Glossário de Indicadores 2022 – Versão 1.0
Plano Estratégico da Justiça do Trabalho – 2021 a 2026

Índice de processos julgados - IPJ
Tipo/Nível de indicador
Abrangência
Perspectiva da JT
Objetivo estratégico da JT
Macrodesafio do Poder
Judiciário

Indicador Estratégico
Nacional
Processos Internos
Garantir a duração razoável do processo
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional.
Meta Nacional 1 de 2022

Meta

Cláusula de barreira

Julgar mais processos que os distribuídos
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no
ano corrente.
Taxa de Congestionamento Líquida na Fase de Conhecimento do Justiça em
Números, em 2022, menor que 35%.
Explicita o que o indicador mensura e o objetivo que se tem ao utilizá-lo.

Finalidade

Aferir o percentual de processos julgados em relação ao número de processos
distribuídos no período de referência, de modo a diminuir o acervo processual.

Periodicidade de apuração
Periodicidade da meta

Informa o intervalo de tempo em que se mensura o indicador.
Mensal
Anual

Responsável pela coleta
Responsável pela meta

Unidade responsável pelo acompanhamento do indicador.
Coleta direta do e-Gestão pela AGGEST/CSJT
Gestor de metas do TRT

Variáveis

Informam quais variáveis compõem a fórmula de cálculo do indicador,
conceituando-as separadamente.
P1.1 - Número total de casos novos de conhecimento não criminais distribuídos no
mês de referência.
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.
P1.5 - Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos no
exercício de 2022 e que no mês de referência saíram da meta por cancelamento da
distribuição ou remessa para outro tribunal ou jurisdição.
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, anulação de sentença/acordão ou que passaram a se
enquadrar nos critérios da meta.
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,
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sobrestamento ou em arquivamento provisório ou que deixaram de se enquadrar
nos critérios da Meta.
Expressão matemática representativa do indicador.
Representa o percentual de processos julgados.
(Processos julgados / Processos distribuídos) x 100
Fórmula
Onde:
Processos julgados = P1.3
Processos distribuídos = ∑P1.1 - ∑P1.5 + ∑P1.7 - ∑P1.9
Unidade de medida

Regras de negócio

Percentual
Define o regramento detalhado dos dados que devem ser considerados em cada
variável segundo as classificações advindas de normativos ou fontes de dados.
Contagem dos processos contidos nos itens do e-Gestão abaixo
especificados, que foram distribuídos no mês de apuração:
 26/90.026 - Casos Novos recebidos por distribuição;
P1.1
 2.137/92.137 - Processos distribuídos - ações originárias;
 2.138/92.138 - Processos distribuídos – recursos.
Contagem dos processos que tiveram a data do primeiro julgamento
informada dentro do mês de apuração, nos itens do e-Gestão:
 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
P1.3
 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
Obs.:


Data Início <= Data do evento <= Data Fim
Data evento >= Data início período referência
Data evento <= Data Fim período referência
Tipo de evento: 5 (Data do Primeiro Julgamento)

Contagem dos processos distribuídos no ano de apuração que no mês de
apuração saíram da meta, considerando os itens do e-Gestão:
 49/90.049 - Outras decisões sem resolução de mérito
P1.5
 2.140 - Processos com distribuição cancelada
 2.429/92.429 - Processos remetidos para outro Tribunal
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92.430 - Processos baixados sem decisão

Obs.:


Data da entrada do processo no órgão judicante >= 01/01/2022
DTA_ORGAO_JUDICANTE >= '2022-01-01'
Contagem dos processos que no mês de apuração entraram na meta,
considerando os itens do e-Gestão:
 27/90.027 - Casos Novos recebidos por redistribuição
 388/90.388 - Processos que saíram da suspensão
 2.427/92.427 - Processos que saíram da suspensão
 2.139 - Processos distribuídos por vinculação
Obs.:


Excluídos os processos que tiveram um primeiro julgamento
anterior à data do encerramento da suspensão.
Data primeiro julgamento < Data do encerramento suspensão
DTA_EVENTO < DTA_OCORRENCIA
Tipo Evento: 5 (Data do Primeiro Julgamento)

P1.7

E contagem dos processos que no mês de apuração entraram na meta,
considerando os itens do e-Gestão:



31/90.031 - Processos recebidos com sentença anulada pela
instância superior
2.424/92.424 - Processos recebidos para novo julgamento por
decisão anulada por instância superior

Contagem dos processos, contidos nas perguntas P1.1 e P1.7, que no mês de
apuração saíram da meta, considerando os itens do e-Gestão:
 389/90.389 - Processos que entraram em suspensão
 2.428/92.428 - Processos que entraram em suspensão
Obs.:
P1.9


Excluídos os processos que tiveram um primeiro julgamento
anterior à data da entrada em suspensão/sobrestamento.
Data primeiro julgamento < Data entrada suspensão/sobrestamento
DTA_EVENTO < DTA_OCORRENCIA
Tipo Evento: 5 (Data do Primeiro Julgamento)

Informação complementar
sobre as variáveis

Detalhada no Glossário das Metas Nacionais do Poder Judiciário – Tribunais
Regionais do Trabalho.

Fonte de dados

e-Gestão

Sistema de apuração

Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho – Sigest
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Obs.: o lançamento dos dados no Sigest não dispensa o preenchimento do sistema
de metas do CNJ.
Regras de lançamento no
sigest




As variáveis são extraídas separadamente para o 1º e o 2º graus;
Os dados das variáveis são referentes ao mês de apuração.
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