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Reunião Preparatória - XII Encontro Nacional do Poder Judiciário

Proposta da Justiça Eleitoral

Meta Nacional: JULGAR MAIS PROCESSOS QUE OS DISTRIBUÍDOS

Macrodesafio: Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

Especificação 

Geral:

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que 

os distribuídos no ano corrente. Para efeitos desta meta, por 

julgamento deve ser entendida a primeira decisão tendente a 

pôr fim ao processo ou incidente na instância sob análise.

Justificativa Manutenção da atual meta 1 pela sua efetividade



Reunião Preparatória - XII Encontro Nacional do Poder Judiciário

Meta Nacional: JULGAR PROCESSOS MAIS ANTIGOS

Macrodesafio: Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

Especificação 

Geral:

Identificar e julgar, até 31/12/2019, 90% dos processos 

distribuídos até 31/12/2017.

Justificativa Manutenção da atual meta 2 pela sua efetividade



Reunião Preparatória - XII Encontro Nacional do Poder Judiciário

Proposta da Justiça Eleitoral

Meta Nacional 

4:

PRIORIZAR O JULGAMENTO DOS PROCESSOS RELATIVOS À 
CORRUPÇÃO E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ((Sugestão de redação:  

Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais). 

Macrodesafio: Combate à corrupção e à improbidade administrativa

Especificação 

Geral:

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

fixando-se prazo máximo de julgamento por instância. 
a) em relação ao acervo relativo às eleições municipais de 2016, o percentual de cumprimento da meta será de 

julgamento de 100% dos eleitos.

b) em relação aos feitos relativos às eleições 2018,  o percentual de cumprimento da meta será de julgamento de 75% dos eleitos.

Justificativa
Adequação da Meta Específica 1 da Justiça Eleitoral (2018) à 
Meta Nacional nº 4, conferindo-se maior transparência aos 

resultados aferidos nessa meta.



Reunião Preparatória - XII Encontro Nacional do Poder Judiciário

Meta Específica:
IMPLANTAR O PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) NAS 

UNIDADES DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL

Macrodesafio: Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

Especificação 

Geral:

A implantação do PJe nas unidades judiciárias da Justiça Eleitoral tornará a
prestação jurisdicional especializada mais sustentável, efetiva, célere e
eficaz, além de muito mais econômica, como forma de materializar
garantias constitucionais, como a da celeridade e da duração razoável do
processo, bem como da moralidade, da publicidade e da eficiência.

Justificativa

Essa meta foi selecionada por meio de pesquisa pública realizada em julho de 2018.

A meta está relacionada ao tema Transparência e às diretrizes estratégicas da Justiça

Eleitoral 2017/2020 nº 2 (Assegurar a transparência, segurança e probidade no processo

eleitoral), nº 5 (Aprimorar o Processo Judicial objetivando sua celeridade) e nº 11

(Fortalecer as políticas socioambientais).



Reunião Preparatória - XII Encontro Nacional do Poder Judiciário

Meta Específica:
PROMOVER CAMPANHAS VOLTADAS AO ELEITOR PARA AMPLIAR OS 

CONHECIMENTOS SOBRE FUNCIONAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL

Macrodesafio: Garantia dos direitos de cidadania

Especificação 

Geral:

As ações a serem incluídas para cálculo dessa meta serão aquelas ofertadas 
com o intuito de fomentar a participação do eleitor, ou futuro eleitor, em 
aspectos relativos ao exercício da cidadania, além de esclarecer e informar 
sobre leis, normas e procedimentos afetos às eleições e a procedimentos 
relacionados.

Justificativa

Essa meta foi selecionada por meio de pesquisa pública realizada em julho de 2018.
Cabe ressaltar que as ações estão alinhadas à Diretriz Estratégica 2: Assegurar a 
transparência, segurança e probidade no processo eleitoral; e à Diretriz Estratégica 3: 
Melhorar a comunicação e o compartilhamento de informações entre a Justiça Eleitoral e 
a Sociedade.


