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Questionário
Id.

Pergunta

Per.

P2.1

Número total de casos de conhecimento não-criminais distribuídos na
instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019,
excluídos os que se encontravam suspensos, sobrestados ou em
arquivamento provisório em 31/12/2019.

Única

P2.2

Número total de casos de conhecimento criminais, excluídos os de classe
282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos
que eram originalmente dessa classe, distribuídos na instância no
PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019, excluídos os
que se encontravam suspensos, sobrestados ou em arquivamento
provisório em 31/12/2019.

Única

P2.3

Número total de casos de conhecimento criminais da classe 282 (ação penal
de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram
originariamente dessa classe distribuídos na instância no PERÍODO DE
REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019, excluídos os que se
encontravam suspensos, sobrestados ou em arquivamento provisório
em 31/12/2019.

Única

P2.4

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

P2.5

Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância
no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019, excluídos
os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em
Mensal
processos que eram originalmente dessa classe, 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.

P2.6

Número total de casos de conhecimento criminais da classe 282 (ação penal
Mensal
de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram
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originalmente dessa classe distribuídos na instância no PERÍODO DE
REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 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.

P2.7

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

P2.8

Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância
no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019, excluídos
os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em
Mensal
processos que eram originalmente dessa classe, que saíram da meta por
suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou não enquadramento
nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência.

P2.9

Número total de casos de conhecimento criminais da classe 282 (ação penal
de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram
originalmente dessa classe distribuídos na instância no PERÍODO DE
Mensal
REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que saíram da meta por
suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou não enquadramento
nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência.

P2.10

Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na
instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 Mensal
que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.

P2.11

Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância
no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que, no
mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez, excluídos Mensal
os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em
processos que eram originalmente dessa classe.

P2.12

Número total de casos de conhecimento criminais da classe 282 (ação penal
de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram
originalmente dessa classe distribuídos na instância no PERÍODO DE Mensal
REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que, no mês de referência,
foram nela julgados pela primeira ou única vez.

P2.13

Número total de casos de conhecimento não-criminais distribuídos na
instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados no PERÍODO DE
REFERÊNCIA* que foram julgados pela primeira ou única vez até
31/12/2019.

Única

P2.14

Número total de casos de conhecimento criminais, excluídos os de classe
282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos
que eram originalmente dessa classe, distribuídos na instância no PERÍODO

Única
10

Metas Nacionais do Poder Judiciário - 2020
Glossário e Esclarecimentos - TJs
Versão 1 – Fevereiro / 2020

DE REFERÊNCIA* e não julgados no PERÍODO DE REFERÊNCIA* que
foram julgados pela primeira ou única vez até 31/12/2019.

P2.15

Número total de casos de conhecimento criminais da classe 282 (ação penal
de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram
originariamente dessa classe distribuídos na instância no PERÍODO DE
REFERÊNCIA* e não julgados no PERÍODO DE REFERÊNCIA* que foram
julgados pela primeira ou única vez até 31/12/2019.

Única

Obs.: As perguntas deverão ser respondidas em separado para 1º grau, 2º Grau, Juizados Especiais Cíveis e da
Fazenda Pública, Juizados Especiais Criminais, Turmas Recursais Cíveis e da Fazenda Pública e Turmas Recursais
Criminais.

Instâncias
TJs (1º grau)
TJs (2º grau)
TJs (Juizados Especiais e Turmas
Recursais)

*Processos Distribuídos no
Período de Referência
Até 31/12/2016
Até 31/12/2017
Até 31/12/2017

Julgar pelo menos
80%
80%
90%

Critério de Cumprimento
A meta estará cumprida quando o grau de cumprimento for igual ou superior a 100% nas instâncias
e nos períodos de referência.

Fórmula de cálculo
Percentual de cumprimento da meta = ((P2.10 + P2.11+ P2.12+ P2.13 + P2.14 + P2.15) / (P2.1
+ P2.2 + P2.3 + P2.13 + P2.14+ P2.15 + P2.4 + P2.5 + P2.6 - P2.7 - P2.8 - P2.9)) X
1000/K
Onde:
•

. QRSHUtRGRGHUHIHUrQFLD³$Wp´QR*UDX

•

. QRSHUtRGRGHUHIHUrQFLD³$Wp´QR*UDX

•

.   QR SHUtRGR GH UHIHUrQFLD ³$Wp ´ QRV -XL]DGRV (VSHFLDLV H QDV 7XUPDV
5HFXUVDLV(VWDGXDLV

Esclarecimento da Meta
A meta 2 será monitorada com base em definições e parametrizações de acordo com a Resolução
CNJ nº 76/2009, levando-se em conta as observações a seguir.
11

Metas Nacionais do Poder Judiciário - 2020
Glossário e Esclarecimentos - TJs
Versão 1 – Fevereiro / 2020

As expressões “caso (s) ” e “processo (s) ” são sinônimas, conforme a terminologia utilizada no
Justiça em Números.
Para efeitos desta meta, por julgamento deve ser entendida a primeira sentença/decisão contida
nas variáveis “Sent” e “Dec”. Se houver mais de uma, contabilizar apenas a primeira.
Em caso de processo com sentença ou acórdão anulados em 2020, o respectivo quantitativo
deverá ser informado nas perguntas P2.4, P2.5 ou P2.6, passando a se enquadrar novamente nos
critérios da meta. Quando ocorrer novo julgamento, o respectivo quantitativo deverá ser informado
nas perguntas P2.10, P2.11 ou P2.12.
Devem ser contabilizados apenas os julgamentos dos processos distribuídos na instância no
período de referência.
Processos pendentes de julgamento em 31/12/2019 cujas classes processuais hajam sido extintas
pelo novo Código de Processo Civil ou em virtude de qualquer outra alteração legislativa são
contabilizadas na meta até a respectiva solução.
Os processos de competência do Juizado da Infância e da Juventude são contabilizados como não
criminais, conforme a Resolução CNJ nº 76/2009.
As classes relativas ao Processo Militar aplicam-se também aos tribunais de justiça estaduais, no
exercício da competência para julgar os processos por elas contemplados.
Não se incluem na meta os processos que se encontravam suspensos, sobrestados ou em
arquivamento provisório em 31/12/2019 (movimentos contidos nas hierarquias 25 e 11025) ou que
não se enquadrem nos critérios da meta, para efeito do cômputo do passivo inicial (perguntas P2.1,
P2.2 e P2.3, que exigem respostas únicas).
Aqueles que ingressarem em tal situação durante o ano de 2020 devem ser excluídos da meta por
meio de sua contabilização nas perguntas P2.7, P2.8 e P2.9. Cessada a situação de suspensão,
sobrestamento ou arquivamento provisório (movimentos 12067, 12068, 11002 e 893), esses
processos deverão voltar a compor o passivo da meta mediante sua inclusão nas perguntas P2.4,
P2.5 e P2.6.
Para efeitos da meta, não é considerada julgamento a decisão que determina a pronúncia de réu
em procedimento de competência do júri.
Havendo recurso em face da decisão que pronunciou o réu, em procedimentos da competência do
júri, o processo passa a ser considerado sobrestado, na primeira instância, devendo ser
contabilizado na pergunta P2.9 no mês em que isso ocorrer.

Regras de Lançamento no Sistema de Metas
33H3±RVSURFHVVRVItVLFRVHHOHWU{QLFRVFRPSUHHQGLGRVQRSHUtRGRGHUHIHUrQFLDGD
PHWD SDUD FDGD LQVWkQFLD H[FOXtGRV RV TXH VH HQFRQWUDYDP VXVSHQVRV VREUHVWDGRV RX HP
DUTXLYDPHQWRSURYLVyULRHP
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JUDX
•

2VSURFHVVRVGDVFODVVHVGDYDULiYHO&Q&&ULP &DVRV1RYRVGH&RQKHFLPHQWRQR*UDX
&ULPLQDLV  TXH QmR UHFHEHUDP PRYLPHQWRV GD YDULiYHO 6HQW&&ULP 6HQWHQoDV GH
&RQKHFLPHQWRQRJUDX&ULPLQDLV

•

2VSURFHVVRVGDVFODVVHVGDYDULiYHO&Q&1&ULP &DVRV1RYRVGH&RQKHFLPHQWRQR*UDX
1mR&ULPLQDLV  TXH QmR UHFHEHUDP PRYLPHQWRV GD YDULiYHO 6HQW&1&ULP 6HQWHQoDV GH
&RQKHFLPHQWRQRJUDX1mR&ULPLQDLV

JUDX
•

2V SURFHVVRV GDV FODVVHV GD YDULiYHO &Q2&ULP &DVRV 1RYRV 2ULJLQiULRV QR  *UDX
&ULPLQDLV TXHQmRUHFHEHUDPPRYLPHQWRVGDYDULiYHO'HF&ULP 'HFLV}HVWHUPLQDWLYDVGH
SURFHVVRQRSURFHVVRFULPLQDOQR*UDX

•

2VSURFHVVRVGDVFODVVHVGDYDULiYHO&Q21&ULP &DVRV1RYRV2ULJLQiULRVQR*UDX1mR
&ULPLQDLV TXHQmRUHFHEHUDPPRYLPHQWRVGDYDULiYHO'HF1&ULP 'HFLV}HVWHUPLQDWLYDVGH
SURFHVVRQmRFULPLQDOQR*UDX

•

2V SURFHVVRV GDV FODVVHV GD YDULiYHO &Q5&ULP &DVRV 1RYRV 5HFXUVDLV QR  *UDX
&ULPLQDLV TXHQmRUHFHEHUDPPRYLPHQWRVGDYDULiYHO'HF&ULP 'HFLV}HVWHUPLQDWLYDVGH
SURFHVVRQRSURFHVVRFULPLQDOQR*UDX

•

2VSURFHVVRVGDVFODVVHVGDYDULiYHO&Q51&ULP &DVRV1RYRV5HFXUVDLVQR*UDX1mR
&ULPLQDLV TXHQmRUHFHEHUDPPRYLPHQWRVGDYDULiYHO'HF1&ULP 'HFLV}HVWHUPLQDWLYDVGH
SURFHVVRQmRFULPLQDOQR*UDX

-XL]DGRV(VSHFLDLV
•

2V SURFHVVRV GDV FODVVHV GD YDULiYHO &Q&&ULP-( &DVRV 1RYRV GH &RQKHFLPHQWR QRV
-XL]DGRV (VSHFLDLV &ULPLQDLV  TXH QmR UHFHEHUDP PRYLPHQWRV GD YDULiYHO 6HQW&&ULP-(
6HQWHQoDVGH&RQKHFLPHQWRQRV-XL]DGRV(VSHFLDLV&ULPLQDLV

•

2V SURFHVVRV GDV FODVVHV GD YDULiYHO &Q&1&ULP-( &DVRV 1RYRV GH &RQKHFLPHQWR QRV
-XL]DGRV(VSHFLDLV1mR&ULPLQDLV TXHQmRUHFHEHUDPPRYLPHQWRVGDYDULiYHO6HQW&1&ULP-(
6HQWHQoDVGH&RQKHFLPHQWRQRV-XL]DGRV(VSHFLDLV1mR&ULPLQDLV

7XUPDV5HFXUVDLV
•

2V SURFHVVRV GDV FODVVHV GD YDULiYHO &Q2&ULP75 &DVRV 1RYRV 2ULJLQiULRV QDV 7XUPDV
5HFXUVDLV &ULPLQDLV  TXH QmR UHFHEHUDP PRYLPHQWRV GD YDULiYHO 'HF&ULP75 'HFLV}HV
WHUPLQDWLYDVGHSURFHVVRFULPLQDOQDV7XUPDV5HFXUVDLV

•

2V SURFHVVRV GDV FODVVHV GD YDULiYHO &Q21&ULP75 &DVRV 1RYRV 2ULJLQiULRV QDV 7XUPDV
5HFXUVDLV1mRFULPLQDLV TXHQmRUHFHEHUDPPRYLPHQWRVGDYDULiYHO'HF1&ULP75 'HFLV}HV
WHUPLQDWLYDVGHSURFHVVRQmRFULPLQDOQDV7XUPDV5HFXUVDLV
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•

2V SURFHVVRV GDV FODVVHV GD YDULiYHO &Q5&ULP75 &DVRV 1RYRV 5HFXUVDLV QDV 7XUPDV
5HFXUVDLV &ULPLQDLV  TXH QmR UHFHEHUDP PRYLPHQWRV GD YDULiYHO 'HF&ULP75 'HFLV}HV
WHUPLQDWLYDVGHSURFHVVRFULPLQDOQDV7XUPDV5HFXUVDLV

•

2VSURFHVVRVGDVFODVVHVGDYDULiYHO&Q51&ULP75 &DVRV1RYRV5HFXUVDLVQDV7XUPDV
5HFXUVDLV 1mRFULPLQDLV  TXH QmR UHFHEHUDP PRYLPHQWRV GD YDULiYHO 'HF1&ULP75
'HFLV}HVWHUPLQDWLYDVGHSURFHVVRQmRFULPLQDOQDV7XUPDV5HFXUVDLV

33H3±(PWRGDVDVLQVWkQFLDVRVSURFHVVRVLQIRUPDGRVHP33H3HRV
QmR LQIRUPDGRV HP 3 3 H 3 TXH VH HQFRQWUDYDP VXVSHQVRV VREUHVWDGRV RX HP
DUTXLYDPHQWR SURYLVyULR HP   TXH UHFHEHUDP DV PRYLPHQWDo}HV  RX 
/HYDQWDPHQWR GD 6XVSHQVmR RX 'HVVREUHVWDPHQWR   5HYRJDomR GD 6XVSHQVmR GR
3URFHVVR RX 'HVDUTXLYDPHQWR RXTXHGHRXWUDIRUPDSDVVDUDPDVHHQTXDGUDUQRVFULWpULRV
GDPHWDSRUH[HPSORDRFRUUrQFLDGDPRYLPHQWDomR PXGDQoDGHFODVVHSURFHVVXDO HP
SURFHVVRFXMDFODVVHRULJLQiULDQmRVHHQTXDGUDYDQDPHWD
33H3±(PWRGDVDVLQVWkQFLDVRVSURFHVVRVLQIRUPDGRVHP3333
3 H 3 TXH UHFHEHUDP DV PRYLPHQWDo}HV GDV KLHUDUTXLDV  6XVSHQVmR RX
6REUHVWDPHQWR   6XVSHQVmR RX 6REUHVWDPHQWR   LQFOXVLYH R PRYLPHQWR   RX 
$UTXLYDPHQWRSURYLVyULR RXTXHGHRXWUDIRUPDGHL[DUDPGHVHHQTXDGUDUQRVFULWpULRVGDPHWD
SRUH[HPSORDRFRUUrQFLDGDPRYLPHQWDomR PXGDQoDGHFODVVHSURFHVVXDO HPSURFHVVR
FXMDFODVVHRULJLQiULDVHHQTXDGUDYDQDPHWD
33H3±2VSURFHVVRVItVLFRVHHOHWU{QLFRVFRPSUHHQGLGRVQRSHUtRGRGHUHIHUrQFLD
GDPHWDSDUDFDGDLQVWkQFLDHFRQWLGRVQDVVHJXLQWHVYDULiYHLVGR-XVWLoDHP1~PHURV6HKRXYHU
PDLVGHXPD6HQWHQoD'HFLVmRFRQWDELOL]DUDSHQDVDSULPHLUD
JUDX
•

6HQW&&ULP±6HQWHQoDVGH&RQKHFLPHQWRQRJUDX&ULPLQDLV

•

6HQW&1&ULP±6HQWHQoDVGH&RQKHFLPHQWRQRJUDX1mR&ULPLQDLV

JUDX
•

'HF&ULP±'HFLV}HVWHUPLQDWLYDVGHSURFHVVRQRSURFHVVRFULPLQDOQR*UDX

•

'HF1&ULP±'HFLV}HVWHUPLQDWLYDVGHSURFHVVRQmRFULPLQDOQR*UDX

-XL]DGRV(VSHFLDLV
•

6HQW&&ULP-(±6HQWHQoDVGH&RQKHFLPHQWRQRV-XL]DGRV(VSHFLDLV&ULPLQDLV
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•

6HQW&1&ULP-(±6HQWHQoDVGH&RQKHFLPHQWRQRV-XL]DGRV(VSHFLDLV1mR&ULPLQDLV

7XUPDV5HFXUVDLV
•

'HF&ULP75±'HFLV}HVWHUPLQDWLYDVGHSURFHVVRFULPLQDOQDV7XUPDV5HFXUVDLV

•

'HF1&ULP75±'HFLV}HVWHUPLQDWLYDVGHSURFHVVRQmRFULPLQDOQDV7XUPDV5HFXUVDLV

 & '3DUDDVFODVVHVSURFHVVXDLVFXMRVPRYLPHQWRVGHVROXomRQmRHVWmRFRQWLGRVVRER
FyGLJR -XOJDPHQWR GDVWDEHODVSURFHVVXDLVGHYHPVHXWLOL]DURVPRYLPHQWRVFRQWLGRVQRV
UDPRVVRERFyGLJR 'HFLVmR 
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