
Tribunais Perguntas
Resultados - 1º 

Quadrimestre

Resultados - 2º 

Quadrimestre

Resultados - 3º 

Quadrimestre

Resultado Final da 

Meta

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
35 34 34

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
2 1 1

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
1 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
1 11 11

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
16 15 15

Indicador de cumprimento - 55,26% 25,71% 25,71%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
4 3 3

META ESPECÍFICA Nº 1 - JUSTIÇA ELEITORAL

Identificar e julgar com prioridade as ações que possam importar em não diplomação ou perda de mandato 

eletivo, fixando-se prazo máximo de julgamento, não podendo ultrapassar 12 meses em todas as instâncias.

Tribunal Regional do Acre

 1º Grau



P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
1 0 0

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
1 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
4 3 3

Indicador de cumprimento - 33,33% 0,00% 0,00%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
101 101 101

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
28 28 28

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
37 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
37 48 48

Tribunal Regional do Acre

 2º Grau

Tribunal Regional de Alagoas

1º Grau



P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
37 44 44

Indicador de cumprimento - 55,42% 28,68% 28,68%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
2 2 2

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
47 47 47

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
8 1 1

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
8 17 17

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
8 5 5

Indicador de cumprimento - 71,93% 56,00% 56,00%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
7 7 7

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
4 2 2

Tribunal Regional de Alagoas

2º Grau



P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
0 5 5

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
7 3 3

Indicador de cumprimento - 36,36% 11,11% 11,11%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
12 12 12

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
17 12 12

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
5 6 6

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
17 13 13

Indicador de cumprimento - 24,14% 20,83% 20,83%

Tribunal Regional do Amapá

 2º Grau

Tribunal Regional do Amapá

 1º Grau



P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
173 173 173

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
19 19 19

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
27 78 78

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
72 72 72

Indicador de cumprimento - 48,44% 21,88% 21,88%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
25 25 25

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
26 31 31

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
3 14 14

Tribunal Regional do Amazonas 

2º Grau

Tribunal Regional do Amazonas 

1º Grau



P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
10 10 10

Indicador de cumprimento - 74,51% 57,14% 57,14%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
643 643 643

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
146 146 146

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
193 305 305

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
318 318 318

Indicador de cumprimento - 35,23% 21,04% 21,04%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
34 34 34

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
115 141 141

Tribunal Regional da Bahia

1º Grau



P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
28 62 62

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
51 51 51

% Cumprimento da meta - 46,98% 35,43% 35,43%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
200 200 200 200

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
13 13 15 15

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

23 81 118 118

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

109 40 29 29

Indicador de cumprimento 38,03% 43,19% 31,63% 31,63%

Tribunal Regional da Bahia

2º Grau

Tribunal Regional do Ceará

1º Grau



P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
11 11 11 11

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
85 85 86 86

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 11 11

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

4 20 53 53

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

92 66 27 27

Indicador de cumprimento 0,00% 10,42% 25,93% 25,93%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
0,00 0,00 0,00

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
0,00 0,00 0,00

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
0,00 0,00 0,00

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
0,00 0,00 0,00

Tribunal Regional do Ceará

2º Grau

Tribunal Regional do Distrito Federal

2º Grau



P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
0,00 0,00 0,00

Indicador de cumprimento - 100% 100% 100%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
139 139 139 139

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
0 35 51 51

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

3 15 1 1

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

2 20 31 31

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

84 126 116 116

Indicador de cumprimento 39,44% 22,75% 23,04% 23,04%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
14 14 14 14

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
1 25 38 38

Tribunal Regional do Espírito do Santo

1º Grau



P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

2 4 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

2 3 19 19

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

12 31 22 22

Indicador de cumprimento 17,65% 20,93% 21,15% 21,15%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
533 533 533 533

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
62 80 80 80

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

35 118 173 173

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

241 267 283 283

Indicador de cumprimento 53,61% 37,19% 25,61% 25,61%

Tribunal Regional do Espírito do Santo

2º Grau

Tribunal Regional do Goiás

1º Grau



P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
55 55 56 56

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
65 135 142 142

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

2 31 105 105

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

25 79 63 63

Indicador de cumprimento 77,50% 42,11% 15,15% 15,15%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
90 90 52 52

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
26 26 0 0

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

18 18 19 19

Tribunal Regional do Goiás

2º Grau

Tribunal Regional do Maranhão 

1º Grau



P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

46 46 22 22

Indicador de cumprimento 44,83% 44,83% 21,15% 21,15%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
17 17 17 17

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
46 130 136 136

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 15 15

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

8 14 54 54

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

13 52 6 6

Indicador de cumprimento 66,67% 55,10% 64,29% 64,29%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
163 163 163 163

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
62 63 63 63

Tribunal Regional do Maranhão 

2º Grau



P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 1 3 3

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

12 49 106 106

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

171 117 61 61

Indicador de cumprimento 18,67% 26,87% 27,07% 27,07%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
25 25 25 25

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
42 82 95 95

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 1 1

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

13 29 38 38

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

54 74 78 78

Indicador de cumprimento 0,00% 3,74% 4,13% 4,13%

Tribunal Regional do Mato Grosso

2º Grau

Tribunal Regional do Mato Grosso

1º Grau



P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
74 74 74 74

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
32 32 32 32

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

4 25 42 42

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

31 31 31 31

Indicador de cumprimento 66,98% 47,17% 31,13% 31,13%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
19 19 19 19

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
24 33 34 34

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

6 20 32 32

Tribunal Regional do Mato Grosso do Sul

2º Grau

Tribunal Regional do Mato Grosso do Sul

1º Grau



P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

7 7 7 7

Indicador de cumprimento 69,77% 48,08% 26,42% 26,42%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
144 130 130

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
140 114 114

Indicador de cumprimento - 2,78% 12,31% 12,31%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
336 341 341

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

Tribunal Regional de Minas Gerais

1º Grau



P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
92 185 185

Indicador de cumprimento - 72,62% 45,75% 45,75%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
250 250 250

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
56 56 56

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
62 106 106

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
119 119 119

Indicador de cumprimento - 40,85% 26,47% 26,47%

Tribunal Regional de Minas Gerais

2º Grau

Tribunal Regional do Pará

1º Grau



P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
33 33 33

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
46 52 52

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
8 27 27

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
38 38 38

Indicador de cumprimento - 41,77% 23,53% 23,53%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
188 187 187

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
37 36 36

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
0 1 1

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
66 91 91

Tribunal Regional do Pará

2º Grau

Tribunal Regional da Paraíba

1º Grau



P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
130 105 105

Indicador de cumprimento - 12,89% 12,50% 12,50%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
23 23 23

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
54 54 54

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
8 21 21

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
51 34 34

Indicador de cumprimento - 23,38% 28,57% 28,57%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
233 233 233 233

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
27 31 31 31

Tribunal Regional da Paraíba

2º Grau



P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

23 64 100 100

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

35 35 35 35

Indicador de cumprimento 77,69% 62,50% 48,86% 48,86%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
94 94 94 94

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
68 111 118 118

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

34 105 154 154

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

24 24 24 24

Indicador de cumprimento 64,20% 37,07% 16,04% 16,04%

Tribunal Regional do Paraná

2º Instância

Tribunal Regional do Paraná

1º Grau



P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
130 130 130

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
35 42 42

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
2 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
5 18 18

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
115 77 77

Indicador de cumprimento - 28,14% 44,77% 44,77%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
21 21 21

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
49 76 76

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
5 4 4

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
33 53 53

Tribunal Regional de Pernambuco

2º Grau

Tribunal Regional de Pernambuco

1º Grau



P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
4 4 4

Indicador de cumprimento - 50,67% 43,56% 43,56%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
389 389 389 389

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
124 126 126 126

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

17 66 155 155

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

257 257 257 257

Indicador de cumprimento 46,59% 37,28% 20,00% 20,00%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
20 20 20 20

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
24 32 32 32

Tribunal Regional do Piauí

1º Grau



P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

0 4 8 8

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

3 3 3 3

Indicador de cumprimento 93,18% 86,54% 78,85% 78,85%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
292 292 292 292

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
104 113 113 113

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

31 111 169 169

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

100 100 100 100

Indicador de cumprimento 66,92% 47,90% 33,58% 33,58%

Tribunal Regional do Piauí

2º Grau

Tribunal Regional do Rio de Janeiro

1º Grau



P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
51 51 51 51

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
69 152 162 162

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

14 43 73 73

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

30 30 30 30

Indicador de cumprimento 63,33% 64,04% 51,64% 51,64%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

61

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

16

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

0

Tribunal Regional do Rio de Janeiro

2º Grau

Tribunal Regional do Rio Grande do Norte

1º Grau



P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

44

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

3

Indicador de cumprimento - % % 38,96%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

0

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

2

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

0

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

Parametrização 

das consultas no 

SADP em 

andamento

0

Indicador de cumprimento - % % 100,00%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
294 294 294 294

Tribunal Regional do Rio Grande do Norte

2º Grau



P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
79 80 80 80

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

19 90 134 134

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

78 78 78 78

Indicador de cumprimento 73,99% 55,08% 43,32% 43,32%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
40 40 40 40

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
81 149 158 158

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 5 5

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

87 135 138 138

Tribunal Regional do Rio Grande do Sul

2º Grau

Tribunal Regional do Rio Grande do Sul

1º Grau



P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

0 0 0 0

Indicador de cumprimento 28,10% 28,57% 32,02% 32,02%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção

Indicador de cumprimento - % % %

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção

Tribunal Regional de Rondônia

1º Grau



P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção

Indicador de cumprimento - % % %

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
32 32 32

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
1 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
2 4 4

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
11 14 14

Indicador de cumprimento - 60,61% 43,75% 43,75%

Tribunal Regional de Roraima

1º Grau

Tribunal Regional de Rondônia

2º Grau



P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
20 20 20

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
3 1 1

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
16 16 16

Indicador de cumprimento - 5,00% 15,00% 15,00%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
93 93 93

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
19 34 34

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
2 3 3

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
23 35 35

Tribunal Regional de Santa Catarina

1º Grau

Tribunal Regional de Roraima

2º Grau



P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
32 29 29

Indicador de cumprimento - 51,75% 50,77% 50,77%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
38 38 38

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
57 91 91

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
4 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
46 52 52

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
14 17 17

Indicador de cumprimento - 39,39% 46,51% 46,51%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
474 447 447

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
92 87 87

Tribunal Regional de Santa Catarina

2º Grau



P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
110 142 142

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
112 71 71

Indicador de cumprimento - 60,78% 60,11% 60,11%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
236 224 224

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
375 375 375

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
327 486 486

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
225 44 44

Indicador de cumprimento - 9,66% 11,52% 11,52%

Tribunal Regional de São Paulo

1º Grau

Tribunal Regional de São Paulo

2º Grau



P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
82 75 62 62

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
0 0 0 0

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

1 13 11 11

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

6 0 0 0

Indicador de cumprimento 91,46% 82,67% 82,26% 82,26%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.
10 6 2 2

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.
13 7 10 10

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

0 0 1 1

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

4 5 8 8

Tribunal Regional do Sergipe

1º Grau

Tribunal Regional do Sergipe

2º Grau



P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

7 13 13 13

Indicador de cumprimento 91,46% -38,46% -61,54% -61,54%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
92 90 90

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
84 25 25

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
5 0 0

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
41 55 55

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
28 9 9

Indicador de cumprimento - 61,88% 44,35% 44,35%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
15 15 15

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
41 48 48

Tribunal Regional de Tocantins

1º Grau



P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
0 7 7

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
18 33 33

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
9 10 10

Indicador de cumprimento - 51,79% 38,57% 38,57%

P1.1 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: antes do período de referência.                           - 

Julgados: não julgados antes do período de referência.

Glossário em 

construção
399 399 399

P1.2 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                        - 

Prazo para julgamento: dentro do período de referência.

Glossário em 

construção
109 351 351

P1.3 - Número total de processos prioritários na instância:         - 

Distribuídos: no período de referência.                                       - 

Julgados: no período de referência.                                                -

Prazo para julgamento: após o período de referência.

Glossário em 

construção
29 14 14

P1.4 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, julgados no período de referência, fora do prazo 

máximo estabelecido para a instância.

Glossário em 

construção
146 247 247

P1.5 - Número total de processos prioritários apurados em P1, 

P2 e P3, não julgados no período de referência, cujo o último 

dia para julgamento na instância seja anterior ou igual à data 

final do período de referência da medição.

Glossário em 

construção
325 394 394

Indicador de cumprimento - 12,29% 16,10% 16,10%

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional de Tocantins

2º Grau



Tribunais Perguntas
Resultados - 1º 

Quadrimestre

Resultados - 2º 

Quadrimestre

Resultados - 3º 

Quadrimestre

Resultado Final 

da Meta

Tribunal Regional do Acre P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Sim Sim Sim

Tribunal Regional de Alagoas P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Não
Direcionada ao 

TSE

Direcionada ao 

TSE

Tribunal Regional do Amapá P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção
Meta definida 

para TSE
Não Não

Tribunal Regional do Amazonas P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Não Não Não

Tribunal Regional da Bahia P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Não
Não - Meta 

conjunta para a JE

Nâo - Meta 

conjunta para a JE

Tribunal Regional do Ceará P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Sim Sim Sim

Tribunal Regional do Distrito Federal P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Não Não Não

Tribunal Regional do Espírito do Santo P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Não Não Não

Tribunal Regional do Goiás P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Não Não Não

Tribunal Regional do Maranhão P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Não Não
Não

Fase de minuta

Tribunal Regional do Mato Grosso P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Sim Sim Sim

Tribunal Regional do Mato Grosso do Sul P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão?

Aguardando 

regulamentação pelo TSE 

(Obs.: mudança de 

estrutura institucional 

iminente)

Não Não Não

Tribunal Regional de Minas Gerais P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção
Meta definida 

para TSE

Meta definida 

para TSE

Meta definida 

para TSE

Tribunal Regional do Pará P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Não Sim Sim

Tribunal Regional da Paraíba P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Sim Sim Sim

Tribunal Regional do Paraná P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Sim Sim Sim

Tribunal Regional de Pernambuco P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Não Não Não

META ESPECÍFICA Nº 2 - JUSTIÇA ELEITORAL
Publicar, até 31/12/2017, norma regulamentadora do Sistema de Governança e Gestão para a Justiça Eleitoral.



Tribunal Regional do Piauí P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção

Tribunal Regional do Rio de Janeiro P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Não Não Não

Tribunal Regional do Rio Grande do Norte P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção
Não (Meta 

definida para TSE)

Não (Meta 

definida para TSE)

Nâo (Meta 

definida para TSE)

Tribunal Regional do Rio Grande do Sul P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Sim Sim Sim

Tribunal Regional de Rondônia P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção

Tribunal Regional de Roraima P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Não Não Não

Tribunal Regional de Santa Catarina P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Não Não Não

Tribunal Regional de São Paulo P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Não Não Não

Tribunal Regional do Sergipe P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Não Sim Sim

Tribunal Regional de Tocantins P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Não Sim* Sim*

Tribunal Superior Eleitoral P2.1 - O Tribunal regulamentou, por meio de Resolução, o Sistema de Governança e Gestão? Glossário em construção Não Não Não

* Por meio da Instrução Normativa TER-TO nº 2/2017



Tribunais Perguntas
Resultados - 1º 

Quadrimestre

Resultados - 2º 

Quadrimestre

Resultados - 3º 

Quadrimestre

Resultado Final da 

Meta

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Sim Sim Sim

% de satisfação % 91,26% 90,27% 90,77%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção

Pesquisa em 

implementação
Sim Sim

% de satisfação % % 82,00% 82,00%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Sim Sim Sim

% de satisfação % 97% 97% 97%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Sim Sim Sim

% de satisfação % 90% 90% 90%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
SIM NÃO SIM

% de satisfação % 81,26% 79,25% 79,89%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?
Sim Sim Sim Sim

% de satisfação 95,00% 95,00% 92,85% 92,85%

Tribunal Regional do Amazonas

Tribunal Regional da Bahia

Tribunal Regional do Ceará

META ESPECÍFICA Nº 3 - JUSTIÇA ELEITORAL
Atingir 80% no grau de satisfação dos eleitores quanto aos serviços prestados pela Justiça Eleitoral, através 

da instituição de mecanismo de aferição permanente.

Tribunal Regional do Acre

Tribunal Regional de Alagoas

Tribunal Regional do Amapá



P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Sim Sim Sim

% de satisfação % 98% 98% 98%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Sim Sim Sim

% de satisfação % 95% 90% %

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Sim Sim Sim

% de satisfação % 93,13% 93,34% 93,24%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Não Não Não

% de satisfação % 76,92% 76,07% 76,07%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?
Não Não Não Não 

% de satisfação 65% 74% 34,21% 57,74%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Não Sim Sim

% de satisfação % % 97,7% 97,7%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção

Pesquisa em 

implementação
Sim Sim

% de satisfação % % 98% 98%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Sim Não Sim

% de satisfação % 82,71% 78,06% 80,39%

Tribunal Regional do Pará

Tribunal Regional do Goiás

Tribunal Regional do Maranhão

Tribunal Regional do Mato Grosso

Tribunal Regional do Mato Grosso do Sul

Tribunal Regional de Minas Gerais

Tribunal Regional do Distrito Federal

Tribunal Regional do Espírito do Santo



P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Sim Não Sim

% de satisfação % 94,19% 77,71% 86,00%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Sim Sim Sim

% de satisfação % 97,28% 97,05% 96,75%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Não mensurado Não mensurado Não mensurado

% de satisfação % % % %

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção

% de satisfação % % % %

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Sim Sim Sim

% de satisfação % % % %

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
SIM

Aperfeiçoamento 

dos parâmetros da 

pesquisa

SIM

% de satisfação % 95,00% % 95%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?
Sim Sim Sim Sim

% de satisfação 92,33% 94,93% 95,59% 94,42%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção

% de satisfação % % % %

Tribunal Regional do Rio de Janeiro

Tribunal Regional do Rio Grande do Norte

Tribunal Regional do Rio Grande do Sul

Tribunal Regional de Rondônia

Tribunal Regional da Paraíba

Tribunal Regional do Paraná

Tribunal Regional de Pernambuco

Tribunal Regional do Piauí



P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Sim Sim Sim

% de satisfação % 98,14% 94,53% 95,73%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Sim Sim Sim

% de satisfação % 100% 100% 100%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Sim Sim

% de satisfação % 80,86% 90,60% %

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Sim Sim Sim

% de satisfação % 99% 99% 99%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Sim Sim Sim

% de satisfação % 91,10% 96,90% 94,00%

P3.1 - O Tribunal obteve grau de satisfação do 

cidadão-usuário igual ou superior a 80%?

Glossário em 

construção
Sim Sim Sim

% de satisfação % % % 96%

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional de Santa Catarina

Tribunal Regional de São Paulo

Tribunal Regional do Sergipe

Tribunal Regional de Tocantins

Tribunal Regional de Roraima


