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O objetivo do novo Portal e-Gestão é facilitar o acesso às informações do e-Gestão, especialmente 

em relação ao desempenho e facilidade de uso. Na nova plataforma, os dados são organizados em 

formato de painéis de forma visual e atrativa.  

O manual abaixo apresenta o passo a passo básico para acesso à nova plataforma. Ao final, uma lista 

de dúvidas frequentes.  

 

Acesso   
 

1. Acesse o endereço: https://portalegestao.tst.jus.br/ 

 

2. Selecione o Tribunal onde você trabalha na lista abaixo 

 

OBS: Caso o Tribunal seja selecionado incorretamente, limpe o cache do navegador para 

realizar nova tentativa de acesso. 

 

 
 

  

https://portalegestao.tst.jus.br/
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3. Forneça as mesmas credenciais de acesso que você utiliza no seu Tribunal. 

 

O padrão de cada TRT é o seguinte (exemplo de login fictício): 

TRT 1: joao.silva 

TRT 2: número do cpf 

TRT 3: jsilva 

TRT 4: jsilva 

TRT 5: número do cpf 

TRT 6: jfds 

TRT 7: joaosilva 

TRT 8: número do cpf 

TRT 9: número do cpf 

TRT 10: número do cpf 

TRT 11: s014785 

TRT 12: 4587 

TRT 13: jasilva 

TRT 14: número do cpf 

TRT 15: joaosilva 

TRT 16: joao.silva 

TRT 17: joao.silva 

TRT 18: s014785 

TRT 19: joao.silva 

TRT 20: joao.silva 

TRT 21: joaosilva 

TRT 22: joao.silva 

TRT 23: e012-0 

TRT 24: jsilva 

TST: c014787 

CSJT: c014787 
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4. A página principal do Portal é apresentada.  

 

 

 

 

Use este link para nos enviar  

sua opinião sobre o sistema! 
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Página Inicial 
 

A página inicial é composta por duas áreas, o menu lateral esquerdo e os gráficos mais importantes.  

Na área relativa aos dados, são exibidos os gráficos abaixo. Ao clicar no título dos gráficos, são 

exibidos os painéis correspondentes com mais detalhes.  

 

Processos antigos baixados:  

 

 
 

Mensalmente a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho divulga a lista dos 100 processos 

mais antigos da Justiça do Trabalho, com o objetivo de solucionar os referidos processos.  

 

O gráfico “Processos antigos baixados” mostra o percentual de processos antigos do TRT 

participantes da lista Top 100 que já foram baixados.  

 

Os TRTs que não estão marcados não tiveram nenhum processo na lista Top 100 até o 

momento. Ou, tiveram mas estes foram removidos após correção dos dados nas remessas 

relacionadas.  
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Quantidade de processos pendentes de julgamento, por TRT e Porte. 

 

 

Quantidade de processos recebidos e julgados neste ano, por mês. 

 

 

No menu lateral esquerdo, há links para outros painéis já desenvolvidos.  

 

 Recebidos e Julgados na 1ª e 2 ª instâncias da JT; 

 Pendência de Julgamento na 1ª e 2 ª instâncias da JT; 

 Execução nas Varas do Trabalho; 

 Audiências Realizadas e Designadas nas Varas do Trabalho; 

 Consulta por Item e por Remessa: anteriormente denominados 

Espelho e Resumo, apresentam os dados completos de cada 

remessa, incluindo a lista de processos; 

 Outras Informações: demais dados como Liquidações, Recursos, 

Prazos Médios, Precatórios, Arrecadação e Valores Pagos.  

 

No fim no menu há links para a Wiki do e-Gestão, Glossário dos 

indicadores utilizados nos painéis e para sair do sistema.  
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Navegação nos Paineis 
 

Nesta seção será apresentado um passo a passo para navegação no painel de Recebidos e Julgados. 

Os demais painéis funcionam de maneira similar.  

Clicando no títulos dos gráficos da página inicial ou nos links do menu à esquerda, são apresentados 

painéis com os dados detalhados de cada tema.  

 

 

 

Abas de Navegação: as abas de navegação levam a outras visualizações sobre o mesmo tema.  

Visualização em abas: alguns gráficos, como o de mapa acima, possuem abas internas, que 

apresentam outras visualizações.  
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Barra de Filtros: a seleção de valores como filtros altera os gráficos apresentados para os referidos 

filtros. Não é possível incluir filtros além dos disponíveis.  

Filtros que aceitam mais de um valor para seleção, como mês e TRT-UF, por exemplo, são ativados 

quando se clica fora de sua área.  
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Tabela de Resumo: abre uma nova janela com uma tabela que apresenta os dados utilizados para a 

construção das visualizações apresentadas. Você pode copiar estes dados e colar no Excel, por 

exemplo.  

 

 

Lista de Processos: abre uma nova janela com um relatório para consulta à lista dos processos 

relacionados ao painel.  

 

Mais detalhes na próxima seção.  
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Lista de Processos 
 

O relatório Lista de Processos é um relatório geral, 

para consulta à lista de processos relacionada a 

quaisquer indicadores. Por desempenho, a lista de 

processos é apresentada apenas após o 

preenchimento dos filtros, que são os seguintes: 

 Grupo: grupo de indicadores associado ao 

painel, preenchido por default com o grupo do 

painel a partir do qual o relatório foi acionado; 

 Indicador: o indicador específico que se deseja 

consultar, relacionado ao grupo selecionado no 

filtro anterior; 

 Ano: ano referência a ser consultado, 

preenchido por default com o ano do mês 

anterior; 

 Mês: mês referência a ser consultado, 

preenchido por default com o mês anterior; 

 Instância: instância dos órgãos a serem 

consultados; 

 TRT-UF: lista de TRTs.  

 

Todos os filtros são de preenchimento obrigatório.  

 

Para executar o relatório, clique no botão 

“Executar”, conforme marcação na figura.  
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É exibida uma tabela conforme figura abaixo, com as colunas padrão. Os filtros são ocultados e, para 

acessá-los, clique no ícone  no canto superior esquerdo.  

 

 

Na barra inferior há diversas funcionalidades: 

 Página: aponta a página atual do relatório. Para mudar de página você pode digitar o 

número neste campo e clicar na opção ; 

 : exibir todos os valores, sem paginação (pode haver problemas de desempenho); 

 : botões para navegação nas páginas; 

 Pesquisa: pesquisa um texto no relatório, em qualquer uma das páginas, ao clicar em ;  

 : opção se a pesquisa diferencia ou não maiúsculas e minúsculas (por padrão, não 

diferencia); 

 : direção da pesquisa, pra frente ou pra trás no ponto sendo visualizado; 
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Vídeo Explicativo: https://youtu.be/8O1vrppXBsI 
 

  

https://youtu.be/8O1vrppXBsI
https://youtu.be/8O1vrppXBsI


 
 
 

13 
 

Perguntas Frequentes 
 

1) Quem pode acessar o Portal e-Gestão?  

Todos os usuários do TRT podem visualizar os dados, não necessitando de cadastro prévio.  

 

2) Quais são os dados apresentados no Portal e-Gestão? 

Até o momento, são apresentados dados de remessas mensais enviadas até o dia anterior.  

 

3) Como posso construir meu próprio painel? 

A funcionalidade de desenvolvimento de painéis pelos Tribunais Regionais está prevista, mas 

ainda não foi liberada.  

 

4) Qual é a plataforma utilizada no Portal e-Gestão? 

O Portal e-Gestão utiliza a ferramenta de análise de negócios Tibco WebFocus. O módulo 

Visualizador, que está sendo desativado, utiliza a plataforma SAP Business Objects. Porém, 

como a evolução da ferramenta da SAP não foi satisfatória, decidimos pela migração para 

uma nova plataforma.  

 

5) Posso continuar acessando o e-Gestão antigo? 

Ainda não há data prevista para a desativação do Visualizador e-Gestão. Os relatórios cujos 

dados já estiverem disponíveis no Portal, porém, serão desativados após 60 dias da liberação 

da nova versão. Portanto, é necessário começar a utilizar o novo Portal antes da desativação 

dos painéis.  

 

6) Encontrei um erro no Portal e-Gestão. Como devo proceder?  

Abra uma issue “Serviço de Relatórios” no sistema tarefas.tst.jus.br, que a equipe 

responsável irá efetuar a correção.  

 

7) Tenho uma sugestão ou reclamação sobre o Portal e-Gestão. Como devo proceder? 

Você pode entrar em contato com a equipe do e-Gestão através do tarefas.tst.jus.br, 

ou no componente de feedback do e-Gestão, disponível no canto inferior direito.  

 

 

 

https://docs.tibco.com/products/tibco-webfocus-client
https://www.sap.com/products/bi-platform.html

