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Ata -  Reunião do Comitê Regional do sistema e-Gestão 

  1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO 

  Data: 27/01/2022   Hora: 17h   Local: Sala da CEGI do Zoom 

  Tipo de reunião: Ordinária 

  2. PARTICIPANTES 

Nome Órgão 

 Desembargador Eduardo de Azevedo 

Silva 
TRT-2 

Juíza Heloísa Menegaz Loyola Juíza Auxiliar da Presidência 

Juiz Marcelo Donizeti Barbosa  Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional 

Juíza Roberta Carolina de Novaes e 

Souza Dantas  
1ª VT de São Vicente 

Juíza Carolina Menino Ribeiro da Luz 

Pacífico  
17 ª VT de São Paulo – Zona Sul 

Ana Celina Ribeiro Ciancio Secretaria Geral Judiciária 

Oswaldo José da Costa Leme Secretaria Geral da Presidência 

Michele Vieira Campos 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 

Gustavo Miranda da Silva 
Coordenadoria de Estatística e Gestão de 

Indicadores 
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  2. ITENS PARA DELIBERAÇÃO 

 

 

 

No dia 27 de janeiro de 2022 este comitê reuniu-se e foram tratados os seguintes 

tópicos. 

 

1. Item de sessões de audiências designadas 

 

O item 90.171 - sessões de audiência designadas retorna as audiências designadas 

durante o mês de referência (designadas para datas futuras). No entanto, não excluí 

as audiências canceladas dentro deste período, por exemplo: o processo 1001160-

12.2021.5.02.0718 teve os seguintes registros em setembro/2021: 

27/09/2021 

Audiência una designada (31/01/2023 11:00 - 18ª Vara do Trabalho de São Paulo - 

Zona Sul) 

28/09/2021 

Audiência una cancelada (31/01/2023 11:00 Sala Principal - 18ª Vara do Trabalho de 

São Paulo - Zona Sul) 

Audiência una designada (03/12/2021 16:00 Sala Principal - 18ª Vara do Trabalho de 

São Paulo - Zona Sul) 

 

O item 90.171 para este mês retornou as duas designações, mas entendemos que o 

correto seria retornar apenas a do dia 28, pois a primeira foi cancelada no dia 

seguinte.  

 

Após discussões deliberou-se por abrir chamado solicitando a alteração da regra de 

negócio para que o item considere apenas a última designação para cada processo 

no período de referência. 
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2. DATAJUD 

 

Em dezembro houve a publicação do painel do DATAJUD. O painel ainda apresenta 

bastante inconsistências, que foram reportadas e aguardam feedback. 

 

Além disso, também houve a divulgação das regras de negócio utilizadas e das 

pendências por Órgão Julgador. A Coordenadoria de Estatística está trabalhando 

nestes dois pontos para tentar melhorar a qualidade dos painéis. 

 

Não havendo nada a deliberar, partiu-se para o próximo tópico. 

 

3. Problema na extração da relação de 90 dias sem movimentação 

 

Desde dezembro estamos dificuldades para extrair a relação de processos há mais 

de 90 dias sem movimentação na fase de execução. A extrações que demoravam 

por volta de 6h para todas as 217 Varas, estão levando 20h ou mais para conjuntos 

pequenos de Varas, inviabilizando a extração. 

 

Após discussões a SETIC informou que alterações ocorridas em dezembro de 2021 

podem ter afetado a performance desta extração. Eles farão uma investigação sobre 

o tema para tentar identificar possíveis problemas que estão afetando a 

performance. 

 

Caso não tenhamos sucesso na investigação acima, o Diretor Conrado sugeriu 

efetuarmos a análise da regra de negócio do item, para tentar otimizar a extração. 
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4. Falha extrator – divergências e-Gestão – ofício Presidência 

 

Durante a correição ordinária foram identificados alguns problemas nos dados, 

principalmente os relacionados aos processos solucionados no 2G nos anos de 

2019, 2020 e 2021. Foi aberto chamado relatando o problema e solicitada a 

reabertura do sistema de recebimentos dos dados de 2019 e 2020 para que 

houvesse correção destes anos.  

 

Também houve questionamento em relação aos dados de processos solucionados e 

saldos de processos pendentes durante a apresentação do Planejamento da 

Produção Jurisdicional. Os problemas relatados foram acrescentados no chamado 

aberto durante a correição. 

 

Outra questão levantada foi que nas últimas versões do PJe, o sistema está 

fornecendo alguns relatórios e possibilitando a extração de dados com 

parametrizações diferentes das adotadas pelo sistema e-Gestão. 

 

Após discussões deliberou-se por implantar rotina de comparação dos dados do 

PJe e do e-Gestão, com foco nos indicadores mais sensíveis (distribuídos e 

solucionados, por exemplo). 

 

Além disso, deliberou-se por efetuar a correção manual e rigorosa dos dados 

fornecidos no Planejamento Jurisdicional e apresentar ao Órgão Especial. 

 

Também serão retomadas as reuniões do grupo do SAO para avaliar os relatórios 

disponibilizados no sistema PJe. 
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Por fim, será enviado ofício à Presidência reportando os problemas abaixo relatados 

em issues e que aguardam solução do CSJT.  

 

EG-4741: Restituídos do revisor para o relator que constam na pendência do 

revisor; 

EG-4751: Processos convertidos que sumiram da pendência na fase de execução; 

EG-4892: Quantidade de processos solucionados no 2G abaixo do esperado; 

EG-4868: Processos baixados do TST não entram nos remetidos ao CEJUSC e 

EG-4896: Problema da regra de negócio do item de processos devolvidos pelo 

CEJUSC. 

 

5. BI 

 

O diretor Márcio trouxe ao conhecimento do Comitê que o projeto nacional de BI 

ainda está sem previsão de termino, mas com trabalhos bastante adiantados. 

Também informou que não se pretende efetuar a aquisição de ferramenta 

nomeada, mas que o contrato deverá contemplar a migração de todos os painéis 

dos legados dos Tribunais.  

 

 

6. Data da próxima reunião 

 

A ser oportunamente marcada.        
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