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Agosto/2022

ATA DA REUNIÃO

Local Data

Virtual (Através de manifestação por e-mail) 31/08/2022

1. Composição do Grupo Gestor (Portaria SGP.PR.Nº 096/2021)

Coordenador: Fabio Túlio Correia Ribeiro (Desembargador Presidente);

Vice Coordenador: Fabrício de Amorim Fernandes (Juiz do Trabalho Substituto e Vice Coordenador);

Membros da área de Estatística: Mônica Oliveira Barreto (Assessora de Gestão Estratégica) e Érica dos Santos
Andrade (Chefe do Setor de Estatística);
Membros do 1º e 2º Graus de Jurisdição: Rosane Nascimento Barretto (Secretária-Geral da Presidência), Deborah
Puig Cardoso (Secretária da Corregedoria), José Olino de Campos Lima Júnior (Assistente de Gabinete do Des.
Fabio Túlio Correia Ribeiro), Shirley de Freitas Fernandes Santos (Diretora de Secretaria da 7ª Vara do Trabalho de
Aracaju);
Membro da Área Administrativa: Tadeu Matos Henriques Nascimento (Diretor-Geral);
Membro da Área de Tecnologia da Informação: Marcos Xavier de Almeida Barretto (Secretário de Tecnologia da
Informação e Comunicação).
2. Pauta:
2.1.  Informes.

 Em cumprimento ao disposto na Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do
Trabalho, o Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão reuniu-se, no formato virtual, através de
manifestação por e-mail, com vistas a discutir questões relacionadas ao Sistema de Gerenciamento de
Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão e outros assuntos estatísticos
pertinentes, conforme Pauta acima especificada.

3. Análises, observações e deliberações
3.1 Informes

3.1.1 Implantação de novas versões de sistemas/ferramentas: foi implantada e se encontra em produção a
versão 2.1 do extrator do GPREC;

3.1.2. Prêmio CNJ de Qualidade 2022: foi informado que, dentre os requisitos do Prêmio CNJ de Qualidade,
edição 2022, está prevista a consistência da base de dados do DataJud (art. 8º, inciso I, da Portaria CNJ
170/2022). Nesse item, o TRT 20 somente não está pontuando, de acordo com o Painel de Saneamento
Datajud, no item Polo Passivo preenchido com documento válido. Está atingindo, conforme dados de
21/06/2022, o percentual de 97%; para atingir a pontuação, deve-se alcançar o percentual de 98%. A medida
inicialmente adotada pelo TRT 20, de exclusão das “cartas precatórias” que estavam sem a identificação do
CNPJ (cartas já resolvidas e que, portanto, deveriam ter sido baixadas da base), não surtiu o efeito esperado,
possivelmente porque a classe “cartas precatórias” não integra o rol de casos novos. Foi adotada nova medida:
solicitação para que as Varas do Trabalho procedam à correção da autuação no PJe, para incluir o CPF/CNPJ do
Polo Passivo. Essa correção foi realizada até 19/08/2022. Em 22/08, foi gerado o arquivo e encaminhado ao
CNJ. Aguarda-se o processamento da base e a atualização do painel para verificar se foi suficiente para alcance
do percentual necessário para pontuação.
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Ainda em relação à consistência da base de dados do DataJud (art. 8º, inciso I, da Portaria CNJ 170/2022), o
Painel de Saneamento do Datajud não contempla a apuração dos seguintes itens: a.1) registros com
dadosBasicos.procEl e dadosBasicos.dscSistema (10 pontos para o percentual de 100%); c.4) movimentos de
suspensão por recurso extraordinário ou por recurso especial repetitivo ou por recurso de revista repetitivo ou
por incidente de resolução de demandas repetitivas ou por incidente de assunção de competência ou por
decisão do Presidente do STF ou por decisão do Presidente do STJ ou por Decisão do Presidente do TST, com
complemento preenchido em formato válido, e de acordo com os números dos temas existentes no BNP (ou
BNPR) (10 pontos para mais de 95%); c.5) processos com movimento de julgamento ou baixa definitiva em
casos que não estejam suspensos/sobrestados/arquivados provisoriamente (ou seja, o processo foi suspenso
ou arquivado provisoriamente e não recebeu movimento de levantamento de suspensão/sobrestamento ou
desarquivamento antes do julgamento/baixa) (10 pontos para mais de 98%); e c.6) processos com mudança de
classe na capa do processo do DataJud, que tenham registrado um dos movimentos 14739 (Evolução da Classe
Processual), 14738 (Retificação de Classe Processual), 10966 (Mudança de Classe Processual) (10 pontos para
mais de 98%).
Outro requisito que se relaciona ao DataJud está previsto no art. 8º, inciso II, da Portaria CNJ 170/2022; avalia
o grau de aderência entre o resultado apurado para alguns indicadores pelo DataJud e o que fora lançado no
Justiça em Números (JN), a partir dos dados do e-Gestão. O TRT 20 continua examinando as diferenças
(trabalho realizado pela Secretaria de Governança e Gestão Estratégica em parceria com a Secretaria de
Tecnologia de Informação e Comunicação), a partir das informações que constam do Painel de Saneamento do
DataJud. Conforme já mencionado em reuniões anteriores, há algumas dificuldades para realizar essa
verificação; o TRT 20 não dispõe internamente da base de dados do DataJud; o próprio CNJ, com frequência,
corrige os dados apurados e os parâmetros definidos; os dados atualizados nem sempre estão disponíveis para
download; tudo isso acaba dificultando a realização de análises. Em função do prazo estabelecido para
correção do JN (31/08/2022), priorizar-se-á a avaliação dos indicadores em que o TRT 20 não está pontuando -
aqueles em que a divergência é maior que 10%.
Ainda sobre o DataJud, informa-se que a Comissão do Prêmio analisou as solicitações de impugnações ao
Prêmio CNJ de 2022 e o resultado das avaliações está em
https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/premio-cnj-de-qualidade/resultado-das-impugnacoes-aos-criterio
s-de-avaliacao/; houve mudanças em alguns quesitos do Prêmio. Entre as modificações, foi prorrogado o prazo
para envio dos dados do DataJud, com data final prevista para entre os dias 1º e 30 de setembro, observado o
calendário estabelecido pela Portaria 160/2020, de acordo com o ramo de justiça, sendo admitida carga diária
até 30/9/2022.

3.1.3 Tratamento de possíveis inconsistências - foi informada a identificação de possíveis inconsistências no
e-Gestão, adiante relacionadas:
A - Divergências entre as regras dos itens 90.383 (Processos pendentes de baixa – fase de execução) e do
90.381 (Processos baixados – fase de execução) - o movimento “Expedido Ofício Precatório” era computado
para o item 90.383 (Processos pendentes de baixa – fase de execução) - excluía dos pendentes de baixa -, mas
não computava para o item 90.381 (Processos baixados - Fase de execução). Providência: Aberto chamado no
JIRA, o Grupo Técnico de Aperfeiçoamento da Plataforma Tecnológica do e-Gestão deliberou por excluir o
movimento do item 90.390 (Processos Baixados - Meta 5 - CNJ) e por proceder ao ajuste da regra de negócio
do item 90.383, suprimindo a expedição do Ofício Precatório como um movimento que exclui o processo dos
item de pendentes de baixa, de forma a alinhar com os parâmetros estabelecidos pelo CNJ para o
DataJud/Justiça em Números. Número do chamado: EG-5377. Situação do JIRA: Aguardando homologação na

https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/premio-cnj-de-qualidade/resultado-das-impugnacoes-aos-criterios-de-avaliacao/
https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/premio-cnj-de-qualidade/resultado-das-impugnacoes-aos-criterios-de-avaliacao/
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versão 2.9 do extrator para implantação da nova regra.
B - Audiências realizadas nos CEJUSCs de 2º Grau não contabilizadas no item 92.453 (Audiências realizadas nos
CEJUSCs de 2º Grau). Providência: Aberto chamado no JIRA, solicitando verificação e caso necessário correção
dessa ocorrência. Número do chamado: EG-5358. Situação do JIRA: Aberto.
C - Processos com o movimento de remetidos os autos para STJ (Superior Tribunal de Justiça) não
contabilizados no item 92.220 (Processos baixados - exceto arquivo definitivo) devido ao extrator não estar
configurado para apurar esse destino. Providência: Aberto chamado no JIRA , solicitando verificação e, caso
necessário, correção dessa ocorrência. Número do chamado: EG-4622. Situação do JIRA: Resolvido (movimento
passará a ser considerado a partir da versão 2.9 do extrator).

Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião.

Assinatura

FABIO TÚLIO CORREIA RIBEIRO
Desembargador-Presidente

Coordenador do Comitê Regional do Sistema e-Gestão
(assinado digitalmente)

MÔNICA OLIVEIRA BARRETO
Secretária de Governança e Gestão Estratégica

Secretária da Reunião
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