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ASSUNTO/DELIBERAÇÃO:

A presente reunião do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão analisou e deliberou sobre os
seguintes pontos de pauta:

1 - Índice de Sentenças Líquidas

Foi verificado que nos relatórios do sistema e-Gestão o percentual de sentenças líquidas
está sendo calculado de duas formas:

1) No relatório Pastas Públicas/e-Gestão/1ª Instância/3-Relatórios Gerenciais/A - Das
Varas do Trabalho / 2 - Solucionados / A.1.2.5 - Sentenças Líquidas Proferidas por
Região Judiciária% 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛ç𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 =  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛ç𝑎𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑗𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒

2) No relatório Pastas Públicas/e-Gestão/1ª Instância/3-Relatórios Gerenciais/B - Dos
Juízes / 1 - Produtividade / B.1.1 - Solucionados% 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛ç𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 =  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛ç𝑎𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑗𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 + 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

De acordo com o Manual do sistema e-Gestão, são consideradas sentenças líquidas os
processos que tiveram o registro de "sentença líquida” e que tenham sido julgados
procedentes ou procedentes em parte.

A Secretaria da Corregedoria, em sede das correições, realiza o cálculo do indicador
conforme item 1.

Deliberação: sugerir alteração do relatório (item 2) ao Comitê Gestor Nacional
conforme regra do item 1.
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2 - Processos incorretamente pendentes de baixa no 1º Grau (Incidente 51450)

A 2ª VT de Chapecó relata que, em consulta à situação mensal no e-Gestão, estão
relacionados no item de processos pendentes de solução na fase de Conhecimento 13
processos que se encontram em grau de recurso (pendentes de análise de agravo de
instrumento e/ou aguardando recurso extraordinário). A VT salienta que todos eles foram
processos físicos que migraram para o PJe, ainda não tendo havido a sua baixa e que estão
pendentes de análise de recurso em grau superior. A VT solicita retificação, tendo em vista
que há impacto em seus dados estatísticos.

Tendo em vista relato da 2ª VT de Chapecó, o USO analisou as opções disponíveis para
saneamento dos processos, chegando às seguintes conclusões:

● O movimento “Remetidos os autos para o TRT para processar recurso” está disponível
no lançador de movimentos para ser utilizado para fins de saneamento, não podendo
o processo ser movimentado para a tarefa “Remeter ao 2º Grau”.

● sugere-se que o processo seja mantido na tarefa “Processo aguardando cumprimento
de providências” e sejam adicionados comentários no GIGs e no lembrete.

● Considerando que o movimento não corresponde à situação real dos processos,
sugere-se também que o Comitê Regional analise a conveniência de inserção de
certidão esclarecendo este fato. Encaminhar ao Comitê Regional para deliberação.

Deliberação: aprovados os procedimentos, devendo a USO realizar um teste piloto
antes de orientar as unidades para aplicar nos demais processos.

3 - Processos incorretamente pendentes de baixa no 2º Grau (PROAD 5696/2014)

A partir da elaboração de relatório para acompanhamento da idade dos acervos, o SEESTP
identificou a existência de processos do PJE pendentes de baixa desde 2014 ou anterior,
que, após verificação amostral, estão possivelmente já arquivados ou remetidos ao TST,
sendo necessária a análise de alternativas para saneamento.

Em atenção ao determinado pelo Comitê Gestor Regional (marcador nº 375 - PROAD
5696/2014), foram realizados estudos por meio do Grupo Técnico, tendo sido saneados, em
uma primeira etapa, 216 processos, todos eles originários (PROAD 9441/2020), restando
apenas 16 processos originários, que necessitaram de análise individual da SEPROC.
Quanto ao restante, 160 processos recursais permanecem pendentes de baixa
incorretamente, estando nas seguintes “últimas tarefas” no PJe (conforme anexo II a esta
ata):

● 18 processos na tarefa “Processos baixados”
● 142 processos na tarefa “Aguardando apreciação pelo TST”

Dando continuidade às ações de saneamento, USO e SEESTP se reuniram (marcador nº
477 - PROAD 5696/2014) para avaliar possibilidades de saneamento dos processos. Na
reunião, foi avaliado que os seguintes movimentos estão disponíveis para lançamento
contingencial:
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● Quanto aos processos na tarefa “Aguardando apreciação pelo TST”, o movimento
“Remetido para o TST para processar recurso” está disponível pelo lançador de
movimentos

● Quanto aos 18 processos recursais na tarefa “Processo baixado”, o movimento
“Remetidos os autos para prosseguir” não está imediatamente disponível pelo
lançador de movimentos, mas pode ser obtido lançando-se o movimento de “Remetido
os autos para OJC para diligência” e editando-se este movimento para mudá-lo para
“para prosseguir”.

Deliberação: aprovados os procedimentos, devendo a USO realizar um teste piloto
antes de orientar as unidades para aplicar nos demais processos.

4 - Relatórios do TST para fornecimento de dados ao sistema Justiça em Números

O sistema e-Gestão disponibiliza relatórios padronizados para fins de consolidação das
variáveis do sistema Justiça em Números do CNJ. Com o advento do DATAJUD, no qual o
próprio CNJ fará a extração das informações, foram verificadas duas situações que
merecem atenção em relação aos impactos estatísticos:

4.1 - Processos baixados na fase de conhecimento

Nos relatórios disponibilizados pelo TST no sistema e-Gestão, para informar a variável
“TBaixC1 - Processos baixados na fase de conhecimento no 1º Grau” ao sistema Justiça em
Números, é utilizado a variável “90.375 - Processos baixados - fase de conhecimento” do
sistema e-Gestão. Contudo, verificamos que esta variável considera os acordos
homologados como processos baixados na fase de conhecimento por força da Súmula nº
100, V, do TST, que impõe o trânsito em julgado ao processo:

O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na forma do art.
831 da CLT. Assim sendo, o termo conciliatório transita em julgado na data da sua
homologação judicial. (ex-OJ nº 104 da SBDI2 - DJ 29.04.2003)

Em análise às regras do sistema Justiça em Números, os processos conciliados na fase de
conhecimento não são considerados como processos baixados - fase de conhecimento.

Vale ressaltar que os processos com acordo homologado considerados como baixados no
sistema e-Gestão, quando ocorrerem outros movimentos de baixa (remessa para recurso,
início da liquidação/execução ou arquivamento definitivo) não contabilizará novamente como
processo baixado na fase de conhecimento.

O Serviço de Estatística e Pesquisa esclareceu que este Regional já foi instado a apresentar
sugestões à tabela de parametrização do sistema Justiça em Números, sendo sugerido
considerar os acordos homologados como baixa. O CNJ ainda não publicou a tabela de
parametrização definitiva.

4.2 - Casos Novos no 2º Grau

Nos relatórios disponibilizados pelo TST, no sistema e-Gestão, para informar os “Casos
Novos 2º Grau” do sistema Justiça em Números, são utilizadas as variáveis “92.137:
Processos distribuídos – ações originárias” e “92.138: Processos distribuídos – recursos”.
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Contudo, estas variáveis incluem os processos “recebidos para novo julgamento por
instância superior” que não são considerados para o sistema Justiça em Números como
“Casos Novos de 2º Grau”.

Deliberação: encaminhar as demandas (itens 4.1 e 4.2) para análise do Comitê Gestor
Nacional do e-Gestão.

5 - Reprocessamento sistema e-Gestão - Ano 2020

Em atendimento ao deliberado pelo Comitê Gestor Regional na última reunião (marcador nº
483 - PROAD 5696/2014), após autorização da Presidência, os dados do ano de 2020 foram
devidamente reprocessados com a versão 2.6.1 do extrator do sistema e-Gestão.

Conforme última deliberação do Comitê, a republicação das estatísticas do ano de 2020
necessita de análise caso a caso.

Quanto aos impactos nas informações referentes à tabela LOMAN, foram identificados os
seguintes:

● O número total de decisões monocráticas e acórdãos publicados passou de 748 e
11.633 para 2.033 e 32.058, respectivamente.

● No campo de processos vencidos para o relator, passaram a ser contabilizadas 21
ocorrências adicionais no ano, conforme tabela abaixo, com destaque para o mês de
junho de 2020, que apresentou 7 novas ocorrências.

Mês
Novas

ocorrências
03/2020 1
04/2020 2
05/2020 2
06/2020 7
07/2020 3
08/2020 2
09/2020 1
10/2020 1
11/2020 1
12/2020 1

Deliberação:

5.1 Republicar, no portal de transparência, a estatística do e-Gestão do ano 2020
reprocessada;

5.2 Manter a publicação da LOMAN do ano de 2020, uma vez que os novos
processos vencidos observados após reprocessamento não estavam no
controle gerencial do gabinete à época.

5.3 Reenviar os dados do Justiça em Números e Módulo de Produtividade
Mensal de 2020 com base nos dados reprocessados.

6 - PROAD 2142/2021 - Exceções na Parametrização da Base Nacional de Dados do Poder
Judiciário – DataJud.

Em atenção ao deliberado pela Desembargadora do Trabalho-Presidente, doc. 10 do
PROAD 10299/2019: “que as questões relativas às tabelas processuais unificadas (TPU) do
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CNJ sejam discutidas no âmbito do Comitê Gestor de Gerenciamento de informação
Administrativa e Judiciária da Justiça do Trabalho – e-Gestão deste Regional”,
apresentamos recente demanda recebida do CNJ por meio do Ofício-Circular Nº 85 -
SEP/CNJ:

1. Convidamos esse Tribunal a realizar uma consulta pública no formulário Exceções
Parametrização - DPJ, com o intuito de recebermos sugestões acerca das exceções que
deveriam ser consideradas na parametrização da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário
(DataJud).
2. A parametrização é o insumo da extração dos dados pelo DataJud, conforme regras
previstas nos anexos da Resolução CNJ n. 76/2009 e na Resolução CNJ n. 331/2020, de
forma que a apuração dos dados estatísticos pelo DataJud esteja em consonância com os
preceitos do Sistema de Estatística do Poder Judiciário.
3. Entendemos que, em algumas situações muito específicas, o tribunal precise utilizar uma

classe, assunto ou movimento de nível pai, ou seja, que não seja folha e não corresponda ao
último nível da tabela. A proposta é que possamos considerar tais exceções para fins de
parametrização e exclusão das críticas do painel de saneamento, se devidamente justificadas
e aprovadas.
4. Dessa forma, encaminhamos uma planilha para que identifiquem os itens das Tabelas
Processuais Unificadas que porventura deveriam ser considerados como exceções, com a
devida justificativa.
5. As respostas serão recebidas exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponível
em: https://www.cnj.jus.br/formularios/excecoes-parametrizacao-dpj/. 6. Solicitamos que essa
proposta seja analisada e eventuais sugestões encaminhadas em um prazo de 15 (quinze)
dias a partir do recebimento do presente ofício. Ressalta-se que as sugestões recebidas após
esse prazo poderão não ser analisadas.
7. Outras informações podem ser disponibilizadas pelo e-mail: dpj@cnj.jus.br

Foi destacado que, conforme e-mail recebido na data de hoje, o prazo de envio das
informações foi prorrogado para o dia 05/04/2021.

O Serviço de Estatística apresentou as análises realizadas e as classes, movimentos e
assuntos TPU que foram identificados em nosso sistema e que constavam no formulário de
pesquisa do CNJ.

Deliberação:

6.1 Em relação à classe processual identificada, código CNJ 1111 (31
processos), não sugerir exceção e realizar de/para Regional para a classe de
cumprimento de sentença.

6.2 Em relação aos assuntos processuais de níveis 1 e 2, não sugerir exceção e
realizar de/para Regional. O assunto “para” ainda precisará ser definido. O
SEESTP fará os estudos e apresentará ao Comitê para análise.

6.3 Em relação aos assuntos processuais de níveis 3 ou superior, sugerir
exceção com base no seguinte argumento: “Considerado nas tabelas
processuais unificadas da JT e implementada no sistema PJe”.

6.4 Em relação às classes processuais identificadas (970, 1013, 3, 1008, 218, 25 e
385), sugerir exceção com base no seguinte argumento: “Movimento legado
aplicado nas tabelas processuais unificadas da JT”. Adicionalmente, tendo em
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vista a análise preliminar apresentada pelo SEESTP, a SETIC e SEESTP irão
avaliar possibilidades de saneamento destes movimentos.

FECHAMENTO DA ATA

DATA REDATOR CONTATO
24/03/2021 Marco Antonio Bazéggio marco.bazeggio@trt12.jus.br
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