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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ REGIONAL DA BASE NACIONAL DE 

DADOS - DATAJUD 

  Número: 007 / 2021 

Data: 15/11/2021   

Início: 14:13 Término: 15:01 

Duração: 48 min Local: Online 

   

PARTICIPANTES: e-mail Telefone 

Des. Laerte Neves de Souza laerte.souza@trt19.jus.br 2121-8275 

Juiz Nilton Beltrão de A. Júnior nilton.albuquerque@trt19.jus.br 2121-8194 

Mary Lidian de Lima Ferraz mary.ferraz@trt19.jus.br 2121-8266 

Paulo Gomes de Mello Júnior paulo.junior@trt19.jus.br 2121-8289 

Manoel Messias Feitoza messias.feitoza@trt19.jus.br 2121-8265 

Marcus Paulo Veríssimo de Souza  marcus.souza@trt19.jus.br 2121-8264 

Victor Rezende Dorea victor.dorea@trt19.jus.br 2121-8233 

Enaura Lívia Vergeth Grangeiro enaura.grangeiro@trt19.jus.br 2121-8165 

José Humberto Cunha Vassalo jose.vassalo@trt19.jus.br 2121-8221 

 

Ausentes: O Doutor Nilton Beltrão de A. Júnior, Juiz do Trabalho Substituto, 

por motivo justificado, e a servidora Wanderléa da Silva Soares, 

Coordenadora da CAVT, em razão de gozo de férias. 

 

OBJETIVO DA ATA: 

 

Discutir sobre a seguinte pauta: 1. Painel de Estatística do Poder Judiciário; 

2. Nova publicação das Tabelas Processuais Unificadas; 3. Painéis Públicos 

de Saneamento e Acompanhamento do Datajud; e 4. Outras deliberações. 

 

1. Painel de Estatística do Poder Judiciário. 

 

Está sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, 

conforme os ditames estabelecidos na Resolução CNJ N. 333, de 21 de 

setembro de 2020, o Painel de Estatística do Poder Judiciário como 

ferramenta digital de consulta dos indicadores de forma dinâmica e 
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interativa para auxiliar na gestão das unidades judiciárias, bem como das 

Corregedorias de Justiça. O Painel, que está em desenvolvimento, encontra-

se disponível no link www.cnj.jus.br/datajud/painel-estatistica. 

 

O servidor Paulo Gomes de Mello Júnior, Diretor da Secretaria 

Judiciária, informou que na reunião ocorrida no dia 01/12/2021, com a 

participação da Juíza Auxiliar da Presidência Ana Lúcia Andrade de Aguiar e 

da equipe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 

que compõe o Programa Justiça 4.0, do CNJ, vários questionamentos foram 

feitos acerca dos dados fornecidos no Painel, uma vez que apresentam 

inúmeras inconsistências. A equipe avaliará as sugestões apresentadas pelos 

representantes dos regionais trabalhistas sinalizando a possibilidade de uma 

nova rodada de discussão. No que toca ao TRT19, segundo grau, os dados 

estatísticos fornecidos no Painel do CNJ foram confrontados com os do e-

Gestão e há dissonância em todos os itens como: conclusos, pendentes de 

julgamento, julgados, finalizados etc. 

 

O servidor Manoel Messias Feitoza, Diretor da Secretaria de 

Tecnologia da Informação e Comunicações – SETIC, solicitou aos membros 

do Comitê autorização para reenviar uma nova carga de dados estatísticos 

do tribunal ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com os processos que 

estejam em tramitação e os que tenham sido baixados a partir de 1º de 

janeiro de 2020, de acordo com os ditames estabelecidos na Resolução n. 

437, de 28 de outubro de 2021. A solicitação foi deferida à unanimidade. 

 

2. Nova publicação das Tabelas Processuais Unificadas. 

 

Está disponível, desde 1º de outubro de 2021, nova publicação 

das Tabelas Processuais Unificadas – TPU, com as últimas alterações 

decididas pelo Comitê Gestor da Numeração Única, e das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, instituído pela Portaria CNJ N. 

280/2020. O boletim que contém a lista com as alterações está disponível 

no link https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/tabela-processuais-

unificadas/documentos/. Nesse mesmo link, é possível encontrar outros 
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boletins referentes às demais alterações nas TPUs realizadas no ano de 

2021. A título de exemplo foi criada a classe 14775 – Agravo de Instrumento 

em Mandado de Segurança com habilitação para o 2º Grau da Justiça do 

Trabalho (recurso interposto, perante o 2º grau, contra decisão de juiz de 

primeiro grau que conceder ou denegar liminar, observado o disposto no 

CPC). 

 

3. Painéis Públicos de Saneamento e Acompanhamento do Datajud. 

 

Em cumprimento à Portaria CNJ nº 160, de 09 de setembro de 

2020, foram lançados no mês de novembro o Painel de Saneamento por 

Unidades Judiciárias (<https://www.cnj.jus.br/datajud/saneamento-

unidades>) e o Painel de Acompanhamento 

(<https://www.cnj.jus.br/datajud/acompanhamento>) para auxiliar os 

tribunais no saneamento da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário – 

DataJud, fonte primária de dados do Sistema de Estatística do Poder 

Judiciário – SIESPJ. 

Os demais painéis construídos a partir do DataJud podem ser 

encontrados na página “Ferramentas de apoio ao Saneamento do DataJud”, 

através do link: <https://www.cnj.jus.br/sistemas/datajud/ferramentas-de-

apoio-ao-saneamentodo-datajud/>. 

 

Foi definido pelos membros do Comitê Gestor que o item 3, será 

analisado no período de 10 a 14.1.2022, em razão do envio de nova carga 

de dados ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

 

4. Outras deliberações 

 

Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Laerte Neves de Souza, Presidente do Comitê, declarou 

encerrada a reunião ficando, desde já, marcada a próxima assentada para o 

dia 24.1.2022, após o término da reunião do e-Gestão. 
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