
Meta 1: Índice de Processos Julgados - 1º Grau - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente 

ID Pergunta Regra e-Gestão Itens do e-gestão 

P1.1 Número total de casos novos de conhecimento não 
criminais distribuídos no mês de referência. 

Contagem dos processos nos itens 
26 e 90026. 26/90.026 - Casos Novos recebidos por distribuição 

P1.3 

Número total de casos de conhecimento não  
criminais até então não julgados na instância que, no 
mês de referência, receberam primeiro ou único 
julgamento. 

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. 

39/90.039 - Conciliações 
40/90.040 - Julgados Procedente 
41/90.041 - Julgados Procedente em parte 
42/90.042 - Julgados Improcedente 
43/90.043 - Extintos com resolução de mérito 
44/90.044 - Outras decisões com resolução de mérito 
46/90.046 - Extintos sem resolução de mérito 
47/90.047 - Arquivamento 
48/90.048 - Desistência 

Sent. 
Anul. 

Processos julgados pela primeira vez no ano de 2021 
que tiveram sentença anulada pelo 2º Grau. 

Contagem dos processos nos 
itens 31 e 90.031. 

31/90.031 - Processos recebidos com sentença 
anulada pela instância superior 

P1.5 

Número total de casos de conhecimento não 
criminais distribuídos no exercício de 2021 e que no 
mês de referência saíram da meta por cancelamento 
da distribuição ou remessa para outro tribunal ou 
jurisdição ou deixaram de se enquadrar nos critérios 
da meta. 

É considerado igual a zero, uma vez 
que não há cancelamento de 
distribuição e as remessas a outros 
tribunais são  realizadas a partir de 
uma decisão já contabilizada em 
P1.3. 

N/A 

P1.7 

Número total de casos de conhecimento não 
criminais que no mês de referência entraram na 
meta por saírem de suspensão, sobrestamento, 
arquivamento provisório ou por passarem a se 
enquadrar nos critérios da meta. 

Contagem dos processos nos itens 
388 e 90.388 e não julgados até o 
mês de referência. 

388/90.388 - Processos que saíram da suspensão 

P1.9 

Número total de casos de conhecimento não 
criminais informados em P1.1 e/ou P1.7 que no mês 
de referência saíram da meta por entrarem em 
suspensão, sobrestamento ou em arquivo provisório. 

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. 

389/90.389 - Processos que entraram em suspensão 

 



Meta 2: Índice de Processos Antigos - 1º Grau - Identificar e julgar, até 31/12/2021, pelo menos 93% dos processos distribuídos até 31/12/2019 

ID Pergunta Regra e-Gestão Itens do e-gestão 

P2.1 

Número total de casos de conhecimento não 
criminais distribuídos na instância até 
31/12/2019 e não julgados até 31/12/2020, 
excluídos os que se encontravam suspensos, 
sobrestados ou em arquivamento provisório em 
31/12/2020. 
PERGUNTA FIXA 

Contagem dos processos (ano do 
processo<=2019) nos itens de pendência 
de julgamento 60, 61, 62, 90.060, 90.061 
e 90.062 no mês de dezembro de 2019 e 
desses processos foram retirados os que 
se encontravam suspensos nos itens 315 
e 90.315 em dezembro de 2020. 

60/90.060 - Processos aguardando a 1ª Sessão de 
Audiência ou procedimento diverso 
61/90.061 - Processos aguardando o encerramento 
da instrução 
62/90.062 - Processos com instrução processual 
encerrada aguardando prolação de sentença 

P2.4 

Número total de casos de conhecimento não 
criminais distribuídos na instância até 
31/12/2019 e não julgados até 31/12/2020 que 
entraram na meta por saírem de situação de 
suspensão, sobrestamento, arquivamento 
provisório ou por passarem a se enquadrar nos 
critérios da meta, no mês de referência. 

Contagem dos processos (ano do 
processo<=2019) nos itens 388 e 90.388 
no mês de referência, não julgados até 
31/12/2020. 

388/90.388 - Processos que saíram da suspensão 

P2.7 

Número total de casos de conhecimento não 
criminais distribuídos na instância até 
31/12/2019 e não julgados até 31/12/2020 que 
saíram da meta por suspensão, sobrestamento, 
arquivamento provisório ou não 
enquadramento nos critérios da meta, que não 
por julgamento, no mês de referência. 

Contagem dos processos (ano do 
processo<=2019) nos itens 389 e 90.389 
no período de referência, não julgados 
até 31/12/2020. 

389/90.389 - Processos que entraram em suspensão 

P2.10 

Número total de casos de conhecimento não 
criminais distribuídos na instância até 
31/12/2019 e não julgados até 31/12/2020 que, 
no mês de referência, foram nela julgados pela 
primeira ou única vez no ano de 2021. 

Quantitativo 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 com ano do processo <= 
2019. Considerar os processos julgados 
no ano de 2021 e que tiveram a data do 
primeiro julgamento informada dentro 
do mês de referência. 

39/90.039 - Conciliações 
40/90.040 - Julgados Procedente 
41/90.041 - Julgados Procedente em parte 
42/90.042 - Julgados Improcedente 
43/90.043 - Extintos com resolução de mérito 
44/90.044 - Outras decisões com resolução de mérito 
46/90.046 - Extintos sem resolução de mérito 
47/90.047 - Arquivamento 
48/90.048 - Desistência 



P2.13 

Número total de casos de conhecimento não 
criminais distribuídos na instância até 
31/12/2019 e não julgados até 31/12/2019 que 
foram julgados pela primeira ou única vez até 
31/12/2020. 
PERGUNTA FIXA 

Quantitativo 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 com ano do processo <= 
2019. Considerar os processos julgados 
no ano de 2020 e que tiveram a data do 
primeiro julgamento informada dentro 
do mês de referência. 

39/90.039 - Conciliações 
40/90.040 - Julgados Procedente 
41/90.041 - Julgados Procedente em parte 
42/90.042 - Julgados Improcedente 
43/90.043 - Extintos com resolução de mérito 
44/90.044 - Outras decisões com resolução de mérito 
46/90.046 - Extintos sem resolução de mérito 
47/90.047 - Arquivamento 
48/90.048 - Desistência 

 

 

 

Meta 3: Índice de Conciliação - 1ª Instância - Fase de Conhecimento - Aumentar o índice de conciliação em relação à média do biênio 2018/2019, em 1  
ponto percentual. Cláusula de barreira: 40%. 

ID Pergunta Regra e-Gestão Itens do e-gestão 

P3.5 Quantitativo de casos solucionados por conciliação 
no mês de referência 

Contagem dos processos nos itens 
39, 90.039, 68 e 90.068 

39/90.039 – Conciliações 
68/90.068 - Processos com acordo homologado pós-
sentença na fase de conhecimento 

P3.6 Quantitativo de casos solucionados no mês de 
referência 

Contagem dos processos nos 
itens 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46,  
90.039, 90.040, 90.041, 90.042, 
90.043, 90.044, 90.046 

39/90.039 - Conciliações 
40/90.040 - Julgados Procedente 
41/90.041 - Julgados Procedente em parte 
42/90.042 - Julgados Improcedente 
43/90.043 - Extintos com resolução de mérito 
44/90.044 - Outras decisões com resolução de mérito 
46/90.046 - Extintos sem resolução de mérito 

 

 

 

 



Meta 1: Índice de Processos Julgados - 2º Grau - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente 

ID Pergunta Regra e-Gestão Itens do e-gestão 

P1.1 Número total de casos novos de conhecimento não criminais 
distribuídos no mês de referência. 

Contagem dos processos nos itens 
2.137, 2.138, 92.137 e 92.138. 

2.137/92.137 - Processos distribuídos - 
ações originárias 
2.138/92.138 - Processos distribuídos - 
recursos 

P1.3 
Número total de casos de conhecimento não  criminais até 
então não julgados na instância que, no mês de referência, 
receberam primeiro ou único julgamento. 

Contagem dos processos nos itens 
2.192, 2.195, 92.192 e 92.195 e que 
tiveram a data do primeiro julgamento 
informada e dentro do período de 
referência. 

2.192/92.192 - Processos julgados em 
sessão - ações originárias e recursos 
2.195/92.195 - Processos julgados por 
decisão monocrática - ações originárias e 
recursos 

Sent. 
Anul. 

Processos julgados pela primeira vez no ano de 2021 que 
tiveram sentença anulada pelo 2º Grau. 

Contagem dos processos nos itens 
2.424 e 92.424. 

2.424/92.424 - Processos recebidos para 
novo julgamento por decisão anulada 
por instância superior 

P1.5 

Número total de casos de conhecimento não criminais 
distribuídos no exercício de 2021 e que no mês de referência 
saíram da meta por cancelamento da distribuição ou remessa 
para outro tribunal ou jurisdição ou deixaram de se enquadrar 
nos critérios da meta. 

Contagem dos processos nos itens 
2.140, 2.429, 92.429 e 92.430 com a 
data de entrada no órgão judicante a 
partir de 2021. 

2.140 - Processos com distribuição 
cancelada 
2.429/92.429 - Processos remetidos 
para outro Tribunal 
92.430 - Processos baixados sem decisão 

P1.7 

Número total de casos de conhecimento não criminais que no 
mês de referência entraram na meta por saírem de suspensão, 
sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se 
enquadrar nos critérios da meta. 

Contagem dos processos nos itens 
2.427 e 92.427. 

2.427/92.427 - Processos que saíram da 
suspensão 

P1.9 

Número total de casos de conhecimento não criminais 
informados em P1.1 e/ou P1.7 que no mês de referência saíram 
da meta por entrarem em suspensão, sobrestamento ou em 
arquivo provisório. 

Contagem dos processos nos itens 
2.428 e 92.428 que foram informados 
nos itens 2.137, 2.138, 2.427, 92.137, 
92.138 e 92.427 nos períodos de 
referência. 

2.428/92.428 - Processos que entraram 
em suspensão 

 

 

 

 



Meta 2: Índice de Processos Antigos - 2º Grau - Identificar e julgar, até 31/12/2021, pelo menos 93% dos processos distribuídos até 31/12/2019 

ID Pergunta Regra e-Gestão Itens do e-gestão 

P2.1 

Número total de casos de conhecimento não criminais 
distribuídos na instância até 31/12/2019 e não 
julgados até 31/12/2020, excluídos os que se 
encontravam suspensos, sobrestados ou em 
arquivamento provisório em 31/12/2020. PERGUNTA 
FIXA 

Contagem dos processos nos itens de 
pendência de julgamento 2.198 e 92.198 no 
mês de dezembro de 2020 e desses processos 
foram retirados os que se encontravam 
suspensos nos itens 2.434 e 92.434 em 
dezembro de 2020. 

2.198/92.198 - Ações Originárias e 
Recursos pendentes de julgamento 
2.434/92.434 - Processos suspensos ou 
sobrestados pendentes de julgamento 

P2.4 

Número total de casos de conhecimento não criminais 
distribuídos na instância até 31/12/2019 e não 
julgados até 31/12/2020 que entraram na meta por 
saírem de situação de suspensão, sobrestamento, 
arquivamento provisório ou por passarem a se 
enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência. 

Contagem dos processos (ano do 
processo<=2019) que saíram da suspensão nos 
itens 2.424, 2.427, 92.424 e 92.427 no mês de 
referência e não julgados até 31/12/2020. 

2.424/92.424 - Processos recebidos para 
novo julgamento por decisão anulada 
por instância superior 
2.427/92.427 - Processos que saíram da 
suspensão 

P2.7 

Número total de casos de conhecimento não criminais 
distribuídos na instância até 31/12/2019 e não 
julgados até 31/12/2020 que saíram da meta por 
suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório 
ou não enquadramento nos critérios da meta, que não 
por julgamento, no mês de referência. 

Contagem dos processos (ano do processo 
<=2019) que entraram na suspensão nos itens 
2.140, 2.428, 2.429, 92.428, 92.429 e 92.430 no 
mês de referência e não julgados até 
31/12/2020. 

2.140 - Processos com distribuição 
cancelada 
2.428/92.428 - Processos que entraram 
em suspensão 
2.429/92.429 - Processos remetidos 
para outro Tribunal 
92.430 - Processos baixados sem decisão 

P2.10 

Número total de casos de conhecimento não criminais 
distribuídos na instância até 31/12/2019 e não 
julgados até 31/12/2020 que, no mês de referência, 
foram nela julgados pela primeira ou única vez no ano 
de 2021. 

Contagem dos processos nos itens de 
julgamento 2.192, 2.195, 92.192, 92.195 com 
ano do processo <= 2019. Considerar os 
processos julgados no ano de 2021 e que 
tiveram a data do primeiro julgamento 
informada e dentro do mês de referência. 

2.192/92.192 - Processos julgados em 
sessão - ações originárias e recursos 
2.195/92.195 - Processos julgados por 
decisão monocrática - ações originárias e 
recursos 

P2.13 

Número total de casos de conhecimento não criminais 
distribuídos na instância até 31/12/2019 e não 
julgados até 31/12/2019 que foram julgados pela 
primeira ou única vez até 31/12/2020. PERGUNTA FIXA 

Contagem dos processos nos itens de 
julgamento 2.192, 2.195, 92.192, 92.195 dos 
processos julgados no ano de 2020. Considerar 
os processos julgados no ano de 2020 e que 
tiveram a data do primeiro julgamento anterior 
a 31/12/2020. 

2.192/92.192 - Processos julgados em 
sessão - ações originárias e recursos 
2.195/92.195 - Processos julgados por 
decisão monocrática - ações originárias e 
recursos 



Meta 5 – Taxa de Congestionamento Líquida (exceto execuções fiscais) - 1º e 2º graus - Reduzir em 2 pontos percentuais a taxa de congestionamento 
líquida, exceto execuções fiscais, em relação a 2019. Cláusula de barreira na fase de conhecimento: 40% e Cláusula de barreira na fase de execução: 65%. 

ID Pergunta Regra e-Gestão Itens do e-gestão 

CP1 
Saldo de casos pendentes de baixa nas fases de 
conhecimento e de execução não criminais 
pendentes de baixa no final do período de referência. 

Saldo de processos nos itens 
377/90377 e 383/90383. 

377/90.377 - Processos pendentes de baixa - fase de 
conhecimento 
383/90.383 - Processos pendentes de baixa - fase de 
execução 

CP2 Saldo de casos pendentes de baixa não criminais no 
2º grau no final do período de referência. 

Saldo de processos nos itens 
2224/92224. 2.224/92.224 - Processos pendentes de baixa 

Sus1 
Saldo de processos suspensos ou em arquivo 
provisório nas fases de conhecimento e de execução 
não criminais no final do período de referência. 

Saldo de processos nos itens 
315/90315, 300/90300,  
103/90103, 104/90104, 
106/90106 

103/90.103 - Saldo de processos no arquivo 
provisório - Exec. 
104/90.104 - Processos aguardando cumprimento de 
acordo - Exec. 
106/90.106 - Processos suspensos por execução 
frustrada 
300/90.300 - Processos suspensos - Exec. 
315/90.315 - Processos suspensos - Conhec. 

Sus2 Saldo de processos suspensos no 2º grau não 
criminais no final do período de referência. 

Saldo de processos nos itens 
2434/92434. 

2.434/92.434 - Processos suspensos ou sobrestados 
pendentes de julgamento 

TBaix1 
Número total de processos não criminais baixados 
nas fases de conhecimento e de execução no 1º grau 
no mês de referência. 

Contagem dos processos nos 
itens 375/90375 e 390/90390. 

375/90.375 - Processos baixados - fase de 
conhecimento 
390/90.390 - Processos baixados - Meta 5 - CNJ 

TBaix2 Número total de processos não criminais baixados no 
2º grau no mês de referência. 

Contagem dos processos nos 
itens 2220/92220 e 2221/92220. 

2.220/92.220 - Processos baixados - exceto arquivo 
definitivo 
2.221/92.221 - Processos remetidos para o arquivo 
definitivo 

 

 

 

 

 



Meta 11: Aumentar a tramitação dos processos de forma eletrônica - Alcançar 100% de processos judiciais eletrônicos em relação ao acervo total. 

ID Pergunta Regra e-Gestão Itens do e-gestão 

CP1 Saldo de casos pendentes de baixa no 1º grau no final 
do período de referência. 

Saldo de processos nos itens 
377/90377, 327/90327, 90394, 
e 383/90383. 

377/90.377 - Processos pendentes de baixa - fase de 
conhecimento 
383/90.383 - Processos pendentes de baixa - fase de 
execução 
394/90.394 - Processos com liquidação de sentença 
pendente 
327/90.327 - Saldo de processos no arquivo 
provisório 

CP2 Saldo de casos pendentes de baixa no 2º grau no final 
do período de referência. 

Saldo de processos nos itens 
2224/92224. 2.224/92.224 - Processos pendentes de baixa 

 

Fonte: 

Itens e-Gestão 1º Grau: https://negestao.tst.jus.br/index.php/E-Gest%C3%A3o_1%C2%BA_Grau 

Itens e-Gestão 2º Grau: https://negestao.tst.jus.br/index.php/E-Gest%C3%A3o_2%C2%BA_Grau 

https://negestao.tst.jus.br/index.php/E-Gest%C3%A3o_1%C2%BA_Grau
https://negestao.tst.jus.br/index.php/E-Gest%C3%A3o_2%C2%BA_Grau

