro 
do movimento “Iniciada a execução” no PJe constam, para o sistema 
DATAJUD, como na fase de conhecimento. 
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Deliberação: Explicar ao CNJ a solução aplicada (registro de movimento de 
distribuição nos processos convertidos), e consultar como proceder. 
 
 
4. PROAD 2253/22. Ref.: Pedido de Providências TST n. 0000007-

05.2022.2.00.0500 
 

O CSTJ autorizou a abertura da base de dados de 2019 e 2020 do Sistema e-
Gestão por um dia para que o TRT2 efetue o reenvio de informações a fim de 
corrigir inconsistências, em data a ser coordenada com a Divisão de Ciência 
de Dados - DCID - do Tribunal Superior do Trabalho. 
 
Deliberou-se por gerar novamente as cargas do período e proceder o reenvio 
em data combinado com o CSJT. 

 
5. Alteração PJe - Acordos 
 
Na atual versão do sistema PJe, foi criado parâmetro, em dias, para verificação 
da quitação da parcela do acordo após seu vencimento. Antes, o vencimento 
do acordo ocorria somente após o vencimento do acordo (parcela final). 
 
No nosso Regional, o parâmetro foi definido em 30 dias. Assim, 30 dias após 
o vencimento da parcela do acordo, o processo é movimentado para a 
“Análise” para o registro manual do pagamento, gerando, assim, tarefa 
adicional para as varas, que podem, ainda, registrar dados inconsistentes, 
sem a possibilidade de posterior retificação.   
 
Deliberação: Apresentar como melhoria no GT-CGRPJe. 
 
6. Problema com petições do tipo "Impugnação à sentença de liquidação" 
 
A diretora Michele trouxe ao conhecimento do Comitê que no sistema PJe, o 
complemento "5023 - nome do incidente", no item "Impugnação à Sentença 
de Liquidação" está com o código 7720, e não 53 como previsto no manual. 
Essa mudança pode estar gerando pendências relacionadas à pendências na 
fase de liquidação. 
 
Existem duas issues abertas pela equipe do PJe que reportam problemas 
provavelmente conexos com o objeto da presente demanda. São elas: PJEKZ-
71964 e PJEKZ-71816. 
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A diretora Michele informou que a SETIC está estudando a execução de script 
para solucionar os processos que ficaram com a pendência indevida. 
 
Deliberação: Acompanhar issues. 

 
 


