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A Sua Excelência o Senhor
Juiz (a) de Direito
 
Assunto:
 

Senhor(a) Juiz(a),
 
Encaminho a Vossa Excelência a nota explicativa elaborada pela Divisão de

Estatística da Corregedoria Geral da Justiça sobre a meta 1 do CNJ, consistente em “julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente,
excluídos os suspensos e sobrestados” .

 
Ressalto que, de acordo com a última versão do Glossário de Metas Nacionais do

CNJ de 2019, os processos que estavam na condição de suspensão, sobrestamento ou
arquivamento provisório e que, no ano de 2019, tornaram a tramitar ou passaram a se
enquadrar nos critérios da meta, independentemente do ano da distribuição, integram o
número de processos a serem julgados, sendo computados na “distribuição/entrada” .

 
Na oportunidade, informo que o sistema Termojuris é a ferramenta disponibilizada

às unidades judiciais do 1o Grau para auxiliar no gerenciamento e  no acompanhamento das
metas do CNJ, tendo sido recentemente atualizado, conforme o Glossário de Metas Nacionais
do Poder Judiciário – versão Julho/2019, para apresentar os resultados alcançados na Meta 1. O
acesso é possível através do Sentinela, na aba “Meta Nacional do CNJ”. Entre as novidades,
destaco a tabela com a projeção de processos a serem julgados por mês para o alcance da meta,
que será atualizada mensalmente.

 
Além disso, o sistema Termojuris apresenta dados compilados, em relação às taxas

de congestionamento, processos conclusos, processos aguardando movimentação na secretaria,
homologação de acordo, audiências, produção do juiz, produtividade do servidor, além do
Diagnóstico da Unidade Judicial – DUJ (que compila os dados da unidade nos últimos anos).
 

Por fim, ressalto que embora as metas da GPJ estejam alinhadas às metas do CNJ, os
requisitos para o atingimento da meta são diferenciados entre as unidades, havendo
peculiaridades que podem ocasionar que uma unidade alcance a GPJ, mas não consiga cumprir a
meta 1 do CNJ. Com isso, como detalhado na tota explicativa anexa,  os resultados da Meta 1 do
CNJ devem ser acompanhados pelo sistema Termojuris e não por meio dos relatórios de
Gratificação por Produtividade Judiciária do sistema Jurisconsult.

 
Na oportunidade, apresento meus cordiais cumprimentos.
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