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Apresentação do 
Instrutor



Como será o 
treinamento?

Apresentação dos indicadores conforme abaixo:

wiki e-Gestão,

Link para intranet

Mudanças extrator

Dados IGEST planilha

Dados IGEST Power BI

Link painel 7 - Metas

 

http://www.tst.jus.br/e-gestao-documentos
http://intranet.trt7.local/index.php?option=com_content&view=article&id=1494&Itemid=289
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UbRdJ-4PbpIjaOsGeg4f9NqLBIgCT-9tGehZm2CHcuU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6pxkdOpEHgqL7AnsW76bvkyVcwuNoVr2jA4-V87fJA/edit#gid=2009412461
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWYwMjUxNmEtMmVjYi00OTJmLTk1OTgtNTlhYzBiZGYwOWE3IiwidCI6IjYxOGE5ZWVkLWYxM2MtNDU4Ny1iODgzLTAwNWZiY2Q4N2FlZCJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmNjYTRiZGMtNTVlYi00ZDU5LTk3YWQtMjNjZGIyNDJjZjhjIiwidCI6IjYxOGE5ZWVkLWYxM2MtNDU4Ny1iODgzLTAwNWZiY2Q4N2FlZCJ9


O que e por 
que  
precisamos 
Conhecer?

e-Gestão

1) Indicadores reformulados

2) Novos indicadores

3) Reflexos das mudanças no IGEST

SICOND e PAINEL 7

4) Onde achar os processos para trabalhar



Indicadores
“Destaques”

○ 90.060 - Processos aguardando a 1ª Sessão de Audiência ou 
procedimento diverso

○ 90.055 - Sentenças líquidas proferidas
○ 90.068 - Processos com acordo homologado pós-sentença na 

fase de conhecimento
○ 90.073 - Processos com liquidação iniciada
○ 75/90.075 - Liquidações encerradas por acordo**
○ 90.329 - Processos com execução iniciada
○ 90.094 - Execuções extintas - acordo **
○ 90.095 - Execuções extintas - pagamento **
○ 423/90.423 - Tutelas Provisórias Recebidas
○ 424/90.424 - Tutelas Provisórias Apreciadas
○ 90.428 - Sessões de audiência realizadas
○ 90.397 - Incidentes na Liquidação/Execução recebidos
○ 90.180 - Cartas Precatórias **
○ 90.202 - Recursos para o TRT (interpostos, remetidos, pendentes 

de remessa)
○ 90.251 - Valores Pagos aos Demandantes **
○ 90.262 - Prazos Médios, em dias **

**Não há indicador de aguardar acordo na liquidação, prazo 
médio aumenta



Acervo: 
30%  x  Idade média 
do Pendentes de 
Julgamento 

+

40% x Pendentes

+

30% Taxa de 
conclusos com o 
Prazo Vencido 

 V01: Idade Média do Pendente de Julgamento ↓

● 90.060 - Processos aguardando a 1ª Sessão de 
Audiência

Quando é distribuído
● 90.061 - Processos aguardando o encerramento da 

instrução
Quando realizada audiência mesmo que adiada

● 90.062 - Processos com instrução processual encerrada 
aguardando prolação de sentença

Processo concluso para julgamento

São listados todos os processos pendentes de 
julgamento na fase de conhecimento e considerado o 

ano em que cada um deles foi ajuizado.

http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.060
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GwVaqrphOjUnVg4pmPIQvXGkBGo8_wok5Jh9o2IRUIA/edit#gid=928328089
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.061
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ij_QS1OA7YVOpN5uv_AxsvyRDmPl4_SyjnAF4T2jB20/edit#gid=2014561910
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.062
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WW8ubSkXxHWint-othJU0P9n3_K3S14fhUgnD4Zk1Go/edit#gid=1066925514


Acervo: 
30%  x  Idade média 
do Pendentes de 
Julgamento 

+

40% x Pendentes

+

30% Taxa de 
conclusos com o 
Prazo Vencido 

Pendentes ↓
● 90.377 - Processos pendentes de baixa - fase de 

conhecimento

+

● 90.394 - Processos com liquidação de sentença 
pendente (antes 90078; 90079 e 90080)

+

● 90.383 - Processos pendentes de baixa - fase de 
execução

http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.377
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.394
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.383


Acervo: 
30%  x  Idade média 
do Pendentes de 
Julgamento 

+

40% x Pendentes

+

30% Taxa de 
conclusos com o 
Prazo Vencido 

Taxa de conclusos com o Prazo Vencido ↓

● 90.393 - Processos com instrução processual encerrada 
aguardando prolação de sentença com prazo vencido

÷

● 90.062 - Processos com instrução processual encerrada 
aguardando prolação de sentença

em porcentagem (*100)

http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.393
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.062


Celeridade : 
60%  x  Prazo 
Médio na Fase de 
Conhecimento 

+
10% x Prazo Médio 
na Fase de 
Liquidação

+
30% Prazo Médio 
na Fase de 
Execução

Prazo Médio na Fase de Conhecimento ↓

● 90.416 - Do ajuizamento da ação até a prolação da 
sentença na fase de conhecimento (substituiu 90271 e 
90272)

Prazo Médio na Fase de Liquidação  ↓

● 90.417 - Do início até o encerramento da liquidação 
(substituiu 90359 e 90371)

Forma de cálculo:
Novo e-Gestão: Não haverá mais necessidade de ponderação pois já trará o 
prazo médio
E-Gestão Antigo: A média é calculada ponderando-se os prazos médios 
informados nos itens pelos quantitativos de processos informados no período 
de referência

http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.416
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.417


Celeridade : 
60%  x  Prazo 
Médio na Fase de 
Conhecimento 

+
10% x Prazo Médio 
na Fase de 
Liquidação

+
30% Prazo Médio 
na Fase de 
Execução

Prazo Médio na Fase de Execução ↓

● 90.275 - Do início da execução até a sua extinção - ente 
privado

● 90.277 - Do início da execução até a sua extinção - ente 
público

A média é calculada ponderando-se os prazos médios 
informados nos itens pelos quantitativos de processos 
informados no período de referência

*Relatório no PJe já informa os processos arquivados sem 
extinção

http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.275
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.277


Produtividade: 
30%  x  Taxa de 
Conciliação

+
40% x Taxa de Solução

+
30% x Taxa de 
Execução

Taxa de Conciliação (%) ↑
90.039 - Conciliações

÷
(90.038 - Processos Solucionados - com exame de mérito

+ 90.045 - Processos Solucionados - sem exame de 
mérito) 

Taxa de Solução (%) ↑
(90.038 - Processos Solucionados - com exame de mérito

+ 90.045 - Processos Solucionados - sem exame de 
mérito) 

÷
(90.289 - Casos Novos + 90.312 - Processos Recebidos*)

*Exceto 90.033 - Processos com conversão de classe
*devolvidos TRT

http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.039
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.038
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.045
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.038
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.045
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.289
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.312
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.033


Produtividade: 
30%  x  Taxa de 
Conciliação

+
40% x Taxa de Solução

+
30% x Taxa de 
Execução

Taxa de Execução (%) ↑

90.093 - Execuções encerradas 
÷

90.329 - Processos com execução iniciada

*Tipos de extinções

http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.093
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.329


Congestionamento 

50%  x  Taxa de 
Congestionamento na 
Fase de Conhecimento 

+
50% x Taxa de 
Congestionamento na 
Fase de Execução

Taxa de Congestionamento no 
Conhecimento ↓

90.377 - Processos pendentes de baixa - fase de 
conhecimento

÷
(90.375 - Processos baixados - fase de conhecimento + 

90.377 - Processos pendentes de baixa - fase de 
conhecimento)

http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.377
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.375
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.377


Congestionamento 

50%  x  Taxa de 
Congestionamento na 
Fase de Conhecimento 

+
50% x Taxa de 
Congestionamento na 
Fase de Execução

Taxa de Congestionamento na Execução ↓

90.383 - Processos pendentes de baixa - fase de execução
÷

(90.381 - Processos baixados - fase de execução + 90.383 - 
Processos pendentes de baixa - fase de execução)

http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.383
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.381
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.383


Força de Trabalho 

50%  x   Produtividade por 
Servidor

+
50% x  Pendentes por 
Servidor

Produtividade por Servidor ↓

(90.375 - Processos baixados - fase de conhecimento + 
90.381 - Processos baixados - fase de execução) 

÷
(2.035 - Servidores do quadro permanente lotados na área judiciária do 1º grau - Varas + 
2.045 - Servidores requisitados do Poder Judiciário da União lotados na área judiciária de 

1º grau - Varas +
2.053 - Servidores requisitados de outros órgãos lotados na área judiciária de 1º grau - 

Varas +
2.061 - Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão lotados na área 

judiciária de 1º grau - Varas +
2.412 - Servidores removidos de outros órgãos da Justiça do Trabalho lotados na área 

judiciária de 1º grau - Varas)

http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.375
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.381
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_2.035
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_2.045
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_2.053
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_2.061
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_2.412


Força de Trabalho 

50%  x   Produtividade por 
Servidor

+
50% x  Pendentes por 
Servidor

Pendentes por Servidor ↑

(90.377 - Processos pendentes de baixa - fase de 
conhecimento +  90.383 - Processos pendentes de baixa - 

fase de execução)

÷
(2.035 - Servidores do quadro permanente lotados na área judiciária do 1º grau - Varas + 
2.045 - Servidores requisitados do Poder Judiciário da União lotados na área judiciária de 

1º grau - Varas +
2.053 - Servidores requisitados de outros órgãos lotados na área judiciária de 1º grau - 

Varas +
2.061 - Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão lotados na área 

judiciária de 1º grau - Varas +
2.412 - Servidores removidos de outros órgãos da Justiça do Trabalho lotados na área 

judiciária de 1º grau - Varas)

http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.377
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_90.383
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_2.035
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_2.045
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_2.053
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_2.061
http://negestao.tst.jus.br/index.php/Item_2.412


Indicadores
Relevantes 
do SICOND

● GPJE Conhecimento - pendentes de baixa e julgados 
combinado com pendentes de baixa para localizar a tarefa

● H.PJE Aguardando conclusão para julgamento sem 
audiência futura

● E - Pendentes de finalização com liquidação homologada
● F - Execução - pendentes de baixa com execução extinta
● B - Liquidação - aguardando cumprimento de acordo
● RECURSOS - Processos com recursos pendentes
● PJE.D - Processos nas tarefas aguardando audiência sem 

audiência
● GPJE Conhecimento - pendentes de baixa e julgados combinado 

com pendentes de baixa para localizar a tarefa
● F - Execução - pendentes de baixa com execução extinta 

combinado com pendentes de baixa para localizar a tarefa


