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Manual do Painel de Saneamento

Acesso ao painel: www.cnj.jus.br/datajud/saneamento

INTRODUÇÃO
O objetivo do Painel de Saneamento é fornecer informações sobre indicadores de erro e de
produtividade do Datajud de forma a subsidiar os tribunais no saneamento da base. O painel
possui periodicidade mensal.
O painel possui quatro abas, discriminadas abaixo e que serão detalhadas adiante:
Informações Consolidadas por Tribunal:
• ABA 1) Erros Relacionados a Processos
• ABA 2) Erros Relacionados às Partes
• ABA 3) Indicadores de Produtividade da Portaria do Prêmio CNJ de Qualidade
• ABA 4) Detalhamento das Informações das outras abas, por Processo

•

Para facilitar o trabalho de saneamento da base para os tribunais e estes poderem verificar os
indicadores do Datajud em universos de processos específicos foi criada a variável “Abrangência”
nas abas 1 a 3 do Painel de Saneamento.
As consultas se dividem nas seguintes categorias:
•
•

•

Total de arquivos: indicadores considerando todos os registros constantes da base do
DataJud, sem filtro;
Casos Novos: apenas os processos em que a classe é considerada para fins de cômputo
dos “casos novos”, segundo o relatório Justiça em Números e glossário da Resolução CNJ
nº 76/2009, bem como a parametrização;
Em tramitação: para os processos que estejam em tramitação na data de extração do
arquivo (sem movimento em baixa ou julgamento);

•

Eletrônicos: Processos eletrônicos; e

•

Físicos: Processos físicos; e

•

Modelo antigo: processos que ainda estão no modelo antigo. Foram considerados como
modelo antigo os processos que não possuem as variáveis de processo eletrônico e tipo
de sistema preenchidos.

O Painel possui as seguintes características:
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•

Para acessar qualquer aba, basta passar o mouse sobre o botão da aba desejada;

•

É obrigatório a escolha de um ‘Ramo de Justiça’ e da variável ‘Abrangência’, que se refere
ao universo dos cálculos. O painel se inicia com o ramo ‘Estadual’ e na variável ‘Abran-

gência’ foi escolhida a opção ‘Total de arquivos’;
•

O filtro obrigatório da variável Tribunal apresentado no início do painel só é válido para
o aba ‘Detalhamento por Processos’.

•

Alterações nos filtros, obrigatórios ou não, podem ser feitas nas barras de filtros constantes em cada aba.

•

Na barra de filtros de cada aba podem ser escolhidos outros ramos ou outros filtros disponibilizados;

•

Nos casos em que as figuras ou tabelas estejam em “contêineres’, o usuário deverá clicar
na imagem desejada;

•

Existem botões específicos para exportação das tabelas. Caso o usuário deseje apenas
os dados de uma figura específica, estes poderão ser exportados clicando com o botão
direito do mouse e escolhendo a forma de exportação.

O painel foi apresentado aos tribunais no Módulo 2 do Webinar de Aprimoramento do DataJud.
A apresentação está disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/datajud/capacitacao/.

ABA 1 - Erros Relacionados a Processos
A Aba 1 apresenta figuras, gráficos e tabelas relacionados aos processos, assuntos, movimentos
e complementos de movimento. Os dados são apresentados de duas formas: em números gerais do tribunal e em gráficos comparativos entre órgãos do mesmo segmento de justiça.
São as informações disponíveis:
•

•
•
•

Quantidade de Processos: corresponde ao total de processos contados no DataJud, levando-se em consideração o último registro da chave composta formada pelo conjunta
das informações de “SiglaTribunal” + “Número do Processo” + “Grau” + “Classe”. Estão
considerados no cômputo os processos sem movimento de julgamento ou baixa;

Quantidade de Movimentos: corresponde ao total de movimentos registrados no DataJud, levando-se em consideração o último registro da chave composta formada pelo
conjunta das informações de “SiglaTribunal” + “Número do Processo” + “Grau” + “Classe”.
Percentual de Processos Aderentes ao Atual Modelo de Transmissão de Dados
(MTD): processos que possuem o preenchimento válido no arquivo xml das variáveis
processos eletrônicos e descrição do sistema;

Percentual Geral de erros em Processos por Tribunal: percentual de processos em
que foi detectado algum tipo de inconsistência, de acordo com os itens de verificação a
seguir relacionados.

Datas inválidas – Fora do formato padrão ISO : AAAAMMDDHHMMSS (ANO + MÊS + DIA +
HORA + MINUTOS + SEGUNDOS)


Processos com Grau inválido – o valor não é SUP, G2, G1, JE, TR, TRU ou TNU, que
significam:
 Sup para Tribunais Superiores;
 G2 para 2º grau;
 G1 para 1º grau ( justiça comum);
 TR para Turmas Recursais;
 JE para Juizados especiais;
 TRU para Turmas Regionais de Uniformização;
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 TNU para Turmas Nacionais de Uniformização.









Processos sem movimentos – Não há nenhuma movimentação cadastrada no processo;
Processos com numeração única inválida – O dígito verificador não está de acordo
com a numeração do processo, nos termos da Resolução CNJ nº 65/2008;

Classes inválidas – Código da classe não consta no Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas (SGT)1;
Assuntos inválidos – Código do assunto não consta no SGT;

Órgãos julgadores inválidos – Código do órgão não consta no sistema corporativo
(sistema de controle de acesso). O código do órgão também está disponível no sistema
Módulo de Produtividade Mensal (Passo 1) e em seu respectivo painel, disponível em
www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/paineis-cnj;
Percentual de Erros relacionados a Movimentos:

 Movimentos Inválidos: código do movimento não consta no SGT;
 Movimentos que exigem Complemento, mas que estão inválidos; e
 Movimentos que exigem Complemento, mas não têm;






•
•

Último movimento há mais de 3 anos – Último movimento há mais de 3 anos. Foram desconsiderados somente os seguintes movimentos: 246, 22, 265, 11975 (processos
arquivados, baixados definitivamente ou suspensos por Repercussão Geral ou Recurso
Repetitivo);
Processos sem movimento de caso novo – Processos que não possuem movimentos
de recebimento ou distribuição.
Classes não filhas – classes que não são folha, ou seja, que não são de último nível;

Assuntos não filhos – assuntos que não são folha, ou seja, que não são de último nível;
São considerados válidos os assuntos de penúltimo nível, desde que não sejam de nível
1, 2 ou 3;

Visualização histórica da quantidade de erros em Processos, Assuntos e Complementos;
Tabela com as informações consolidadas por Tribunal e botões para exportar os dados.

Aba 2 - Erros Relacionados às Partes
Nesta aba são apresentados os erros relacionados às partes do processo, pessoa física ou jurídica, no polo passivo ou ativo.
São apresentadas as seguintes informações:
•

As informações são segmentadas por erros relacionados a:





•
•

Polo Ativo Pessoa Física;
Polo Passivo Pessoa Física;
Polo Ativo Pessoa Jurídica; e
Polo Passivo Pessoa Jurídica;

Em todos os casos são apresentadas as comparações com os outros tribunais;
Visualização Histórica da quantidade de erros em partes;

1 As classes, assuntos e movimentos do Sistema de Gestão de Tabelas podem ser consultados ao clicar em “acessar área pública”,
em https://www.cnj.jus.br/sgt/.
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•

Tabela com as informações consolidadas por Tribunal.

Foram utilizadas as seguintes conceituações em relação aos erros nas partes:
•
•
•
•
•

Documentos inválidos de pessoa física – Número do CPF inválido;

Documentos inválidos de pessoa jurídica– Número do CNPJ inválido;
Partes sem documento;

Pessoa física sem data de nascimento informada;
Pessoa física sem nome ou sexo informado.

Aba 3 – Indicadores da Portaria do Prêmio
Os indicadores se referem aos critérios de produtividade a partir do DataJud, com base na Portaria do Prêmio CNJ de Qualidade de 2020.
Nota: os requisitos de avaliação para o ano de 2021 ainda não foram publicados. Após a sua
publicação esta página poderá ser modificada.
Nesta aba são apresentadas as seguintes informações:
•

•
•
•

Processos Antigos: segundo o critério da Portaria 88/2020, processos antigos são
aqueles que foram distribuídos até 2014 para os Tribunais de Justiça Estadual, Tribunais
Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais de Justiça Militar, STJ, TST e
STM; e distribuídos até 2015 para os Tribunais Regionais Eleitorais e para o TSE.
Visualização histórica da quantidade de processos antigos por ano do início da ação;
Percentual de Processos antigos por Tribunal.

Recortes temáticos existentes na portaria: Feminicídio, Violência Doméstica, Júri, Benefício de Prestação Continuada e Recuperação Judicial e Falência
 Quantidades de processos em tramitação por tipo de processo;

 Gráficos do Tempo Médio entre o início da ação e a Data do Julgamento, por tipo de
processo .

• Tabela com as informações consolidadas por Tribunal e botão para exportação.
Os conceitos técnicos estão descritos na Portaria do Prêmio CNJ de Qualidade de 2020.

Aba 4 – Detalhamento por Processos
Enquanto nas outras abas os resultados foram apresentados de forma consolidada em relação
aos erros, aqui procura-se dar um maior detalhamento nas informações por tribunal. Por essa
razão, para não sobrecarregar o painel, é necessária a escolha de um tribunal para a apresentação das informações, o que pode ser feito filtrando-se o tribunal desejado.
São apresentadas as seguintes informações:
•

•

Apresentação com possibilidade de filtro ou de consulta gráfica. Quantidade de Processos Anual por Tipo: conhecimento, execução judicial, execução de título executivo
extrajudicial e demais situações que podem ocorrer, por exemplos em classes não contabilizada como “caso novo” para fins da Resolução 76/2009.
Quantidade de Processos por Classe, segundo o SGT.
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•
•

Detalhamento das informações por registro no DataJud (Tribunal, Classe, Grau, Órgão
Julgador e Número do Processo);

Dados de todo o Tribunal nos casos de quantidade de erros próxima de 10 mil processos.
Caso contrário, amostra de 10 mil processos escolhida pelo critério de seleção ‘Sistemática’;

Método de Seleção da Amostra: Sistemática. Cobre todos os períodos em análise de
forma proporcional.
Nesta aba as informações por classe poderão ser filtradas pela própria descrição da classe ou
pela variável ‘Tipo de Caso Novo’, em que os processos são agrupados por: Conhecimento,
execução extrajudicial, execução judicial e ‘Não Computado’. Este último tipo se refere aos processos que não são considerados judiciais.
•

São disponibilizados botões para baixa das tabelas de amostras apresentadas no painel e também um botão para download de arquivos com todas as inconsistências do tribunal. A senha a
ser utilizada para acesso aos arquivos é a mesma do antigo painel de qualificação.
Os conceitos sobre erros utilizados nesta aba são os mesmos elencados nas abas 1 e 2.
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