
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSULTA PÚBLICA 

METAS NACIONAIS 2019 

Resultados da Consulta Pública a respeito da proposta de Metas 
Nacionais para 2019. 



SUMÁRIO 

Sumá rio 

INTRODUÇÃ O ___________________________________________________________________________________________ 1 

SUPERIOR TRIBUNÃL DE JUSTIÇÃ - STJ ______________________________________________________________ 4 

TRIBUNÃL SUPERIOR DO TRÃBÃLHO – TST _________________________________________________________ 5 

JUSTIÇÃ ELEITORÃL ____________________________________________________________________________________ 6 

JUSTIÇÃ ESTÃDUÃL _____________________________________________________________________________________ 7 

JUSTIÇÃ FEDERÃL ______________________________________________________________________________________ 9 

JUSTIÇÃ MILITÃR DÃ UNIÃ O _________________________________________________________________________ 10 

JUSTIÇÃ MILITÃR ESTÃDUÃL ________________________________________________________________________ 11 

JUSTIÇÃ DO TRÃBÃLHO ______________________________________________________________________________ 12 

RESULTÃDOS POR METÃ NÃCIONÃL ________________________________________________________________ 13 

DOS PÃRTICIPÃNTES _________________________________________________________________________________ 19 

PROSPECÇÃ O TEMÃ TICÃ _____________________________________________________________________________ 20 

ÃNEXO I – QUESTIONÃ RIO DÃ CONSULTÃ PU BLICÃ _______________________________________________ 21 



 CONSULTA PÚBLICA SOBRE A PROPOSTA DE METAS  

Pá giná 1 

INTRODUÇÃ O 

PREVISÃO LEGAL 

Ãs Metás Nácionáis fázem párte dá Estráte giá Nácionál do Poder Judiciá rio e representám o 

compromisso firmádo ánuálmente pelos o rgá os do Poder Judiciá rio párá melhoriá dá prestáçá o 

jurisdicionál.  

Instituí dá pelá Resoluçá o CNJ n. 198/2014, á Estráte giá Nácionál estábelece os Mácrodesáfios do 

Poder Judiciá rio párá o perí odo 2015-2020, sendo áplicá vel á todos os conselhos de Justiçá e 

tribunáis do páí s, com exceçá o do Supremo Tribunál Federál. 

Em 2016, em fomento crescente áo cárá ter coláborátivo dá execuçá o dá Estráte giá Nácionál, á 

Resoluçá o CNJ n. 221/2016 instituiu princí pios de gestá o párticipátivá e democrá ticá ná 

eláboráçá o dás metás nácionáis do Poder Judiciá rio e dás polí ticás judiciá riás do Conselho Nácionál 

de Justiçá, ámpliándo á formá de párticipáçá o diretá de mágistrádos e servidores ná gestá o 

judiciá riá.   

Ãdemáis, com o ádvento dá Portáriá CNJ n. 114/2016 foi incluí dá á etápá dá Consultá Pu blicá por 

párte do CNJ no processo de formuláçá o de metás, visándo obter á párticipáçá o dá sociedáde nesse 

processo. 

Ãssim, o processo de formuláçá o dás metás constitui um esforço coláborátivo construí do áo longo 

de todo o áno, sob á coordenáçá o do Conselho Nácionál de Justiçá e o ápoio dá Rede de Governánçá 

Coláborátivá do Poder Judiciá rio, que culminá com á áprováçá o dás metás nácionáis pelos 

presidentes dos tribunáis duránte o Encontro Nácionál do Poder Judiciá rio. 

 

DA CONSULTA 

E  á segundá vez que o Conselho Nácionál de Justiçá submete á propostá de Metás Nácionáis á  

sociedáde. 

Ã consultá pu blicá sobre á propostá de Metás Nácionáis párá 2019 foi ábertá á quáisquer 

interessádos no perí odo de 31 de outubro á 12 de novembro no portál do Conselho Nácionál de 

Justiçá.  

Párá gárántir á impessoálidáde dá consultá, ná o foi solicitádá á identificáçá o do respondente, 

pediá-se ápenás o perfil e á unidáde federátivá do párticipánte. O perfil buscou identificár se o 

párticipánte pertenciá á ádvocáciá, mágistráturá, Ministe rio Pu blico, servidor pu blico do Poder 

Judiciá rio ou sociedáde. 

Ã Consultá foi estruturádá por tribunál superior (Superior Tribunál de Justiçá e Tribunál Superior 

do Trábálho) e por segmento de justiçá (Eleitorál, Estáduál, Federál, Militár e do Trábálho), de 

modo que o párticipánte pudesse escolher se opináriá em um formulá rio completo, ou sejá, com 

ás metás de todos os segmentos/tribunál superior, ou em formulá rio especí fico párá um segmento 

ou tribunál superior.  
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Ãssim, párá cádá formulá rio forám listádás ás metás propostás párá 2019 com á seguinte perguntá: 

“Voce  concordá com os termos dá metá propostá?”.  O respondente deveriá escolher entre: “SIM”; 

“NÃ O” e “NÃ O SEI/QUERO OPINÃR”. Em cáso de discordá nciá, o párticipánte áindá poderiá optár 

pelá álteráçá o de perí odo de refere nciá, ou de percentuál de cumprimento dá metá. 

Ãs proposiço es de Metás Nácionáis contidás ná consultá forám consolidás pelo CNJ, ápo s áná lise 

dos resultádos dás discusso es reálizádás por todos os segmentos dá Justiçá brásileirá e tribunáis 

superiores em Reuniá o Prepáráto riá reálizádá nos diás 27 e 28 de ágosto, em Brásí liá. Dessá formá, 

álgumás especificáço es submetidás pelos segmentos podem ter sofrido ájustes. 

Ão todo forám recebidás 1093 coláboráço es, cujos resultádos será o ápresentádos nás pro ximás 

seço es. 

 

DAS METAS 

Em que pese especificáço es diferentes entre os segmentos de justiçá, cádá Metá Nácionál tem 

um objetivo comum, conforme demonstrádo á seguir: 

 META 1: Julgár máis processos que os distribuí dos.  Metá direcionádá á todos os segmentos de 

justiçá. Buscá áumentár á celeridáde do julgámento dos processos e evitár o ácu mulo de 

estoque processuál.   

 META 2: Julgár processos ántigos. Está metá e  direcionádá á todos os segmentos de Justiçá. 

Buscá reduzir o estoque de processos ántigos.  

 META 3: Ãumentár os cásos solucionádos por conciliáçá o. Metá direcionádá áos segmentos de 

Justiçá Estáduál, Federál e do Trábálho. Buscá incentivár ás formás álternátivás de soluçá o de 

conflitos, como á conciliáçá o e á mediáçá o, possibilitándo á s pártes á soluçá o pácí ficá, 

áutocompositivá e ce lere dos lití gios.  

 META 4: Priorizár o julgámento dos processos relátivos á  corrupçá o e á  improbidáde 

ádministrátivá. Metá direcionádá áo Superior Tribunál de Justiçá e áos segmentos de Justiçá 

Eleitorál, Estáduál, Federál e Militár.  Buscá átender áos ánseios dá sociedáde pelo julgámento 

dos processos relátivos á  corrupçá o e á  improbidáde ádministrátivá. No cáso dá Justiçá 

Eleitorál, áos ilí citos eleitoráis. 

 META 5: Impulsionár processos á  execuçá o. Metá direcionádá áos segmentos de Justiçá Federál 

e do Trábálho. Buscá gárántir á sátisfáçá o do direito conferido em tí tulo executivo, judiciál ou 

extrájudiciál.  

 META 6: Priorizár o julgámento dás Ãço es Coletivás.  Metá direcionádá áo Superior Tribunál 

de Justiçá, áo Tribunál Superior do Trábálho e áos segmentos de Justiçá Estáduál, Federál e do 

Trábálho. Buscá gárántir á celeridáde ná soluçá o dás cáusás que envolvám interesses coletivos, 

como á proteçá o do meio ámbiente, do pátrimo nio pu blico, á morálidáde ádministrátivá, entre 

outros de relevánte interesse pu blico e sociál.  

 META 7: Priorizár o julgámento dos processos dos máiores litigántes e dos recursos 

repetitivos. Metá direcionádá áo Superior Tribunál de Justiçá, áo Tribunál Superior do Trábálho 

e áo segmento de Justiçá do Trábálho. Ã metá buscá impulsionár o julgámento dos processos 

dos grándes litigántes, que se destácám pelo elevádo volume de processos em que sá o párte. 
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Támbe m visá áo monitorámento e áo julgámento dos recursos que se repetem sobre 

determinádos ássuntos. 

 META 8: Priorizár o julgámento dos processos relácionádos á feminicí dio e á  viole nciá 

dome sticá e fámiliár contrá á mulher. Ã Metá, direcionádá á  Justiçá Estáduál, se destiná á 

priorizár o julgámento de processos relácionádos áo feminicí dio e á  viole nciá dome sticá e 

fámiliár contrá á mulher. 
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SUPERIOR TRIBUNÃL DE JUSTIÇÃ - STJ 

O Superior Tribunál de Justiçá ápresentou em suá propostá de metás párá 2019 ás Metás 

1, 2, 4, 6 e 7.  Forám recebidás 195 mánifestáço es sobre ás Metás do STJ, sendo 40,5% dá sociedáde 

e 30,8% dá ádvocáciá. Ã regiá o Sudeste foi á que teve máior nu mero de respostás, 58,5% do totál. 

       1 - Perfil dos Participantes – STJ              2 - Respostas por Região – STJ 

           

  

Pode-se verificár, pelo grá fico á seguir, que nos termos propostos ná Consultá todás ás 

Metás obtiverám áprováçá o ácimá de 72% dás respostás.  

3 - Gráfico STJ - Você concorda com os termos da meta proposta? 

 

Com reláçá o á s Metás 2, 4, 6 e 7, cáso o párticipánte ná o concordásse com os termos dá 

metá, poderiá opinár sobre á melhoriá dá metá. Os resultádos está o ná tábelá á seguir: 

O que pode ser melhorado  Meta 2 Meta 4 Meta 6 Meta 7 - A Meta 7 -B 

Elevar percentual da meta 25% 44% 74% 38% 76% 

Reduzir percentual da meta 33% 19% 13% 19% 10% 

Alterar período de referência 42% 38% 13% 33% 14% 

Reduzir tempo médio da meta - - - 10% - 

META 1 META 2 META 4 META 6 META 7 - A META 7 - B

Sim 167 176 170 155 142 156

Não 19 14 16 23 21 21

Não quero/sei opinar 9 5 9 17 32 18

Centro-oeste
10,3% Norte

3,1%

Nordeste
12,8%

Sul
15,4%

Sudeste
58,5%

Cidadão
40,5%

Advocacia
30,8%

Servidor do 
Poder 

Judiciário
24,6%

Magistrado
3,6%

Ministério Público
0,5%
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5 - Respostas por Região – TST 

TRIBUNÃL SUPERIOR DO TRÃBÃLHO – TST 

O Tribunál Superior do Trábálho ápresentou em suá propostá de metás párá 2019 ás Metás 

1, 2, 6 e 7. No perí odo dá consultá, forám recebidás 186 mánifestáço es sobre ás metás do TST, sendo 

41,4% dá sociedáde e 31,2% dá ádvocáciá.  Ã regiá o Sudeste foi á que teve máior nu mero de 

respostás, com 58,1% do totál, seguidá pelá regiá o Sul, com 16,1%. 

 

      4 - Perfil dos participantes – TST 

 

O grá fico á seguir demonstrá o resultádo obtido ná Consultá. Pode-se verificár que, nos 

termos propostos ná Consultá, todás ás Metás obtiverám áprováçá o ácimá de 71%.  

6 -Gráfico TST - Você concorda com os termos da meta proposta? 

 

Com reláçá o á s Metás 2, 6 e 7, cáso o párticipánte tenhá escolhido ná o concordár com os 

termos dá metá, poderiá opinár sobre á melhoriá dos termos dá metá. Os resultádos está o ná tábelá 

ábáixo. 

O que pode ser melhorado Meta 2 Meta 6 Meta 7 

Elevár percentuál dá metá 44% - 82% 

Reduzir percentuál dá metá 44% 20% 18% 

Ãlterár perí odo de refere nciá 11% 80% - 

Cidadão
41,4%

Advocacia
31,2%

Servidor do 
Poder 

Judiciário
24,2%

Magistrado
2,7%

Ministério Público
0,5%

META 1 META 2 META 6 META 7

Sim 154 157 153 133

Não 12 9 10 17

Não quero/sei opinar 20 20 23 36

Centro-oeste
7,5% Norte

3,2%
Nordeste

15,1%

Sul
16,1%

Sudeste
58,1%
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7 - Gráfico Perfil - Justiça Eleitoral 8 - Respostas por Região – Justiça Eleitoral 

JUSTIÇÃ ELEITORÃL 

Em suá propostá de metás párá 2019, á Justiçá Eleitorál ápresentou ás Metás 1, 2 e 4. Forám 

recebidás 236 mánifestáço es sobre ás Metás dá Justiçá Eleitorál, sendo 39% de servidores do 

Poder Judiciá rio e 34,3% dá sociedáde.  Ã regiá o Sudeste foi á que teve máior párticipáçá o, 55,5% 

dás respostás. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo grá fico ábáixo, pode-se verificár que á Metá 1, á Metá 2 e á Metá 4, nos termos 

propostos ná Consultá, receberám áprováçá o de máis de 86% dos respondentes.  

9 - Gráfico Justiça Eleitoral - Você concorda com os termos da meta proposta? 

 

 

Com reláçá o á  Metá 2 e á  Metá 4, cáso o párticipánte ná o concordásse com os termos dá metá, 

forám disponibilizádás opço es sobre o que poderiá ser melhorádo. Os resultádos sá o 

demonstrádos ná tábelá á seguir: 

O que pode ser melhorado? Meta 2 Meta 4 

Elevar percentual da meta 7,7% 69,6% 

Reduzir percentual da meta 61,5% 8,7% 

Alterar período de referência 30,8% 21,7% 

META 1 META 2 META 4

Sim 204 212 204

Não 14 13 23

Não quero/sei opinar 18 11 9

Centro-oeste
7,6%

Norte
8,9%

Nordeste
14,0%

Sul
14,0%

Sudeste
55,5%

Cidadão
34,3%

Advocacia
23,7%

Servidor do Poder 
Judiciário

39,0%

Magistrado
2,5% Ministério Público

0,4%
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11 - Respostas por Região – Justiça Estadual 

JUSTIÇÃ ESTÃDUÃL 

Ã Justiçá Estáduál, em suá propostá de metás párá 2019, indicou ás Metás Nácionáis 1, 2, 4 

e 6. O CNJ propo s áo segmento á Metá 3, que versá sobre conciliáçá o, e á Metá 8, cujá temá ticá e  o 

feminicí dio e á viole nciá contrá mulher, diánte dá relevá nciá destes temás. Forám recebidás 827 

mánifestáço es sobre ás Metás dá Justiçá Estáduál, sendo 32,6% dá ádvocáciá e 31,7% dá sociedáde. 

Ã regiá o Sudeste foi á que teve máior nu mero de respostás, 65,4% do totál. 

 

10 – Perfil dos Participantes – Justiça Estadual   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pro ximo grá fico mostrá o resultádo obtido. Pode-se observár que, nos termos propostos 

ná Consultá, todás ás metás párá o Segmento de Justiçá Estáduál receberám áprováçá o ácimá de 

75%.  

12- Gráfico Justiça Estadual - Você concorda com os termos da meta proposta? 

 

 

Com reláçá o á s Metás 2, 4 e 6, cáso o párticipánte ná o concordásse com os seus termos, 

forám disponibilizádás opço es sobre o que poderiá ser melhorádo. Os resultádos sá o 

demonstrádos ná tábelá á seguir: 

 

META 1 META 2 META 3 META 4 META 6 META 8

Sim 703 707 628 696 656 665

Não 75 69 82 63 77 85

Não quero/sei opinar 49 51 117 68 94 77

Centro-oeste
4,8% Norte

6,7%
Nordeste

9,4%

Sul
13,7%

Sudeste
65,4%

Cidadão
31,7%Advocacia

32,6%

Servidor do 
Poder Judiciário

30,5% Magistrado
4,6%

Ministério 
Público

0,6%
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O que pode ser melhorado Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 6 Meta 8 

Elevar percentual da meta 35% 33% 54% 39% 54% 

Reduzir percentual da meta 41% 62% 29% 34% 29% 

Alterar período de referência 25% 5% 17% 27% 17% 
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14 - Respostas por Região – Justiça Federal 

JUSTIÇÃ FEDERÃL 

Em suá propostá de metás párá 2019, á Justiçá Federál indicou ás Metás 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

Forám recebidás 254 mánifestáço es sobre ás Metás dá Justiçá Federál, sendo 37,4% dá sociedáde 

e 30,3% de servidores pu blicos do Poder Judiciá rio. Ã regiá o Sudeste foi á que teve o máior nu mero 

de párticipáço es, 50,4% do totál. 

     13 – Perfil dos Participantes – Justiça Federal     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se notár que, nos termos propostos ná Consultá, ás metás dá Justiçá Federál 

receberám áprováçá o de máis de 71% dás respostás.  

15 - Gráfico Justiça Federal - Você concorda com os termos da meta proposta? 

 

Com reláçá o á s Metás 2, 3, 4 e 6, cáso o párticipánte ná o concordásse com o texto 

ápresentádo, forám disponibilizádás opço es sobre o que poderiá ser melhorádo. Os resultádos sá o 

ápresentádos ná tábelá á seguir: 

O que pode ser melhorado Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 6 

Elevar percentual da meta 23% 56% 68% 54% 

Reduzir percentual da meta 45% 44% 18% 15% 

Alterar período de referência 32% 0% 15% 31% 

META 1 META 2 META 3 META 4 META 5 META 6

Sim 213 209 182 192 191 197

Não 22 31 50 34 28 26

Não quero/sei opinar 19 14 22 28 35 31

Centro-oeste
8,7% Norte

4,3%

Nordeste
20,9%

Sul
15,7%Sudeste

50,4%

Cidadão
37,4%

Advocacia
27,2%

Servidor do 
Poder Judiciário

30,3%

Magistrado
4,7%

Ministério 
Público

0,4%
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17 -  Respostas por Região – JMU 

JUSTIÇÃ MILITÃR DÃ UNIÃ O 

Ã Justiçá Militár dá Uniá o – JMU em suá propostá de metás párá 2019 indicou ás Metás 1, 

2 e 4. Forám recebidás 187 mánifestáço es sobre ás Metás dá Justiçá Militár dá Uniá o, sendo 38,5% 

dá sociedáde, 29,4% dá ádvocáciá e 28,3 % de servidores do Poder Judiciá rio. Ã regiá o Sudeste foi 

á que teve máior nu mero de párticipáço es, 54,5% do totál. 

             16 - Perfil dos Participantes – JMU 

 
 

 

Pode-se observár, pelo grá fico á seguir, que nos termos propostos ná Consultá ás metás dá 

JMU receberám áprováçá o ácimá de 75%.  

18 - Gráfico Justiça Militar da União - Você concorda com os termos da meta proposta? 

 

 

Com reláçá o á s Metás 2 e 4, cáso o párticipánte ná o concordásse com os termos dá metá, 

forám disponibilizádás opço es sobre o que poderiá ser melhorádo. Os resultádos sá o 

demonstrádos ná tábelá á seguir: 

O que pode ser melhorado Meta 2 Meta 4 

Elevar percentual da meta 67% 80% 

Reduzir percentual da meta 22% 10% 

Alterar período de referência 11% 10% 

 

Cidadão
38,5%

Advocacia
29,4%

Servidor do 
Poder Judiciário

28,3%
Magistrado

3,2%

Ministério 
Público

0,5%

META 1 META 2 META 4

Sim 141 148 145

Não 14 9 10

Não quero/sei opinar 32 30 32

Centro-oeste
12,3% Norte

3,2%

Nordeste
13,4%

Sul
16,6%Sudeste

54,5%
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20- Respostas por Região – JME 

JUSTIÇÃ MILITÃR ESTÃDUÃL 

Ã Justiçá Militár Estáduál – JME em suá propostá de metás párá 2019 indicou ás Metás 1, 2 

e 4. Forám recebidás 178 mánifestáço es sobre ás Metás dá Justiçá Militár Estáduál, sendo 39,9% 

dá sociedáde e 31,5% dá ádvocáciá. Ã regiá o Sudeste foi á que máis contribuiu com á consultá com 

58,4% dás respostás. 

          19 - Perfil dos Participantes – JME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pro ximo grá fico demonstrá o resultádo obtido. Pode-se verificár que, nos termos 

propostos ná Consultá, ás metás dá JME receberám áprováçá o superior á 73%.  

21 - Gráfico Justiça Militar Estadual - Você concorda com os termos da meta proposta? 

 
 

Com reláçá o á s Metás 2 e 4, cáso o párticipánte ná o concordásse com o texto dá metá forám 

disponibilizádás opço es sobre o que poderiá ser melhorádo. Os resultádos está o demonstrádos ná 

tábelá á seguir: 

O que pode ser melhorado Meta 2 Meta 4 

Elevar percentual da meta - 60% 

Reduzir percentual da meta 60% 10% 

Alterar período de referência 40% 30% 

META 1 META 2 META 4

Sim 131 136 137

Não 12 10 10

Não quero/sei opinar 35 32 31

Centro-oeste
8,4% Norte

3,4%
Nordeste

12,9%

Sul
16,9%

Sudeste
58,4%

Cidadão
39,9%

Advocacia
31,5%

Servidor do Poder 
Judiciário

24,2% Magistrado
3,9%

Ministério 
Público

0,6%
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23- Respostas por Região – Justiça do Trabalho 

JUSTIÇÃ DO TRÃBÃLHO 

Ã Justiçá do Trábálho, em suá propostá de metás párá 2019, indicou ás Metás 1, 2, 3, 5, 6 e 

7.  Forám recebidás 213 opinio es á respeito dás metás dá Justiçá do Trábálho, sendo 39,4 % dá 

sociedáde e 28,6% dá ádvocáciá. Ã regiá o Sudeste foi á que máis párticipou: 58,2% dás repostás.  

 

22 - Perfil dos Participantes – Justiça do Trabalho 

 

O pro ximo grá fico demonstrá o resultádo obtido. Pode-se notár que nos termos propostos 

ná Consultá ás metás dá Justiçá do Trábálho receberám áprováçá o iguál ou superior á 70% dás 

respostás.  

24 - Gráfico Justiça do Trabalho - Você concorda com os termos da meta proposta? 

 

 

Com reláçá o á s Metás 2, 3, 6 e 7, cáso o párticipánte ná o concordásse com o texto proposto 

forám disponibilizádás opço es sobre o que poderiá ser melhorádo. Os resultádos podem ser 

visuálizádos ná tábelá á seguir: 

O que pode ser melhorado Meta 2 Meta 3 Meta 6 Meta 7 

Elevar percentual da meta 38% - 18% 89% 

Reduzir percentual da meta 43% 46% 35% 11% 

Alterar período de referência 19% 54% 47% - 

META 1 META 2 META 3 META 5 META 6 META 7

Sim 168 172 151 164 172 149

Não 22 21 24 14 17 28

Não quero/sei opinar 23 20 38 35 24 36

Centro-oeste
7,5%

Norte
3,8%

Nordeste
14,1%

Sul
16,4%

Sudeste
58,2%

Cidadão
39,4%

Advocacia
28,6%

Servidor do 
Poder Judiciário

27,7%

Magistrado
3,8%

Ministério 
Público

0,5%
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RESULTÃDOS POR METÃ NÃCIONÃL 

De ácordo com os dádos recebidos, foi possí vel verificár gránde áceitáçá o dás Metás 

Nácionáis nos termos propostos ápo s á áná lise do CNJ. Independentemente dá metá, houve 

áprováçá o mí nimá de 70% por párte dos párticipántes. 

Os pro ximos grá ficos ápresentárá o os resultádos por Metá Nácionál. 

 

META 1 – JULGAR MAIS PROCESSOS QUE OS DISTRIBUÍDOS  

Ã Metá 1 e  destinádá á todos os segmentos de justiçá, e buscá dár celeridáde processuál. 

Nessá Consultá, á propostá ápresentádá utilizou o mesmo párá metro párá todos os segmentos, 

com o seguinte texto: “Julgár quántidáde máior de processos de conhecimento do que os 

distribuí dos no áno corrente”.  

E  possí vel identificár concordá nciá mí nimá de 73,6% com á Metá 1. 

25 - Gráfico META 1 - Você concorda com os termos da meta proposta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

STJ TST Eleitoral Estadual Federal Militar
União

Militar
Estadual

Trabalho

Sim 85,6% 82,8% 86,4% 85,0% 83,9% 75,4% 73,6% 78,9%

Não 9,7% 6,5% 5,9% 9,1% 8,7% 7,5% 6,7% 10,3%

Não quero/sei opinar 4,6% 10,8% 7,6% 5,9% 7,5% 17,1% 19,7% 10,8%

META 1
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META 2 – JULGAR PROCESSOS MAIS ANTIGOS 

Ã Metá 2 e  destinádá á todos os segmentos de justiçá, e buscá reduzir o estoque de 

processos. Diferentemente dá Metá 1, cádá segmento de justiçá e tribunál superior possui 

especificáço es de percentuál e perí odo de refere nciá diferentes párá essá metá. 

Ã concordá nciá mí nimá com á Metá 2 foi de 76,4%, conforme demonstrádo no grá fico á 

seguir. 

26 - Gráfico Meta 2 - Você concorda com os termos da meta proposta? 

 

 

META 3 – AUMENTAR OS CASOS SOLUCIONADOS POR CONCILIAÇÃO 

Ã Metá 3 e  destinádá áos segmentos de justiçá Estáduál, Federál e do Trábálho, e buscá 

impulsionár á conciliáçá o. Cábe ressáltár que cádá segmento de justiçá possui especificáço es 

diferentes. 

Ã Metá 3 teve concordá nciá de no mí nimo 70%, conforme mostrádo no grá fico ábáixo. 

27 - Gráfico META 3 - Você concorda com os termos da meta proposta? 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

STJ TST Eleitoral Estadual Federal Militar
União

Militar
Estadual
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Sim 90,3% 84,4% 89,8% 85,5% 82,3% 79,1% 76,4% 80,8%

Não 7,2% 4,8% 5,5% 8,3% 12,2% 4,8% 5,6% 9,9%

Não quero/sei opinar 2,6% 10,8% 4,7% 6,2% 5,5% 16,0% 18,0% 9,4%
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40,0%

60,0%

80,0%

Estadual Federal Trabalho

Sim 75,9% 71,7% 70,9%

Não 9,9% 19,7% 11,3%

Não quero/sei opinar 14,1% 8,7% 17,8%

META 3
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META 4 – PRIORIZAR O JULGAMENTO DOS PROCESSOS RELATIVOS À CORRUPÇÃO E À 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Ã Metá 4 e  destinádá áo STJ e áos segmentos de justiçá Eleitorál, Estáduál, Federál, Militár dá 

Uniá o e Militár Estáduál. Ã metá visá átender áos ánseios dá sociedáde pelo julgámento dos 

processos relátivos á  corrupçá o e á  improbidáde ádministrátivá. Cábe ressáltár que cádá 

segmento de justiçá e tribunál superior possui especificáço es de percentuál e perí odo de 

refere nciá diferentes párá á metá. 

Ã Metá 4 teve concordá nciá mí nimá de 75,6%, conforme demonstrádo no grá fico á seguir. 

28 - Gráfico META 4 - Você concorda com os termos da meta proposta? 

 

 

 

META 5 – IMPULSIONAR PROCESSOS À EXECUÇÃO  

Ã Metá 5 e  destinádá áos segmentos de justiçá Federál e do Trábálho. Buscá gárántir á 

sátisfáçá o do direito conferido em tí tulo executivo, judiciál ou extrájudiciál. Cábe ressáltár que 

cádá segmento de justiçá possui especificáço es de percentuál diferentes párá essá metá. 
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STJ Eleitoral Estadual Federal Militar
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Sim 87,2% 86,4% 84,2% 75,6% 77,5% 77,0%

Não 8,2% 9,7% 7,6% 13,4% 5,3% 5,6%

Não quero/sei opinar 4,6% 3,8% 8,2% 11,0% 17,1% 17,4%

META 4
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Ã Metá 5 teve concordá nciá mí nimá de 75,2%, conforme demonstrádo no grá fico á seguir. 

29 - Gráfico META 5 - Você concorda com os termos da meta proposta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

META 6 – PRIORIZAR O JULGAMENTO DAS AÇÕES COLETIVAS 

Ã Metá 6 e  destinádá áo STJ, áo TST e áos segmentos de justiçá Estáduál, Federál e do 

Trábálho. Buscá gárántir á celeridáde ná soluçá o dás cáusás que envolvám interesses coletivos, 

como á proteçá o do meio ámbiente, do pátrimo nio pu blico, á morálidáde ádministrátivá, entre 

outros de relevánte interesse pu blico e sociál. Cábe ressáltár que cádá segmento de justiçá e 

tribunál superior possui especificáço es de percentuál e perí odo de refere nciá diferentes párá essá 

metá. 

Ã Metá 6 teve concordá nciá mí nimá de 77,6%, conforme demonstrádo no grá fico á seguir. 

30 - Gráfico META 6 - Você concorda com os termos da meta proposta? 
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META 5
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Sim 79,5% 82,3% 79,3% 77,6% 80,8%

Não 11,8% 5,4% 9,3% 10,2% 8,0%

Não quero/sei opinar 8,7% 12,4% 11,4% 12,2% 11,3%

META 6
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META 7 – PRIORIZAR O JULGAMENTO DOS PROCESSOS DOS MAIORES LITIGANTES E DOS 

RECURSOS REPETITIVOS   

Ã Metá 7 e  destinádá áo STJ, áo TST e á  Justiçá do Trábálho. Ã metá buscá impulsionár o 

julgámento dos processos dos grándes litigántes, que se destácám pelo elevádo volume de 

processos em que sá o párte. Támbe m visá áo monitorámento e julgámento dos recursos que se 

repetem sobre determinádos ássuntos. Cábe ressáltár que cádá segmento de justiçá e tribunál 

superior possui especificáço es de percentuál e perí odo de refere nciá diferentes párá á metá. 

Ã Metá 7 teve concordá nciá mí nimá de 70%, conforme demonstrádo no grá fico á seguir. 

31 - Gráfico META 7 - Você concorda com os termos da Meta? 
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META 8 – PRIORIZAR O JULGAMENTO DOS PROCESSOS RELACIONADOS A FEMINICÍDIO E À 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER   

Ã Metá 8 e  direcionádá á  Justiçá Estáduál. Buscá priorizár o julgámento de processos 

relácionádos á feminicí dio e á  viole nciá dome sticá e fámiliár contrá á mulher. 

Ã Metá 8 teve concordá nciá de 80%, conforme demonstrádo no grá fico á seguir. 

32 - Gráfico META 8 - Você concorda com os termos da Meta? 
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DOS PÃRTICIPÃNTES 

Forám recebidás 1.093 coláboráço es duránte o perí odo dá consultá pu blicá. Verificou-se 

que á máioriá dás párticipáço es vierám dos Servidores do Poder Judiciá rio e dá sociedáde, 35,6% 

e 30,9% respectivámente. 

PERFIL DE PARTICIPANTES

 

 

Ão se considerár ás regio es do Brásil, á regiá o Sudeste foi á que teve o máior nu mero de 

mánifestáço es, seguidá pelá regiá o Sul, como pode ser visto no grá fico ábáixo. 

 

RESPONDENTES POR REGIÃO 

 

Cidadão
30,9%

Advocacia
28,1%

Servidor do 
Poder Judiciário

35,6%
Magistrado

4,9%
Ministério 

Público
0,5%

Centro-oeste
6,40% Norte

8,33%

Nordeste
12,26%

Sul
12,72%

Sudeste
60,29%
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PROSPECÇÃ O TEMÃ TICÃ 

Ã consultá ábárcou támbe m umá questá o ábertá ácercá de ássuntos importántes párá ás 

Metás Nácionáis, com o objetivo de prospectár sugesto es párá o pro ximo processo de formuláçá o. 

Houve 705 mánifestáço es, entretánto á máioriá ná o mostrou pertine nciá com temás voltádos párá 

Metás Nácionáis. O CNJ fárá  o encáminhámento devido dás sugesto es que vierám e publicárá  

posteriormente. 
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ÃNEXO I – QUESTIONÃ RIO DÃ CONSULTÃ PU BLICÃ 

METAS NACIONAIS 2019 

 

Consultá Pu blicá párá áná lise dás propostás de Metás Nácionáis do Poder Judiciá rio párá 2019.  

Identificação 

Perfil : 

Indicar com x 

( ) Ãdvocáciá   ( )Cidádá o    ( )Mágistrádo    ( )Ministe rio Pu blico       

( ) Servidor do Poder Judiciá rio 

Unidáde 
Federátivá 

 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Metas Nacionais Você concorda com os 
termos da Meta 

proposta?  

O que pode ser melhorado? 

 

METÃ 1: Julgár quántidáde máior de processos 
de conhecimento do que os distribuí dos no áno 
corrente. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 -  

//Sem pergunta adicional, apenas 
a principal. 

METÃ 2: Julgár, áte  31/12/2019, pelo menos, 
99% dos processos distribuí dos áte  
31/12/2014 e 95% dos distribuí dos em 2015. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

METÃ 4: Julgár, áte  31/12/2019, 99% dás áço es 
de improbidáde ádministrátivá e dás áço es 
penáis relácionádás á crime contrá á 
Ãdministráçá o Pu blicá distribuí dás áte  
31/12/2016 e 85% dás áço es distribuí dás em 
2017. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

METÃ 6: Julgár, áte  31/12/2019, 80% dos 
recursos oriundos de áço es coletivás 
distribuí dás á pártir de 1/1/2015. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

METÃ 7- Ã: Gárántir tempo me dio de 365 diás 
dá áfetáçá o á  publicáçá o do áco rdá o dos 
recursos repetitivos dos temás áfetádos á pártir 
de 18/3/2016 (publicáçá o do Novo Co digo de 
Processo Civil). 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar tempo médio da meta 

( ) Reduzir tempo médio da 
meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

METÃ 7 – B: Julgár, áte  31/12/2019, 80% do 
estoque dos temás áfetádos áte  18/3/2016 
(publicáçá o do novo Co digo de Processo Civil) 

 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Metas Nacionais Você concorda com os 
termos da Meta 

proposta?  

O que pode ser melhorado? 

 

METÃ 1: Julgár quántidáde máior de processos 
de conhecimento do que os distribuí dos no áno 
corrente. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

-  

//Sem pergunta adicional, apenas 
a principal. 

METÃ 2: Identificár e julgár, áte  31/12/2019, 
100% dos processos distribuí dos áte  
31/12/2015, e pelo menos 90% dos processos 
distribuí dos áte  31/12/2016. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

METÃ 6:  Identificár e julgár, áte  31/12/2019, ás 
áço es coletivás distribuí dás áte  31/12/2016. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

( ) Alterar período de 
referência 

( ) Reduzir percentual da meta 

METÃ 7: Identificár e reduzir em 3,5% o ácervo 
dos dez máiores litigántes em reláçá o áo áno 
ánterior. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

 

JUSTIÇA ELEITORAL 

Metas Nacionais Você concorda com os 
termos da Meta 

proposta?  

O que pode ser melhorado? 

 

METÃ 1: Julgár quántidáde máior de processos 
de conhecimento do que os distribuí dos no áno 
corrente. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

-  

//Sem pergunta adicional, apenas 
a principal. 

METÃ 2: Identificár e julgár, áte  31/12/2019, 
100% dos processos distribuí dos áte  
31/12/2017. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

METÃ 4: Identificár e julgár, áte  31/12/2019, 
100% dos processos referentes á s eleiço es de 
2016 e 75% dos processos de cándidátos eleitos 
nás Eleiço es 2018, distribuí dos áte  
31/12/2018, que possám importár ná perdá de 
mándáto eletivo. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

 

 

JUSTIÇA ESTADUAL 

Metas Nacionais Você concorda com os 
termos da Meta 

proposta?  

O que pode ser melhorado? 

 



 CONSULTA PÚBLICA SOBRE A PROPOSTA DE METAS  

Pá giná 23 

JUSTIÇA ESTADUAL 

METÃ 1: Julgár quántidáde máior de processos 
de conhecimento do que os distribuí dos no áno 
corrente, excluí dos os suspensos e sobrestádos 
no áno corrente. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

-  

//Sem pergunta adicional, apenas 
a principal. 

METÃ 2: Identificár e Julgár áte  31/12/2019, 
pelo menos, 80% dos processos distribuí dos áte  
31/12/2015 no 1º gráu, 80% dos processos 
distribuí dos áte  31/12/2016 no 2º gráu, e 90% 
dos processos distribuí dos áte  31/12/2016 nos 
Juizádos Especiáis e Turmás Recursáis. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

METÃ 3: Ãumentár o indicádor I ndice de 
Conciliáçá o ná fáse de conhecimento do Justiçá 
em Nu meros em 2 pontos percentuáis em 
reláçá o áo áno ánterior, com clá usulá de 
bárreirá de 22%. 

 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

METÃ 4: Identificár e julgár áte  31/12/2019, 
70% dás áço es de improbidáde ádministrátivá e 
dás áço es penáis relácionádás á crimes contrá á 
Ãdministráçá o Pu blicá, distribuí dás áte  
31/12/2016, em especiál á corrupçá o átivá e 
pássivá, peculáto em gerál e concussá o. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

METÃ 6:  Identificár e julgár, áte  31/12/2019, 
60% dás áço es coletivás distribuí dás áte  
31/12/2016 no 1º gráu, e 80% dás áço es 
coletivás distribuí dás áte  31/12/2017 no 2º 
gráu. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

METÃ 8: Identificár e julgár, áte  31/12/2019, 
50% dos cásos pendentes de julgámento 
relácionádos á  feminicí dio distribuí dos áte  
31/12/2018 e 50% dos cásos pendentes de 
julgámento relácionádos á  viole nciá dome sticá 
e fámiliár contrá á mulher distribuí dos áte  
31/12/2018. 

 

 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

 

JUSTIÇA FEDERAL  

Metas Nacionais Você concorda com os 
termos da Meta 

proposta?  

O que pode ser melhorado? 

 

METÃ 1: Julgár quántidáde máior de processos 
de conhecimento do que os distribuí dos no áno 
corrente. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

-  

//Sem pergunta adicional, apenas 
a principal. 

METÃ 2: Identificár e julgár, áte  31/12/2019: 

No 1º e 2º gráus, 100% dos processos 
distribuí dos áte  31/12/2014 e 90% dos 
processos distribuí dos em 2015; 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 
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JUSTIÇA FEDERAL  

Nos Juizádos Especiáis Federáis e nás Turmás 
Recursáis, 100% dos processos distribuí dos áte  
31/12/2016. 

 

METÃ 3: Fomentár o álcánce percentuál mí nimo 
de 5% ná proporçá o dos processos conciliádos 
em reláçá o áos distribuí dos. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

METÃ 4: Identificár e julgár áte  31/12 do 
corrente áno: 

FÃIXÃ 1: 75% dás áço es de improbidáde 
ádministrátivá e dás áço es penáis relácionádás 
á crimes contrá á ádministráçá o pu blicá 
distribuí dás áte  31/12/2016. 

FÃIXÃ 2: 65% dás áço es de improbidáde 
ádministrátivá e dás áço es penáis relácionádás 
á crimes contrá á ádministráçá o pu blicá 
distribuí dás áte  31/12/2016. 

 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

METÃ 5: Báixár quántidáde máior de processos 
de execuçá o ná o fiscál que o totál de cásos novos 
de execuçá o ná o fiscál no áno corrente. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

-  

//Sem pergunta adicional, apenas 
a principal. 

METÃ 6: Identificár e julgár áte  31/12 do 
corrente áno: 

FÃIXÃ 3: 70% dos processos de áço es coletivás 
distribuí dás áte  31/12/2015, no 1º e 2º gráus. 

FÃIXÃ 2: 80% dos processos de áço es coletivás 
distribuí dás áte  31/12/2015, no 1º e 2º gráus. 

FÃIXÃ 1: 85% dos processos de áço es coletivás 
distribuí dás áte  31/12/2015, no 1º e 2º gráus. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

 

JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO  

Metas Nacionais Você concorda com os 
termos da Meta proposta?  

O que pode ser melhorado? 

 

METÃ 1: Julgár quántidáde máior de 
processos de conhecimento do que os 
distribuí dos no áno corrente, excluí dos os 
suspensos ou sobrestádos. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

-  

//Sem pergunta adicional, apenas 
a principal. 

METÃ 2: Identificár e julgár, áte  
31/12/2019, pelo menos 95% dos 
processos distribuí dos áte  31/12/2017 nás 
Ãuditoriás e 100% dos processos 
distribuí dos áte  31/12/2017 no STM. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

METÃ 4: Identificár e julgár, áte  
31/12/2019, pelo menos 95% dás áço es 
penáis relácionádás á crimes contrá á 
Ãdministráçá o Pu blicá, ábrángendo, 
inclusive, á Lei 13.491/17 distribuí dás áte  

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 
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31/12/2017 no STM, e 90% dás distribuí dás 
áte  31/12/2017 no 1º gráu. 

 

 

JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL 

Metas Nacionais Você concorda com os 
termos da Meta proposta?  

O que pode ser melhorado? 

 

METÃ 1: Julgár quántidáde máior de 
processos de conhecimento do que os 
distribuí dos no áno corrente, excluí dos os 
suspensos ou sobrestádos. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

-  

//Sem pergunta adicional, apenas 
a principal. 

METÃ 2: Identificár e julgár, áte  
31/12/2019, 100% dos processos 
distribuí dos áte  31/12/2017 nás Ãuditoriás, 
e 100% dos processos distribuí dos áte  
31/12/2018 no 2º gráu. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

METÃ 4: Identificár e julgár, áte  
31/12/2019, pelo menos 95% dás áço es 
penáis relácionádás á crimes contrá á 
Ãdministráçá o Pu blicá, ábrángendo, 
inclusive, á Lei 13.491/17, distribuí dás áte  
31/12/2017 no 1º gráu, e pelo menos 95% 
dás distribuí dás no 2º gráu áte  31/12/2018. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

 

JUSTIÇA DO TRABALHO  

Metas Nacionais Você concorda com os 
termos da Meta proposta?  

O que pode ser melhorado? 

 

METÃ 1: Julgár quántidáde máior de 
processos de conhecimento do que os 
distribuí dos no áno corrente. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

-  

//Sem pergunta adicional, apenas 
a principal. 

METÃ 2: Identificár e julgár, áte  
31/12/2019, pelo menos 95% dos 
processos distribuí dos áte  31/12/2017, nos 
1º e 2º gráus. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

METÃ 3: Mánter o í ndice de conciliáçá o ná 
fáse de conhecimento, em reláçá o áo 
percentuál do bie nio 2016/2017. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

( ) Alterar período de 
referência 

 

METÃ 5: Báixár quántidáde máior de 
processos de execuçá o do que o totál de 
cásos novos de execuçá o no áno corrente. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

-  

//Sem pergunta adicional, apenas 
a principal. 

METÃ 6: Identificár e julgár, áte  
31/12/2019, 98% dás áço es coletivás 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 
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distribuí dás áte  31/12/2016 no 1º gráu e 
áte  31/12/2017 no 2° gráu. 

 ( ) Alterar período de 
referência 

 

METÃ 7:  Identificár e reduzir em 2% o 
ácervo dos dez máiores litigántes em 
reláçá o áo áno ánterior. 

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não quero/sei opinar 

 

( ) Elevar percentual da meta 

( ) Reduzir percentual da meta 

 

Perguntá ábertá áplicá vel á todos os questioná rios: 

Além dos temas já tratados pelas metas, qual temática é importante para uma Meta Nacional?  O CNJ 
busca com essa questão prospectar sugestões para o processo de formulação das Metas Nacionais 
2020, que será realizado em 2019.” (Máximo 50 caracteres) 

 

 


