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Introdução 
Esse documento é destinado a apresentar um passo-a-passo para o uso do 

Pacote do Módulo de Gerenciamento Estatístico do PJE (PJe-BI). Para aplicação 

desse pacote é necessário que o tribunal já tenha instalado os Pentaho Data 

Integrator (PDI), a fim de realizar a extração de dados da base PJE e o Pentaho 

User Console (PUC), para visualizar os relatórios da camada de apresentação. 

O pacote contém os arquivos de para realizar a carga no PDI, esses 

arquivos contém os scripts para extrair as informações estatísticas para do PJE, e 

também os arquivos da camada de apresentação para construção de Dashboard 

e relatórios.  

Considera-se que o tribunal já possua uma instância Postgres como réplica 

da base de produção para realizar a extração dos dados, pois as consultas são 

onerosas para banco, e caso executadas em ambientes produtivos podem 

acarreta a queda da aplicação. 

 

  



 

Manual de Aplicação do Pacote 

Pré-requisitos: 

 Instalação do Pentaho User Console, para exibir os relatórios e 

dashboard da camada de apresentação; 

 Instalação do Pentaho Data Integrator, para realizar a extração dos dados 

da base PJe. 

Pacote de Extração de Dados 

- Extrair a Pasta RepFolder do Pacote de Instalação. 

- Depois de iniciado o PDI (Pentaho Data Integrator) 

- Criar um novo Repositório 

1.No PDI no Menu Tools > Repositório > conectar a um repositório. 

 

 



 

2.Adicionar um novo repositório no ícone +.

 

 

3. Selecionar o tipo de repositório “Kettler file repository: This is a repositor 

stored in a file a certain folder”.

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Selecionar o local onde foi descompactada a e em seguida dar um nome e 

uma descrição ao repositório. 

 

 

  



 

Execução do pacote de instalação 

1.No PDI no Menu Tools > Repositório > Explorar repositório. 

 

 

 

2. Duplo click no Job Carga Geral. 

 



 

 

3. Criar a conexão com a base de dados PJe que será utilizada para extrair os 

dados. Selecionar na aba View BASE OLTP-PJE e configurar de acordo com os 

dados da conexão específicos de cada tribunal. 

  



 

4. Para executar o pacote Selecionar a Carga Geral, em seguida na barra de 

menu selecionar a opção Action>Run ou a tecla F9 do teclado. 

 

5. Na tela aberta selecionar o botão Launch. 

 

6.Depois de executar o Pacote Carga Geral no PDI, importar os pacotes public e 

home do Pentaho User Console que estão no Pacote do PJE-BI. 


