
Meta 04 TMDP2 Tempo médio de duração do processo - 2ª 
Instância

TMDP2= Somatório (Data do julgamento – 
Data da autuação)

                                         Julgados 

Data do julgamento: data da movimentação de julgamento.
Data da autuação: data do movimento “50018-Autuado o Processo”. Para o PJe, data da movimentação de distribuição.
Julgados: processos que receberam, no período, um movimento de julgamento.
Item do e-Gestão: 2.236, 2.237, 92.236 e 92.237

Meta 05 TMDP1 Tempo médio de duração do processo – 1ª 
Instância  – Fase de Conhecimento

TMDP1c= Somatório (Data da prolação da 
sentença – Data do ajuizamento da ação)

                        Processos com prolação de 
sentenças

Data da prolação da sentença: data de prolação da sentença, desconsiderados os processos com sentença anulada/reformada.
Data do ajuizamento da ação: data de autuação da petição inicial na Vara do Trabalho. 
Processos com prolação de senteça: processos que receberam, no período, um movimento de sentença.
Item do e-Gestão: 271,272,90.271 e 90.272

Número de processos de conhecimento julgados: somatório de processos de conhecimento julgados no período.
Número de processos de conhecimento distribuídos: somatório de processos de conhecimento distribuídos no período e dos que saíram da 
situação de suspensão ou sobrestamento, subtraídos os processos que entraram na situação de suspensão ou sobrestamento.
Item do e-Gestão para o 1º Grau:
P1.1 - Distribuídos em 2019: Contagem dos processos nos itens 26 e 90026 do e-Gestão 1º Grau
P.1.3 - Julgados em 2019: Contagem dos processos nos itens 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 90.039, 90.040, 90.041, 90.042, 90.043, 90.044, 
90.046, 90.047 e 90.048 que tiveram a data do primeiro julgamento informada e dentro do período de referência. Observação:Subtrair os processos 
que voltaram para novo julgamento:Contagem dos processos que retornaram nos itens 31 e 90031, e que foram julgados no ano de 2019.

P1.5 - Saída da meta por cancelamento da distribuição ou remessa para outro Tribunal: É considerada igual a zero, uma vez que não há 
cancelamento de distribuição e a remessa para outros órgãos se dá por decisão, já contabilizada em P1.3.
P1.7 Entrada na meta por sair de suspensão ou sobrestamento: Contagem dos processos nos itens 388 e 90.388 e não julgados até o mês de 
referência.

P1.9 Saída da meta por entrar em suspensão ou sobrestamento: Contagem dos processos nos itens 389 e 90389, que foram informados nos 
itens 26, 90026, 388 e 90388 nos períodos de referência e que não foram julgados até o mês de referência.

Item do e-Gestão para o 2º Grau: 
P.1.1 - Distribuídos em 2019: Itens 2.137, 2.138, 92.137 e 92.138 do e-Gestão 2º Grau;
Observação: Os itens do PJe 92.137 e 92.138 consideram os processos recebidos por vinculação.
P1.3 - Julgados em 2019: Itens  2.192,  2.195,  92.192  e  92.195  do  e-Gestão 2º  Grau  e  que  tiveram  a  data  do primeiro julgamento 
informada e dentro do período de referência.
Observação: Deve-se  subtrair  os  processos  que  voltaram  para  novo  julgamento =>  Contagem  dos  processos  que  retornaram nos itens 2.424 
e 92.424, e que foram julgados no ano de 2019.É considerado o movimento 944-Homologada a desistência do recurso, diferentemente do Glossário do 
CNJ
P1.5 Saída de meta por cancelamento da distribuição ou remessa para outro Tribunal: Itens do e-Gestão 2º Grau: 2.140 - Distribuição 
cancelada; 2.429 e 92.429 - Remetidos para outro Tribunal; 92.430 - Baixados sem Decisão (utilizado nos casos de cancelamento de distribuição no 
PJe).

Processos antigos julgados: número de processos distribuídos até 31/12/2017 identificados e julgados nos 1º e 2º graus.
Processos antigos distribuídos: número de processos distribuídos até 31/12/2017 nos 1º e 2º graus não julgados até 31/12/2017.
Itens no e-Gestão para o 1º Grau: 
P2.1  Processos  antigos  distribuídos até  31/12/2017 e  não  julgadosaté  31/12/2018: Contagem  dos processos (ano do processo<=2017) 
nos itens de pendência de julgamento 60, 61, 62, 90.060, 90.061 e 90.062 no mês de dezembro de 2018 e desses processos foram retirados os que se 
encontravam suspensos nos itens 315 e 90.315 em dezembro de2018.
P2.4 Entrada  na  meta  por  sair  de  suspensãoou  sobrestamento: Contagem  dos  processos  (ano  do processo<=2017) nos itens 388 e 

ê ê ã éP2.7  Saída da meta por entrar em suspensão ou sobrestamento: Contagenm dos processo (ano do processo<=2017) nos itens 389 e 90.389 no 
período de referência, não julgados até 31/12/2018.
P2.10 Processos antigos julgados em 2019: Quanitativo de processos informados no detalhamento dos itens 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 
90.039, 90,040, 90.041, 90.042, 90.043, 90.044, 90.046, 90.047 e 90.048  no período com ano do processo <= 2017. Considerar os processos 
julgados no ano de 2019 e que tiveram a data do primeiro julgamento informada dentro do mês de referência.

P2.13 Processos antigos julgados em 2018: Quantitativo de processos informados no detalhamento dos itens 39,40,41,42,43,44,46,47,48,90.039, 
90.041,90.042, 90.043, 90.044, 90.046,90.047 e 90.048 com ano do processo <= 2017. Considerar os processos julgados no de 2019 e que tiveram a 
data do primeiro julgamento informada dentro do mês de referência.
Itens do e-Gestão para o 2º Grau
P2.1 Processo antigos distribuídos até 31/12/2017 e não julgados até 31/12/2018: Contagem dos processos nos itens de  pendência de 
julgamento 2.198 e 92.198 no mês de dezembro de 2018 e desses processos forma retirados os que se encontravam suspensos nos itens 2.434 e 
92.434 em dezembro de 2018.
P2.4 Entrada na meta por sair de suspensão ou sobrestamento: Contagem dos processos nos itens de pendência de julgamento 2.198 e 92.198 
no mês de dezembro de 2018 e desses processos foram retirados os que se encontravam suspensos no itens 2.434 e 92.434 em dezembro de 2018.

P2.7 Saída da meta por entrar em suspensão ou sobrestamento: Contagem dos processos (ano do processo <=2017) que entraram da 
suspensão nos itens 2.140, 02.428, 2.429, 92.429 e 92.430 no mês de referência e não julgados até 31/12/2018.
P2.10 Procesos antigos julgados em 2019: Contagem dos processo nos itens de julgamento 2.192, 2.195, 92.192, 92.195 com ano do processo <= 
2017. Considerar os processos julgados no ano de 2019 e que tiveram a data do primeiro julgamento informada e dentro do mês de referência.

P2.13 Processo antigos julgados em 2018: Contagem dos processos nos itens de julgamento 2.192, 2.195, 92.192, 92.195 dos processos julgados 
no ano de 2018. Considerar os processo julgados no ano de 2018 e que tiveram a data do primeiro julgamento anterior a 31/12/2018.

IPJ =  Número de processos de 
conhecimento julgados     x 100

  Número de processos de conhecimento 
distribuídos

Julgar quantidade maior de processos de 
conhecimento do que distribuídos no ano 

corrente. 
IPJMeta 06

IPA = Processos antigos julgados  x 100
 Processos antigos distribuídosidentificar e julgar, até 31/12/2019 , pelo 

menos 92 % dos processos distribuídos até 
31/12/2017, nos 1º e 2º graus

IPAMeta 07

PARÂMETRO METAS 2019

Metas 2019 Descrição da Meta Regras de NegócioFórmula



Ações coletivas julgadas: número de ações coletivas distribuídas até 31/12/2016 no 1º grau 
Ações coletivas distribuídas: número de ações coletivas distribuídas até 31/12/2016 no 1º grau e até 31/12/2016 
Itens do e-Gestão para o 1º Grau:
P6.1  Ações  coletivas distribuídas até  31/12/2016  e  não  julgadas até  31/12/2018:Contagem  dos processos  (ano  do  processo<=2016)  
das  classes  63-Ação  Civil  Coletiva, 65-Ação  Civil  Pública, 74-Alvará  Judicial-Lei  6858/80,119-Mandado  de  Segurança  Coletivoe  980-Ação  de  
Cumprimento  nos  itens  de  pendência  de julgamento 60, 61, 62, 90.060, 90.061 e 90.062 no mês de dezembro de 2018.Desses processos, 
sãoretirados os que se encontravam suspensos nos itens 315 e 90315 em dezembro de 2018.

P6.2 Ações coletivas que entraram na meta: Contagem dos processos (ano do processo<=2016) das classes 63-Ação Civil Coletiva, 65-Ação Civil 
Pública, 74-Alvará Judicial -Lei 6858/80,119-Mandado de Segurança Coletivo e 980-Ação de Cumprimento nos itens 388 e 90388 no período de 
referência e não julgados até 31/12/2018.
P6.3 Ações coeltivas que saíram da meta: Contagem dos processos (ano do processo<=2016) das classes 63-Ação Civil Coletiva, 65-Ação Civil 
Pública, 74-Alvará Judicial - Lei 6858/80, 119-Mandado de Segurança Coletivo e 980-Ação de Cumprimento nos itens 389 e 90389 no período de 
referência e não julgados até 31/12/2018.
P6.4 Ações coletivas julgadas em 2019: Contagem dos processos (ano do process,=2016) das classes 63-Ação Civil Coletiva, 65-Ação Civil Pública, 
74-Alvará Judicial -Lei 6858/80,119-Mandado de Segurança Coletivoe 980-Ação de Cumprimento nos itens 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 
90.039, 90.040, 90.041, 90.042, 90.043, 90.044, 90.046, 90.047, 90.048 e 90.049. Considerar os processos julgados no ano de 2019 e que tiveram a 
data do primeiro julgamento informada e dentro do mês de referência.
P6.5 Ações coletivas julgadas em 2017 ou 2018: Contagem  dos  processos  (ano  do  processo<=2016)  das classes 63-Ação Civil Coletiva, 65-
Ação Civil Pública, 74-Alvará Judicial-Lei 6858/80,119-Mandado de Segurança Coletivoe  980-Ação  de  Cumprimento nos  itens  39,  40,  41,  42,  43,  
44,  46,  47,  48,  49,  90.039,  90.040,  90.041, 90.042,  90.043,  90.044,  90.046,  90.047,  90.048  e  90.049 nosanosde  2017 e 2018.  Considerar  
os  processos julgados nos anos de 2017 e 2018 e que tiveram a data do primeiro julgamento informada e dentro do mês  de referência.

Ações coletivas julgadas: número de ações coletivas distribuídas até 31/12/2017 no 2º grau, identificadas e julgadas.
Ações coletivas distribuídas: número de ações coletivas distribuídas até 31/12/2017 no 2º grau não julgadas até 31/12/2018.
Itens do e-Gestão para o 2º Grau:
P6.1  Ações  coletivas  distribuídasaté  31/12/2017e  não  julgadas até  31/12/2018: Contagem  dos processos  (ano  do  processo<=2017)  
das  classes  119-Mandado  de  Segurança  Coletivo;  976-Ação  Anulatória  de     Cláusulas  Convencionais;  987-Dissídio  Coletivo  e  988-Dissídio  
Coletivo  de  Greve  nos  itens  de  pendência  de julgamento  2.198,  2.253,  92.198  e  92.253  no  mês  de  dezembro  de 2018e  desses processos  
foram  retirados  os que se encontravam suspensos nos itens 2.434 e 92.434 em dezembro de 2018.
P6.2 Ações coletivas que entraram na meta: Contagem dos processos (ano do processo<=2017) das classes 119-
Mandado  de  Segurança  Coletivo;  976-Ação  Anulatória  de  Cláusulas  Convencionais;  987-Dissídio  Coletivo  e 988-Dissídio Coletivo de Greve nos 
itens 2.424, 2.427, 92.424 e 92.247 no período de referência e não julgados até 31/12/2018.
P6.3 Ações Coletivas que saíram da meta: Contagem dos processos (ano do processo<=2017) das classes 119-Mandado  de  Segurança  Coletivo;  
976-Ação  Anulatória  de  Cláusulas  Convencionais;  987-Dissídio  Coletivo  e  988-Dissídio Coletivo de Greve nos itens 2.140, 
2.428,2.429,92.430,92.428e 92.429no período de referência e não julgados até 31/12/2018.
P6.4  Ações coletivas julgadas em 2019: Contagem  dos  processos  (ano  do processo<=2017)  das  classes 119-Mandado  de  Segurança  
Coletivo;  976-Ação  Anulatória de  Cláusulas  Convencionais;  987-Dissídio  Coletivo  e  988-Dissídio Coletivo de Greve nos itens 2.192, 2.195, 2.251, 
92.192, 92.195 e 92.251. Considerar os processos  julgados no ano de 2019 e que tiveram a data do primeiro julgamento informada e dentro do mês 
de referência
P6.5 Ações  coletivas  julgadas em  2019: Contagem  dos  processos  (ano  do processo<=2017)  das classes  119-Mandado  de  Segurança  
Coletivo;  976-Ação  Anulatória  de  Cláusulas  Convencionais;  987-Dissídio  Coletivo  e  988-Dissídio Coletivo de Greve nos itens 2.192, 2.195, 2.251, 
92.192, 92.195 e 92.251 no ano de 2018.
Conciliações: Somatório do número de sentenças homologatórias de acordo, na 1ª Instância, na fase de 
conhecimento.
Solucionados: Somatório do número de sentenças proferidas na 1ª Instância, incluídas as homologatórias de acordo na fase de conhecimento e 
excluídas as decisões de arquivamento, desistência e declaração de incompetência.
Itens do e-Gestão: 
Conciliações: Itens 39 e 90.039 do e-Gestão 1º Grau;
Solucionados: Itens  39,  40,  41,  42,  43,  44,  46,  90.039,  90.040,  90.041,  90.042,  90.043,  90.044  e  90.046  do  e Gestão 1º Grau.

Meta 10 IRA
Identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez 

maiores litigantes em relação ao ano 
anterior, até 2020.

IRA= Processos pendentes de julgamento no 
ano anterior X 0,98 _            x100 Processos 
pendentes de julgamento no ano anterior + 

Distribuídos - Julgados

Processos pendentes de julgamento no ano anterior: somatório de processos de conhecimento no 1º e 2º graus das dez pessoas físicas ou 
jurídicas que sejam parte em maior número de processos trabalhistas pendentes de julgamento em 31/12/2018, que ocupem o polo passivo ou ativo 
da relação processual. 
Distribuídos: somatório de processos dos dez maiores  litigantes  distribuídos  no  1º  e  2º  graus  no período.
Julgados: somatório de processos dos dez maiores litigantes julgados no 1º e 2º graus no período.
Execuções baixadas: somatório de processos de execução fiscal e não fiscal baixados definitivamente no período.
Execuções iniciadas: somatório de casos novos de execução fiscal e não fiscal no período.
Itens do e-Gestão:
P5.1  Casos  novos  de execuções não fiscais: Contagem dos processos dos itens 329 e 90.390, excluídos os processos das classes 1.116-Execução 
Fiscal e 183-Cautelar Inominada e os constantes nas regras 92 e 90 092
P5.2 Casos novos de execuções fiscais: Contagem dos processos da classe 1.116‐Execução Fiscal nos itens 390 e 90.390, excluídos os processo constantes nas 
regras 92 e 90.092.
P5.3 Execuções não fiscais baixadas: Contagem dos processos dos itens 390 e 90.390, excluídos os processos das classes 1.116 Execução Fiscal e 183‐Cautelar
Inominada.
P5.4  Execuções  fiscais  baixadas: Contagem  dos  processos  da  classe  1.116‐Execução  Fiscal  nos  itens 390 e 90.390. 
P5.5  Execuções  não fiscais  que  entraram  na meta  por  saírem  de  suspensão,  sobrestamento  ou arquivamento provisório:  Contagem dos processos da 
classe 1.11.‐Execução Fiscal nos itens 392, 90.392, 90.098 e que foram informados nos itens 329, 90.329, 391, 90.391, 91 e 90.091 nos períodos de 
referência.                  

IACJ = Ações coletivas julgadas   x 100
    Ações coletivas distribuídasPriorizar o julgamento das ações coletivas

IE= Execuções baixada   x100            
Execuções iniciadas

Baixar quantidade maior de processos de 
execução do que o total de casos novos de 

execução no ano corrente.
IEMeta 11

IACJ

Meta 09 

IACJ = _Ações coletivas julgadas x100
  Ações coletivas distribuídas

Identificar e julgar, até 31/12/2019 , 98% 
das ações coletivas distribuídas até 

31/12/2016  processos distribuídos até 
31/12/2017, nos 1º

IACJMeta 08 
1ºgrau

Meta 08  
2ºgrau

ICONc = _Conciliações_    x100
     Solucionados ICON

Manter o percentual do biênio 2016/2017 no 
Índice de Conciliação na Fase de 

Conhecimento


