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ORIENTAÇÃO Nº. 04/2017-CJ 
 

Orienta sobre o procedimento para utilização da Tabela de Classes e Assuntos. 

 
 
 

A utilização correta das Tabelas de Classe e Assunto é 

imprescindível para a qualidade dos dados estatísticos do Tribunal de Justiça, para 

tanto, oriento que, ao preencher os tais dados, sejam observadas: 

 

Classe 

Se o cadastrador não identificar a classe processual de um caso concreto deverá, 

primeiramente, pedir orientação ao seu superior hierárquico.  

Se a dúvida persistir, o superior hierárquico autorizará a classificação provisória do 

processo como “petição” (tipo de classe), e encaminhará o caso à Coordenadoria 

Judiciária, para fins de suscitar o questionamento, que será direcionado a quem de 

direito para orientação. 

O processo classificado provisoriamente será anotado e controlado para 

reclassificação posterior, após deliberação. 

Nota: após a correta classificação, incidirão as custas processuais pertinentes à classe 

adotada. 

 

Assunto 

A Tabela de Assuntos está estruturada em níveis hierárquicos, que correspondem 

às áreas do Direito. Quanto maior o nível da Tabela de Assuntos, mais especificado 

estará o mesmo, sendo obrigatório usar os níveis mais específicos (vide: 

http://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_assuntos.php). 

 

Para identificar os assuntos sugere-se responder às seguintes questões:  

 

a) DO QUE trata este processo? Qual a relação jurídica entre as partes?  

Responder à questão seguinte também auxilia na melhor definição do assunto:  

 

b) O QUE SE QUER com este processo? QUAL O PEDIDO? Normalmente a 

resposta está localizada na parte reservada ao pedido.  

 

Responder a esse conjunto de perguntas é fundamental para se encontrar o(s) 

assunto(s) na Tabela, no ramo correspondente. É importante não responder 

diretamente às perguntas do item b, para que não se encontre incorretamente, como 

resposta, assunto enquadrado na Tabela em outro ramo do Direito.  

http://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_assuntos.php
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Em alguns casos, para classificar os assuntos, bastará buscar as respostas do item 

a, que representará o grau máximo de detalhamento do assunto na Tabela.  

 

Identificação do ramo do Direito na Tabela de assuntos e classificação do 

processo  

a) Identificado o ramo do Direito, localizar o assunto de acordo com a hierarquia da 

Tabela.  

b) Classificar o assunto do procedimento no nível mais específico. Caso não seja 

possível, este deve ser cadastrado no nível anterior correspondente. Ex.: não 

identificada uma taxa federal específica entre as arroladas na Tabela de Direito 

Tributário, cadastrar no nível anterior: DIREITO TRIBUTÁRIO – TAXAS – 

FEDERAIS.  

c) É possível a classificação em mais de um ramo de Direito.  

 

Procedimento excepcional  

Havendo dificuldade na identificação do assunto principal de um caso concreto, o 

cadastrador deverá:  

a) Primeiramente, pedir orientação à chefia imediata;  

b) Se a dúvida persistir, o chefe do setor autorizará a classificação provisória no 

nível imediatamente mais genérico e encaminhará o caso à Coordenadoria 

Judiciária. Esta orientará como deve ser feita a classificação e, se entender 

necessário, apresentará sugestão de alteração da Tabela de Assuntos ao Comitê 

Gestor do CNJ ou solicitará a criação de assunto no sistema com posterior 

comunicação ao referido Comitê. 

c) O processo classificado provisoriamente será anotado e controlado para 

reclassificação posterior, após deliberações, sendo realizada pelos servidores da 

Unidade  

 

Se houver pedidos alternativos, cumulativos ou sucessivos.  

Os pedidos alternativos (“a” ou “b”), cumulativos (“a” e “b”) ou sucessivos (se não 

concedido “a” deve ser concedido “b”) devem ser classificados na sequência, 

conforme a ordem de apresentação na petição inicial.  

 

Orientações específicas para a utilização da Tabela de Assuntos  

No cadastramento da petição inicial do processo eletrônico, os assuntos serão 

lançados, em regra, pelo advogado/procurador/defensor, e, eventualmente, pelo 

servidor.  

O pedido com as suas especificações, bem como os fatos e fundamentos jurídicos, 

serão analisados pelo cadastrador para definir o assunto principal da lide, que 

deverá ser o primeiro assunto cadastrado. Existe a possibilidade de cadastramento 
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de mais de um assunto, sempre que a demanda assim determinar, denominados de 

assunto complementar.  

Os assuntos cadastrados permanecerão imutáveis, em regra, até o fim do processo, 

podendo haver alterações para correção de equívocos de cadastramento. 

Havendo aditamento/alteração do pedido, deverá ser feita a adequação do(s) 

assunto(s) cadastrado(s) no processo que tramita no PJe. 

Quando houver, na Tabela de Assuntos, termos ou expressões idênticas, o 

classificador deve verificar em quais áreas do Direito constantes da Tabela o 

assunto está localizado e quais destas áreas têm maior adequação ao contexto do 

processo.  

EXEMPLO:  

Pedido de Indenização por Dano Ambiental  

– COD 9994 Indenização por Dano Ambiental – Responsabilidade da 

Administração – Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público; OU  

– COD 10438 Dano Ambiental – Responsabilidade Civil – Direito Civil. 

 
 
 
 

Karine Moraes Giacomeli de Lima 

Coordenadora Judiciária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enviada via e-mail em 28.06.2017 


