
 RESOLUÇÃO Nº 27, DE 16 DE OUTUBRO DE 2018

ALTERA O ART. 4º,  OS ANEXOS – II,  III,  IV e V,
CRIA O  ANEXO  –  VI,  TODOS  DA RESOLUÇÃO
TJAL N. 06, DE 27 DE MARÇO DE 2018.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições
legais,

CONSIDERANDO que  os  indicadores  de  desempenho  nos  direcionam para  o  que  é
relevante com vistas ao sucesso no desenvolvimento das atividades;

CONSIDERANDO que a verificação e análise de dados, conclusões e ação corretiva para
mudança e melhoria do processo com vistas ao direcionamento pretendido fazem parte do ciclo do
planejamento do projeto;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  definir  os  movimentos,  assuntos  e  classes
processuais  a  serem  consideradas  na  análise  dos  indicadores  da  Aferição  Padronizada  Juízo
Proativo;

CONSIDERANDO,  finalmente,  o que consta nos autos do Processo Administrativo nº
2018/11579, bem como o que decidiu o Plenário do Tribunal de Justiça, em sessão realizada nesta
data.

R E S O L V E:

Art. 1º O art. 4º, da Resolução TJAL nº 6, de 27 de março de 2018, passa a viger com a
seguinte redação: 

“Art.  4º A  definição  das  categorias,  os  indicadores  de  desempenho,  a
distribuição dos pontos, as metas que servirão de parâmetro para o alcance da
pontuação final,  o grau de efetividade,  as  classes,  assuntos e  movimentos
utilizados  seguirão  as  orientações  dos Anexos  I,  II,  III,  IV,  V e  VI  desta
Resolução. (NR)

§ 1º. A pontuação aplicada aos respectivos indicadores será proporcional ao
cumprimento das  metas estabelecidas  entre os mesmos, cuja pontuação se
dará em até duas casas decimais. (AC)

§  2º.  Observar-se-á  ainda  as  eventuais  atualizações  da  tabela  de
parametrização definida pelo Conselho Nacional de Justiça, assim como as
alterações da Resolução CNJ n. 76/2009. (AC)”

Parágrafo único. Fica revogado o parágrafo único do artigo 4º da Resolução TJAL nº 6, de
27 de março de 2018.

Art. 2º Fica criado o Anexo – VI da Resolução TJAL nº 6, de 27 de março de 2018, na
forma do Anexo – I desta Resolução.   
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Art. 3º O Anexo – II, da Resolução TJAL nº 6, de 27 de março de 2018, passa a
viger na forma do Anexo – II desta Resolução.  

Art. 4º  O Anexo – III, da Resolução TJAL nº 6, de 27 de março de 2018, passa a
viger na forma do Anexo – III desta Resolução.  

Art. 5 º  O Anexo – IV, da Resolução TJAL nº 6, de 27 de março de 2018, passa a
viger na forma do Anexo – IV desta Resolução.  

Art. 6 º  O Anexo – V, da Resolução TJAL nº 6, de 27 de março de 2018, passa a
viger na forma do Anexo – V desta Resolução.  

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS

DES. ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO

DES. SEBASTIÃO COSTA FILHO

DES. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

DES. ALCIDES GUSMÃO DA SILVA

DES. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO

DES. KLEVER RÊGO LOUREIRO

DES. PAULO BARROS DA SILVA LIMA

DES. FÁBIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO

DES. JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA

DES. DOMINGOS DE ARAÚJO LIMA NETO

 DES. CELYRIO ADAMASTOR TENÓRIO ACCIOLY



Anexo I
(glossário)

Glossário – Processos de conhecimento Glossário – Processos em geral 
Devem ser  considerados  todos os  processos
que:

a) Pertençam às classes de hierarquia:

2 – PROCESSO CÍVEL, e NÃO pertençam as classes dos seguintes
ramos: 

a.1) 46 – Restauração de autos; 
a.2) 84 – Cobrança de cédula de crédito industrial;
a.3) 150 – Procedimento de liquidação;
a.4) 155 – Procedimento de cumprimento de sentença;
a.5) 158 – Processo de Execução (exceto: 1118 – embargos à 
execução fiscal; 172 – embargos à execução);
a.6) 197 – Recursos;
a.7) 215 – Incidentes;
a.8) 237 – Atos e expedientes (exceto: 241 – petição);
a.9) 257 – Carta.

b) Pertençam às classes de hierarquia:

268 – PROCESSO CRIMINAL, e NÃO pertençam as classes dos 
seguintes ramos: 

b.1) 269 – Medidas preparatórias;
b.2) 277 – Procedimentos investigatórios;
b.3) 291 – Restauração de autos;
b.4) 316 – Questões e processos incidentes (exceto a classe 327 – 
embargos de terceiros); 
b.5) 334 – Cartas;
b.6) 385 – Execução criminal; 
b.7) 412 – Recursos;  
b.8) 1727 – Petição.

c) Pertençam às classes de hierarquia:

547 – INFÂNCIA E JUVENTUDE, e NÃO pertençam as classes 
dos seguintes ramos:

c.1) 1430 – Processo de Execução; 
c.2) 1450 – Cartas;
c.3) 10969 – Incidentes;
c.4) 11026 – Petição;
c.5) 1460 – Procedimentos investigatórios; 
c.6) 1465 – Execução de Medida Socioeducativa;
c.7) 1473 – Cartas; 
c.8) 10960 – Incidentes de insanidade mental;
c.9) 10979 – Petição;
c.10) 11794 – Restituição de coisas apreendidas - Infracional; 
c.11) 12071 – Procedimentos Cautelares;  
c.12) 12120 – Agravo em execução de Medida Socioeducativa.

d) Pertençam às classes de hierarquia:

11028 – PROCESSO MILITAR; e NÃO pertençam as classes dos
seguintes ramos:

d.1)  11029 – Procedimentos Especiais Previstos em leis Especiais;
d.2) 11032 – Procedimentos investigatórios; 
d.3) 11033 – Recursos.
---------------------------------------------------------------------------------
NÃO serão contabilizados os precatórios, requisição de pequeno 
valor (RPV), nem os procedimentos administrativos.

Devem ser considerados todos os processos
que:

a) Pertençam às classes de hierarquia:

2 – PROCESSO CÍVEL, e NÃO pertençam as classes dos 
seguintes ramos: 

a.1) 46 – Restauração de autos; 
a.2) 169 – Embargos (exceto: 1118 – embargos à execução fiscal;
172 – embargos à execução);
a.3) 197 – Recursos;
a.4) 215 – Incidentes;
a.5) 237 – Atos e expedientes (exceto: 241 – petição);
a.6) 257 – Carta.

b) Pertençam às classes de hierarquia:

268 – PROCESSO CRIMINAL, e NÃO pertençam as classes 
dos seguintes ramos: 

b.1) 269 – Medidas preparatórias;
b.2) 277 – Procedimentos investigatórios;
b.3) 291 – Restauração de autos;
b.4) 316 – Questões e processos incidentes (exceto a classe 327 – 
embargos de terceiros); 
b.5) 334 – Cartas;
b.7) 412 – Recursos;  
b.8) 1727 – Petição.

c) Pertençam às classes de hierarquia:

547 – INFÂNCIA E JUVENTUDE, e NÃO pertençam as classes
dos seguintes ramos:

c.1) 1450 – Cartas;
c.2) 1460 – Procedimentos investigatórios; 
c.3) 1473 – Cartas; 
c.4) 10960 – Incidentes de insanidade mental;
c.5) 10979 – Petição 
c.6) 10969 – Incidentes;
c.7) 11026 – Petição;
c.8) 11794 – Restituição de coisas apreendidas - Infracional; 
c.9) 12071 – Procedimentos Cautelares;  
c.10) 12120 – Agravo em execução de Medida Socioeducativa.

d) Pertençam às classes de hierarquia:

11028 – PROCESSO MILITAR; e NÃO pertençam as classes 
dos seguintes ramos:

d.1) 11029 – Procedimentos Especiais Previstos em leis Especiais;
d.2) 11032 – Procedimentos investigatórios; 
d.3) 11033 – Recursos. 
---------------------------------------------------------------------------------
NÃO serão considerados os precatórios, requisição de pequeno 
valor (RPV), nem os procedimentos administrativos.

Execução Penal Turmas Recursais 
Pertençam às classes de hierarquia:

385 – EXECUÇÃO CRIMINAL:

386 – Execução da Pena;
406 – Incidentes;
1714 – Execução Provisória;

Pertençam às classes:

Originárias:
Criminal:

307 – Habeas Corpus;
319 – Exceção de Incompetência de Juízo;



11399 – Execução de Medida de Segurança; 
1727 – Petição.

318 – Exceção de Suspeição;
323 – Exceção de Impedimento;
325 – Conflito de Jurisdição;
428 – Revisão Criminal;
1710 – Mandado de Segurança;
11955 – Cautelar Inominada Criminal.

Não Criminais:

183 – Cautelar Inominada;
120 – Mandado de Segurança;
221 – Conflito de Competência; 
244 – Reclamação;
1269 – Habeas Corpus; e

Às classes de hierarquia:
224 – Exceções:

1230 – Exceção de Impedimento;
1231 – Exceção de Suspeição;
1232 – Exceções de Incompetência.

Recursais:
202 – Agravo de Instrumento;
417 – Apelação; 
460 – Recurso Inominado;
12171 – Recurso de Medida Cautelar.

1 – Este glossário acompanhará as evoluções da Resolução CNJ nº 76/2009.



ANEXO – II
(Matriz de Indicadores)

ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDA
ATÉ 15 PONTOS

(+ 5 pontos de produtividade)
Meta: 100% Varas e Comarcas e Juizados Especiais em geral 15 pontos
Meta: 80% Exclusivamente Criminais e Júri 15 pontos
Meta: >= 134% Varas e Comarcas e Juizados Especiais em 
geral

20 pontos

Meta: >= 107% Exclusivamente Criminais e Júri 20 pontos
Meta: >= 100% Turmas Recursais 20 pontos
Finalidade: Baixar quantidade igual ou superior ao número de casos novos. 
Fórmula: (total de processos baixados no período de aferição/total de casos novos no período de 
aferição)*100
Direcionamento: Quanto maior o percentual melhor.

1 – Por Casos Novos consideram-se:
Todos os processos que entraram na unidade por distribuição ou redistribuição; evoluídos para ação penal; evoluídos para a fase de execução
ou cumprimento de sentença, subtraindo-se desse quantitativo o total de processos saídos por redistribuição.

Excluem-se os embargos à execução de título judicial,  as impugnações aos cálculos e ao cumprimento de títulos judiciais,  os recursos
internos (embargos de declaração), as cartas precatórias e de ordem recebidas e outros procedimentos passíveis de solução por despacho de
mero expediente.

2 – Consideram-se Baixas Processuais quaisquer dos movimentos abaixo:

a) 22 (baixa definitiva);
b) 246 (arquivamento definitivo); 
c) 488 (cancelamento de distribuição); 
d) 123 ou 982 (Remessa) com os complementos: em grau de recurso (Instância Superior); outro Tribunal (ramo de justiça);
e) 10966 – Mudança de Classe Processual para:

156 (Cumprimento de Sentença);
157 (cumprimento provisório de sentença);
12078 (cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública);
150 (Procedimento de Liquidação). 

3 – Não se consideram baixas: as remessas para cumprimento de diligências, as entregas para carga/vista, os sobrestamentos, suspensões e
arquivamentos provisórios (arquivados administrativamente).

4 –  Unidades cuja Taxa de Congestionamento Geral anterior ao período de aferição tenha sido igual ou abaixo de 40% para Juizados e
Turmas recursais; 50% varas em geral; 55% para varas criminais receberão a pontuação máxima. 

TAXA DE CONGESTIONAMENTO GERAL ATÉ 20 PONTOS
Meta: menor ou igual a 60% 1ª Região

Categoria de Código: 1
Meta: menor ou igual a 55% 2ª Região
Meta: menor ou igual a 70% Categoria de Código: 2, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17
Meta: menor ou igual a 55% Categoria de Código: 3 e 4

Meta: menor ou igual a 75% 
Categoria de Código: 6, 7, 8, 10 e “S” (exceto Juizado 
da Fazenda Pública)

Meta: menor ou igual a 50%
Categoria de Código: 18, 19 e Juizado da fazenda 
Pública (“S”)

Finalidade: Reduzir o acervo global da unidade judiciária.
Fórmula: ((casos pendentes no final do período)/(casos pendentes no final do período + baixados no 
período))*100.
Direcionamento: Quanto menor o percentual melhor.

1 – Por Casos Pendentes entendem-se:

Saldo residual de processos de conhecimento, de execução fiscal,  de execução judicial,  na fase de cumprimento de sentença, processos
cautelares, mandamentais e ações constitucionais que não foram baixados até o final do período-base (último mês de referência), incluídos
os processos em arquivo provisório, suspensos ou sobrestados. 

2  –  Consideram-se  também pendentes  os  processos  que,  mesmos  já  baixados  anteriormente,  retornaram  à  tramitação  em virtude  de
ocorrência das seguintes situações: 

a) em caso de sentença anulada; ou



b) retorno do processo para instância inferior para aguardar o julgamento do STJ em recurso repetitivo ou do STF em repercussão geral.

TAXA DE PRODUTIVIDADE DE JULGAMENTO

Meta: 100%, conforme Indicadores de Julgamento da Resolução 
CNJ n. 76/2009.

ATÉ 15 PONTOS
Categorias de Códigos: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
14, 15, 16, 18 e 19. 

ATÉ 20 PONTOS
Categoria de Código: 1, e “S”

Finalidade: Julgar quantidade igual ou superior ao número de processos entrados. 
Fórmula: ((total de processos julgados no período de aferição)/(total de casos novos no período de 
aferição))*100
Direcionamento: Quanto maior o percentual melhor

1 –  Por julgamento entendem-se todas as decisões que põem fim à relação processual,  excluídos  os despachos de mero expediente, as
decisões interlocutórias e as decisões de embargos de declaração no período-base. 

2 – Para o Julgamento de processos devem ser considerados todos os movimentos da hierarquia do código 193 da TPU (Tabelas 
Processuais Unificadas/CNJ), excluídos aos seguintes movimentos:

a) 198 – Acolhimento de Embargos de Declaração;
b) 200 – Não-Acolhimento de Embargos de Declaração;
c) 230 – Prejudicado o recurso;
d) 235 – Não-conhecimento;
e) 871 – Acolhimento em parte de Embargos de Declaração.

3 – Também receberão a nota máxima neste indicador as unidades que julgarem 30% a mais que a média da categoria.

TAXA DE PRODUTIVIDADE DE JULGAMENTO DE CRIMES CONTRA A VIDA 

Meta: 25%, conforme Indicadores de Julgamento na fase de conhecimento 
da Resolução CNJ n. 76/2009.

Obs.: a pontuação iniciar-se-á a partir dos 10%, levando-se em 
consideração o acervo de processos de pendentes de julgamento no início 
do período da aferição.

ATÉ 15 PONTOS
Categorias de Códigos: 8, 10, 
11, 12, 13 e 17. 

ATÉ 20 PONTOS

Categorias de Códigos: 6

Finalidade: Julgar quantidade igual ou superior a 25% em relação ao total de processos pendentes de 
julgamento no início da aferição. 
Fórmula: ((total de processos julgados no período de aferição)/(total de pendentes de julgamento do ano 
anterior))*100
Direcionamento: Quanto maior o percentual melhor

1 – Serão considerados todos os processos cadastrados com o código 282 da TPU (Tabelas Processuais Unificadas/CNJ).

2 – A sentença de pronúncia (código: 10953) não tem o condão de retirar o processo da situação de pendente de julgamento. Portanto, a 
decisão que determinar a pronúncia de réu não será considerada para efeitos de julgamento. 

3 – O ano-referência será o ano do oferecimento da denúncia.

TAXA DE PROCESSOS ANTIGOS
Ano de Referência:

Últimos cinco anos (incluindo o ano da aferição), para todas as categorias, EXCETO
categorias de códigos: 1, 18, 19, 20 e Juizado da Fazenda Pública.

Obs.1: a pontuação iniciar-se-á a partir dos 20% do acervo de processos antigos em
relação ao total de processo pendentes de julgamento. 
Obs.2: a pontuação iniciar-se-á a partir dos 25% do acervo de processos antigos em
relação ao total de processo pendentes de julgamento, no caso específico das varas de
competência do júri da capital. 

ATÉ 20 PONTOS



Ano de Referência:

Últimos quatro anos (incluindo o ano da aferição) para:
Categorias de códigos 1 e Juizado da Fazenda Pública (“S”).
Obs.:  a pontuação iniciar-se-á a partir dos 10% do acervo de processos antigos em
relação ao total de processo pendentes de julgamento.

Meta: Reduzir o acervo de processos pendentes de julgamento mais antigos. 
Finalidade: Reduzir o tempo médio de sentença na fase de conhecimento. 

Fórmula: ((total de processos pendentes de julgamento antigos)/(total processo pendentes de
julgamento))*100

Direcionamento: Quanto menor o percentual melhor

1 – Para os processos pendentes de julgamento serão considerados apenas os processos de conhecimento.

2 – A sentença de pronúncia (código: 10953) não tem o condão de retirar o processo da situação de pendente de julgamento. Portanto, a 
decisão que determinar a pronúncia de réu não será considerada para efeitos de julgamento. 

3 – No caso dos processos de competência criminal o ano-referência será o ano do oferecimento da denúncia.

TAXA DE CONGESTIONAMENTO DOS RECURSOS INTERNOS ATÉ 05 PONTOS

Meta: Igual ou menor a 50%.

Todas as Categorias, EXCETO
Execução Penal.

ATÉ 10 PONTOS

Categorias de códigos: 1 e 6

Finalidade: Reduzir o acervo de recursos internos 
Fórmula: ((total recursos internos pendentes no final do período)/(total recursos internos pendentes no final 
do período + julgados no período))*100.
Direcionamento: Quanto menor o percentual melhor.

1 – Por Recursos Internos serão considerados os Embargos de Declaração – códigos: 420 e 1689 da TPU (Tabelas Processuais 
Unificadas/CNJ).

2 – Para o julgamento dos Recursos Internos será considerado um dos seguintes movimentos:

a) 198 – Acolhimento de Embargos de Declaração;
b) 200 – Não-Acolhimento de Embargos de Declaração; 
c) 235 – Não-conhecimento; 
d) 230 – Recurso Prejudicado;
e) 871 – Acolhimento em parte de Embargos de Declaração.

3 – Consideram-se pendentes os Recursos Internos que não tenham recebido, até o final do período de apuração, um dos os movimentos de 
julgamento (item 2), ou o movimento de código 944 (Desistência de Recurso). 

ÍNDICE DE CONCILIAÇÃO ATÉ 20 PONTOS
Meta: Igual ou maior a 35% em relação ao total de sentenças proferidas no
período, incluídas as homologações na fase de conhecimento e execução,
conforme  indicadores  de  homologação  de  acordo  da  Resolução  CNJ  n.
76/2009.

Apenas para os Juizados
Especiais (categorias: 18 e 19)

Finalidade: Fomentar a promoção à conciliação e ao acordo judicial, intensificando a homologação de 
acordo.
Fórmula: ((sentenças homologatórias de acordo)/( total de sentenças prolatadas))*100.
Direcionamento: Quanto maior o percentual melhor.

1 – Será considerado o total de sentenças (conhecimento e execução) homologatórias de acordos, referentes a conflitos que já são objeto de 
processo em curso nos Juizados Especiais no período-base. 

2 – Por Sentença Homologatória de Acordo considerar-se-ão um dos seguintes movimentos:

a) 377 – Acordo em execução ou em cumprimento de sentença;
b) 466 – Homologação de Transação;
c) 884 – Transação Penal;

PROCESSOS CONCLUSOS ATÉ 5 PONTOS
Meta: Reduzir o acervo da fila de processos conclusos há mais de 100 (cem) dias. Categorias de 



Finalidade: Priorizar as filas de processos conclusos há mais de cem dias.
Fórmula:  ((processos  conclusos  há  mais  de  cem  dias)/(total  de  processos
conclusos))*100. 
Direcionamento: Quanto menor o percentual melhor.
Obs.: a pontuação iniciar-se-á a partir dos 50% do acervo de processos conclusos há
mais de cem dias em relação ao total de processos conclusos.

Códigos: 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 e 19.

ATÉ 10 PONTOS
Categoria: “S” –

Isoladas

AGUARDANDO CUMPRIMENTO ATÉ 5 PONTOS
Meta: Reduzir o acervo de processos na fila de Conclusos para cumprimento há
mais de 100 (cem) dias.
Finalidade: Dar maior celeridade aos atos de cumprimento.
Fórmula:  ((processos  aguardando  cumprimento  há  mais  de  cem  dias)/(total  de
processos não baixados))*100.
Direcionamento: Quanto menor o percentual melhor.
Obs.: a pontuação iniciar-se-á a partir dos 20% do acervo de processos aguardando
cumprimento há mais de cem dias em relação ao total de processos não baixados.

Categorias de 
Códigos: 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 
e “S”.

TAXA DE CUMPRIMENTO DE CARTAS ATÉ 5 PONTOS
Meta: Baixar quantidade igual ou superior a 100%, conforme Indicadores de Carta da 
Resolução CNJ n. 76/2009.
Finalidade: Identificar e baixar (devolver) maior número de cartas precatórias em 
relação às entradas.
Fórmula: ((cartas devolvidas)/(cartas entradas))*100.
Direcionamento: Quanto maior o percentual melhor.

Todas as Categorias,
EXCETO categorias de

códigos: 1, 6 e 20

1 – Será considerado o saldo residual de cartas precatórias, de ordem e rogatórias, considerando-se as cartas entradas por distribuição e 
redistribuição e subtraindo-se as que saírem por redistribuição. 

2 – considerar-se-ão as classes da hierarquia 257; 334; 1450; 1473 da TPU (Tabelas Processuais Unificadas/CNJ).

3 – Para cartas devolvidas serão considerados um dos seguintes movimentos:

a) 60075 – Devolução de Carta Precatória;
b) 60074 – Devolução de Carta Precatória;
c) 22 – Baixa Definitiva;
d) 246 – Arquivado Definitivamente.  

IPS – ÍNDICE DE PROCESSOS BAIXADOS POR SERVIDOR ATÉ 10 PONTOS
Meta: 3º quartil do ano anterior, ou, baixar quantidade de processos 
igual ou superior à média de processos baixados no último triênio.
 
Finalidade: Relacionar a produtividade da unidade com o número de
servidores que contribuíram para a baixa processual.
Fórmula: (quantitativo de processos baixados por servidor no ano da 
aferição/IPS do ano anterior).
Direcionamento: Quanto maior o percentual melhor.
 

Todas as Categorias, EXCETO 
categorias de códigos: 6, 20 e “S” 

1 – Se o quantitativo de casos novos no ano for menor que o 3º quartil do ano anterior multiplicado pelo número de servidores atual a meta 
será baixar o mesmo quantitativo da média de processos baixados no último triênio. 

2 – Aplicam-se as orientações da Resolução CNJ n. 219/2016 em conjugação com a Resolução TJAL nº 9/2017 naquilo que for pertinente, 
especialmente quanto à definição dos servidores.

SESSÃO DE JÚRI REALIZADO ATÉ 10 PONTOS



Meta: Realizar quantidade de júri igual ou superior ao estabelecido no 
Provimento da Corregedoria Geral da Justiça – CGJ.

Categoria de Código: 6 (Júri)

Finalidade: Priorizar e julgar os processos de crimes contra a via. 
Fórmula: (quantitativo de júris realizados/total de júris estabelecido em provimento).
Direcionamento: Quanto maior o percentual melhor.

1 – Para os crimes de competência do júri considerar-se-á a classe de código 282. 

2 – A decisão de pronúncia não será considerada para quaisquer efeitos. 

3 – O critério de aferição será realizado pelo tipo de audiência, código: 41 – Julgamento Tribunal do Júri.      



ANEXO – III

(Matriz de Indicadores)

 VARAS DE EXECUÇÃO PENAL DA CAPITAL

TEMPO DE ANÁLISE DOS PEDIDOS DE PROGRESSÃO ATÉ  30 PONTOS
Meta: 100% 
Descrição: Pedidos analisados igual ou maior que o quantitativo 
de pedidos de progressão. 
Direcionamento: Quanto maior o percentual melhor.

Apenas a 16ª Vara Criminal

PROCESSOS CONCLUSOS
Meta: Reduzir  o  acervo  de  processos  na  fila  de  processos
conclusos há mais de 100 (cem) dias.
Finalidade: Priorizar as filas de processos conclusos.
Fórmula:  ((processos  conclusos  há  mais  de  cem dias)/(total  de
processos conclusos))*100. 
Direcionamento: Quanto menor o percentual melhor
Obs.:  a  pontuação  iniciar-se-á  a  partir  dos  50%  do  acervo  de
processos conclusos há mais de cem dias em relação ao total de
processos conclusos.
Direcionamento: Quanto menor o percentual melhor.

11ª Vara Criminal: 30 pontos 
16ª Vara criminal: 25 pontos

TAXA DE AUDIÊNCIAS NO PERÍODO
Meta: 100% 
Descrição: Realizar quantitativo igual ou maior de audiências 
(entre realizadas e não realizado) do que o número de audiências 
agendadas. 
Direcionamento: Quanto maior o percentual melhor.

11ª Vara Criminal: 30 pontos 
16ª Vara criminal: 25 pontos 

AGUARDANDO CUMPRIMENTO
Meta: Reduzir o acervo de processos na fila de Conclusos para
cumprimento há mais de 100 (cem) dias.
Finalidade: Dar maior celeridade aos atos do processo.
Fórmula:  ((processos aguardando cumprimento há mais de cem
dias)/(total de processos não baixados))*100.
Direcionamento: Quanto menor o percentual melhor.
Obs.:  a  pontuação  iniciar-se-á  a  partir  dos  20%  do  acervo  de
processos  aguardando  cumprimento  há  mais  de  cem  dias  em
relação ao total de processos não baixados

11ª Vara Criminal: 20 pontos 
16ª Vara criminal: 10 pontos

COMPARAÇÃO DA PRODUTIVIDADE  
Meta:  100%
Descrição: Prolatar quantitativo de sentenças e decisões igual ou 
maior que a média do último triênio. 
Direcionamento: Quanto menor o percentual melhor.

11ª Vara Criminal: 20 pontos 
16ª Vara criminal: 10 pontos



Anexo IV
(Padrão de Efetividade)

VARAS DE EXECUÇÃO PENAL PADRÃO
Entre zero e < 50 pontos INICIAL

> ou = 50 pontos e < 75 pontos INTERMEDIÁRIO
> ou = 75 pontos e < 95 pontos AVANÇADO
Igual ou acima de 95 pontos EXCELÊNCIA

VARAS ESPECÍFICAS DO TRIBUNAL DO JÚRI PADRÃO

Entre zero e < 30 pontos INICIAL
> ou = a 30 pontos e < 60 pontos INTERMEDIÁRIO
> ou = a 60 pontos e < 80 pontos AVANÇADO
Igual ou acima de 80 pontos, e:

II – Alcançar o cumprimento da Meta 2 do CNJ EXCELÊNCIA

JUIZADOS ESPECIAIS, JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA E TURMAS
RECURSAIS. 

PADRÃO

Entre zero e < 50 pontos INICIAL
> ou = 50 pontos e < 75 pontos INTERMEDIÁRIO
> ou = 75 pontos e < 95 pontos AVANÇADO
Igual ou maior a 95 pontos, e:

I – Alcançar o cumprimento da Meta 1 do CNJ, salvo se o total de processos
de conhecimento pendentes de julgamento distribuídos há mais de 2 (dois)
anos, incluído o ano da aferição, for igual ou menor do que 10% do total de

processos pendentes de julgamento ao final do período da aferição;
II – Alcançar o cumprimento da Meta 2 do CNJ;

III – Não possuir mais de 1% dos processos pendentes de julgamento
distribuídos há mais de 04 (quatro) anos, em relação ao total de processos

pendentes de julgamento, incluído o ano da aferição, exceto nos casos em que
os processos tenham entrados por redistribuição ou tenham sido reativados

nos últimos 12 (doze) meses, contados do final do período da aferição. 

EXCELÊNCIA 

VARAS EM GERAL PADRÃO

Entre zero e < 50 pontos INICIAL

> ou = 50 pontos e < 75 pontos INTERMEDIÁRIO

> ou = 75 pontos e < 95 pontos AVANÇADO

Igual ou maior a 95 pontos, e:
I – Alcançar o cumprimento da Meta 1 do CNJ, salvo se o total de processos
de conhecimento pendentes de julgamento distribuídos há mais de 3 (três)

anos, incluído o ano da aferição, for igual ou menor do que 20% do total de
processos pendentes de julgamento ao final do período da aferição;

II – Alcançar o cumprimento da Meta 2 do CNJ;
III – Não possuir mais de 1% dos processos pendentes de julgamento
distribuídos há mais de 7 (sete) anos, em relação ao total de processos

pendentes de julgamento, incluído o ano da aferição, exceto nos casos em que
os processos tenham entrados por redistribuição ou tenham sido reativados

nos últimos 24 (vinte e quarto) meses, contados do final do período da
aferição.

EXCELÊNCIA 

1 – Por reativação compreendem-se os processos que voltaram para a situação “pendente de julgamento”. Aplica-se apenas aos processos 
de conhecimento.



Anexo V
(EXTRA)

PONTUAÇÃO EXTRA

Critério Máximo de pontos

As unidades jurisdicionais que construírem e executarem um plano de ação voltado ao
alinhamento das atividades e em consonância com as metas nacionais do judiciário. 
O plano deverá ser enviado à APMP, impreterivelmente, até o final de março do 
período de aferição, facultando-se a utilização de modelo sugerido.

1

A unidade jurisdicional tiver boa prática aprovada e reconhecida pela Comissão 
Avaliadora do Banco de Boas Práticas do TJAL. 1

Participação do magistrado da Unidade Jurisdicional em mutirão jurisdicional da 
Justiça Itinerante, mediante publicação de edital pelo TJAL – 1 ponto por participação 
limitado a 5 pontos. 

Até 5

Participação dos magistrados e/ou servidores no Programa Justiça e Cidadania na 
Escola com a realização de palestras nas escolas públicas, inclusive no interior do 
Estado, de acordo com regulamentação e temário de iniciativa da ESMAL. 

1

Apresentação de sentenças ao Banco de Sentenças da ESMAL, de acordo com 
regulamentação de iniciativa desse órgão, 0,25 ponto por sentença limitado a 1,0 
pontos. 

1

Virtualização do acervo: 100% do acervo virtualizado, excluindo-se os processos 
suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório. 1

TOTAL
MÁXIMO DE 10 (DEZ)

PONTOS


