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

Pauta - Reunião do Comitê Regional do sistema e-Gestão
1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO
Data: 08/10/2021

Hora: 17h00

Local: Sala da CEGI do Zoom

Tipo de reunião: Ordinária
2. PARTICIPANTES
Nome
Desembargador Eduardo de Azevedo
Silva
Juíza Heloísa Menegaz Loyola
Juiz Marcelo Donizeti Barbosa
Juíza Roberta Carolina de Novaes e
Souza Dantas

Órgão
TRT-2
Juíza Auxiliar da Presidência
Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional
2ª VT de São Paulo - ZS

Ana Celina Ribeiro Ciancio

Secretaria Geral Judiciária

Maria Inês Ebert Gatti

Vice-Presidência Administrativa

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

Jefferson dos Santos Felix

SETIC

Gustavo Miranda da Silva

Coordenadoria de Estatística e Gestão de
Indicadores
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3. ITENS PARA DELIBERAÇÃO
1. Enviar itens de processos físicos zerados
O servidor Gustavo informou que após a virtualização de todos os processos físicos,
ocorreu a desativação do SAP1, SAP2 e SAP-G e não há mais processos ativos
nestes sistemas. No entanto, alguns itens, por não terem sido confeccionados com
o filtro de processos ativos, ainda constam no e-Gestão. Também informou que as
unidades não conseguem mais lançar movimentos nos sistemas legados, o que
impede a correção.
Após discussões deliberou-se por enviar todos os itens de processos físicos como
zerados.
2. Inconsistências itens pendentes de baixa e finalização na fase de execução
O servidor Gustavo informou que após a implementação da versão 2.7 do extrator,
os itens 90.383 (pendentes de baixa – execução) e 90.353 (pendentes de finalização
– execução) tiveram seus quantitativos reduzido pela metade (de 639 mil para 305
mil e 708 mil para 355 mil).
O item 90.353 – processos pendentes de finalização – fase de execução contabiliza
todos os processos em fase de execução que não foram redistribuídos ou
arquivados. Isto incluí os processos em arquivo provisório e em fase de recurso.
O processo 0000224-26.2011.5.02.0048 é uma ação de cumprimento que está no
arquivo provisório e não teve movimentações recentes. Constava no item 90.353 na
versão anterior e não aparece mais.
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O 0000271-92.2014.5.02.0048 também é uma ação de cumprimento e foi remetida
ao 2G para processar recurso. Constava no item 90.353 na versão e também não
consta mais.
O processo 0000002-92.2010.5.02.0048 é uma ação trabalhista convertida do SAP1
em fase de execução que está no arquivo provisório e não teve movimentações
recentes. Também deixou de constar no item nesta nova versão.

Já o item 90.383 – processos pendentes de baixa – fase de execução contabiliza
todos os processos em fase de execução que não foram redistribuídos, arquivados,
remetidos em fase de recurso e com precatório expedido. Isto incluí os processos
em arquivo provisório.
Alguns processos como o 0000094-94.2015.5.02.0048 foram convertidos em fase de
execução e estão no arquivo provisório, constavam no item até a versão anterior e
deixaram de contar.
Não foram encontrados problemas em processos PJe “puro”.
Após discussões, deliberou-se por abrir de chamado técnico reportando o
problema nos itens.

3. Ciência sobre alteração no PJe
O servidor Gustavo trouxe à ciência do Comitê as solicitações de exclusão de
movimentos e os itens afetados por essas correções:
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PROCESSO

DATA
MOVIMENTO

0000369-76.2014.5.02.0016

09/08/2021

73.962,46 90252

0000369-76.2014.5.02.0016

09/08/2021

3.059,75 90258

0000369-76.2014.5.02.0016

09/08/2021

209,92 90411

1002132-83.2017.5.02.0374

29/06/2021

5.000,00 90254

1002132-83.2017.5.02.0374

29/06/2021

100,00 90411

0000822-98.2014.5.02.0007

12/02/2021

64.273,00 90253

VALOR

ITEM

DESCRIÇÃO ITEM

PROVIDÊNCIAS

CHAMADO

Valores pagos aos reclamantes
decorrentes de execução

EXCLUIR

PJEKZ-54830

Contribuição Previdenciária
Arrecadada

EXCLUIR

PJEKZ-54830

Custas/Emolumentos
arrecadados

EXCLUIR

PJEKZ-54830

Valores pagos aos reclamantes
decorrentes pagto espontâneo

EXCLUIR

PJEKZ-54832

Custas/Emolumentos
arrecadados

EXCLUIR

PJEKZ-54832

Valores pagos aos reclamantes
decorrentes de acordo

EXCLUIR

PJEKZ-54833

Deliberou-se por reenviar os referidos itens com as correções acima.

4. Relatórios TRT2

O servidor Gustavo informou que na última reunião a SETIC ficou de verificar com o
Comitê de Segurança da Informação a possibilidade de uso do Power BI como
solução para disponibilização de relatórios para as Varas do Trabalho.
Além disso, informou que fez uma reunião com a Oracle em que foi apresentada a
nova versão do Oracle BI que busca de aproximar do POWER BI. No entanto, a
empresa ainda não apresentou solução para que possamos disponibilizar uma
consulta pública aos painéis.
O diretor Márcio trouxe as deliberações do Comitê de Segurança de TIC em que
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restou definido que o POWER Bi poderia ser utilizado na versão livre pela
Coordenadoria de Estatística, mas sem a distribuição às Varas e sem a publicação
na página do Tribunal.
A diretora Inês esclareceu que a DGA está analisando junto com a Assessoria
Jurídica a possibilidade de compra da ferramenta.

5. DATAJUD
A juíza Roberta Carolina comunicou que foram efetuadas as correções nas cargas
dentro do prazo, mas que ainda não era possível saber se elas tinham resolvido
todos os problemas, pois o CNJ não atualizou os painéis. Informou também que o
CODEX deve auxiliar a extração e atualização dos dados nos painéis.
O diretor Márcio esclareceu que a SETIC está em contato com o CNJ para efetuar
a instalação e uso da ferramenta CODEX. Também informou que a ferramenta
parece consumir bastante processamento o que pode causar alguns problemas no
futuro.
A juíza Roberta trouxe ao conhecimento do Comitê que o CNJ alterou o escopo
do DATAJUD de “processos em tramitação em 2015” para “processos em
tramitação em 2020”.
Após discussões, deliberou-se por efetuar a limpeza dos dados anteriores a 2020 a
fim de que tenhamos dados mais confiáveis no sistema.
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6. Data da próxima reunião
A ser oportunamente marcada.
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