CONSULTA PÚBLICA
METAS NACIONAIS 2018
Resultados da Consulta Pública a respeito da proposta de metas
nacionais para 2018.
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE A PROPOSTA DE METAS
INTRODUÇAO
PREVISÃO LEGAL
As Metas Nacionais fazem parte da Estraté gia Nacional do Poder Judiciá rio e representam o compromisso
firmado anualmente pelos ó rgã os do Poder Judiciá rio para melhoria da prestaçã o jurisdicional.
Instituı́da pela Resoluçã o CNJ n. 198/2014, a Estraté gia Nacional estabelece os Macrodesafios do Poder
Judiciá rio para o perı́odo 2015-2020, sendo aplicá vel a todos os conselhos de Justiça e tribunais do paı́s, com
exceçã o do Supremo Tribunal Federal.
Em 2016, em fomento crescente ao cará ter colaborativo da execuçã o da Estraté gia Nacional, a Resoluçã o CNJ
n. 221/2016 instituiu princı́pios de gestã o participativa e democrá tica na elaboraçã o das metas nacionais do
Poder Judiciá rio e das polı́ticas judiciá rias do Conselho Nacional de Justiça, ampliando a forma de
participaçã o direta de magistrados e servidores na gestã o judiciá ria.
Ademais, com o advento da Portaria CNJ n. 114/2016 foi incluı́da a etapa da Consulta Pú blica por parte do
CNJ no processo de formulaçã o de metas, visando obter a participaçã o da sociedade nesse processo.
Assim, o processo de formulaçã o das metas constitui um esforço colaborativo construı́do ao longo de todo o
ano, sob a coordenaçã o do Conselho Nacional de Justiça e o apoio da Rede de Governança Colaborativa do
Poder Judiciá rio, que culmina com a aprovaçã o das metas nacionais pelos presidentes dos tribunais durante
o Encontro Nacional do Poder Judiciá rio.

DA CONSULTA
A consulta pú blica sobre a proposta de Metas Nacionais para 2018 foi aberta a quaisquer interessados no
perı́odo de 9 a 23 de outubro no portal do Conselho Nacional de Justiça.
Para garantir a impessoalidade da consulta, nã o foi solicitada a identificaçã o do respondente, pedia-se
apenas o perfil e a unidade federativa do participante. O perfil buscou identificar se o participante pertencia
a advocacia, magistratura, Ministé rio Pú blico, servidor pú blico do Poder Judiciá rio ou sociedade.
A Consulta foi estruturada por tribunal superior (Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do
Trabalho) e por segmento de justiça (Federal, Eleitoral, Estadual, Militar e do Trabalho), de modo que o
participante pudesse escolher se opinaria em um formulá rio completo, ou seja, com as metas de todos os
segmentos, ou em formulá rio especı́fico para um segmento ou tribunal superior.
Assim, para cada tribunal superior ou segmento de justiça foram listadas as metas propostas para 2018 com
a seguinte pergunta: “Você concorda com os termos da meta?”. E o respondente deveria escolher entre:
“SIM”; “NAO” e “NAO SEI OPINAR”. Em caso de discordâ ncia, o participante ainda poderia optar pela alteraçã o
de perı́odo de referê ncia, ou de percentual de cumprimento da meta.
As proposiçõ es de metas nacionais contidas na consulta foram consolidas pelo CNJ, apó s aná lise dos
resultados das discussõ es realizados por todos os segmentos da Justiça brasileira e tribunais superiores em
Reuniã o Preparató ria realizada nos dias 4 e 5 de setembro, em Brası́lia. Dessa forma, algumas especificaçõ es
podem ter sofrido pequenos ajustes.
Ao todo foram recebidas 1141 colaboraçõ es, cujos resultados serã o apresentados nas pró ximas seçõ es.
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DAS METAS
De uma maneira geral, em que pese especificaçõ es diferentes, cada Meta Nacional tem um objetivo
comum, e por isso foi atribuı́do nome “fantasia’ para cada meta, conforme demonstrado a seguir:
META 1: Julgar mais processos que os distribuı́dos. E+ uma meta direcionada a todos os segmentos de
justiça. Busca aumentar a celeridade do julgamento dos processos e evitar o acú mulo de estoque
processual.
META 2: Julgar processos antigos. Esta meta é direcionada a todos os segmentos de Justiça. Busca
reduzir o estoque de processos antigos.
META 3: Aumentar os casos solucionados por conciliaçã o. Meta direcionada aos segmentos de Justiça
Federal e do Trabalho. Busca incentivar as formas alternativas de soluçã o de conflitos, como a conciliaçã o
e a mediaçã o, possibilitando à s partes a soluçã o pacı́fica, autocompositiva e cé lere dos litı́gios.
META 4: Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupçã o e à improbidade administrativa.
Meta direcionada ao Superior Tribunal de Justiça e aos segmentos de Justiça Estadual, Federal e Militar.
META 5: Impulsionar processos à execuçã o. Meta direcionada aos segmentos de Justiça Estadual,
Federal e do Trabalho. Busca garantir a satisfaçã o do direito conferido em tı́tulo executivo, judicial ou
extrajudicial.
META 6: Priorizar o julgamento das Açõ es Coletivas. Meta direcionada ao Superior Tribunal de Justiça,
ao Tribunal Superior do Trabalho e aos segmentos de Justiça Estadual, Federal e do Trabalho. Busca
garantir a celeridade na soluçã o das causas que envolvam interesses coletivos, como a proteçã o do meio
ambiente, do patrimô nio pú blico, a moralidade administrativa, entre outros de relevante interesse
pú blico e social.
META 7: Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos. Meta
direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior do Trabalho e ao segmento de Justiça
do Trabalho. A meta busca impulsionar o julgamento dos processos dos grandes litigantes, que sã o, em
geral, os entes pú blicos, os bancos, as operadoras de telefonia, entre outros, que se destacam pelo
elevado volume de processos em que sã o parte. També m visa ao monitoramento e julgamento dos
recursos que se repetem sobre determinados assuntos.
META 8: Fortalecer a rede de enfrentamento à violê ncia domé stica e familiar contra as mulheres. A Meta,
direcionada à Justiça Estadual, se destina a garantir estrutura adequada das unidades judiciá rias para o
atendimento à s mulheres vı́timas de violê ncia domé stica e familiar.
Os textos das propostas de Metas Nacionais destinadas para cada segmento de justiça ou tribunal
superior podem ser consultados no formulá rio da consulta pú blica anexo a este relató rio.
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ
O Superior Tribunal de Justiça apresentou em sua proposta de metas para 2018 as Metas 1, 2, 4, 6 e
7. Foram recebidas 292 opiniõ es sobre as Metas do STJ, sendo 64,4% de servidores pú blicos do Poder
Judiciá rio e 18% da sociedade.

1 - Perfil dos Participantes – STJ

2 - Respostas por Região – STJ
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O grá fico a seguir demonstra o resultado obtido. Pode-se verificar que nos termos propostos na
Consulta todas as Metas obtiveram aprovaçã o acima de 78% dos respondentes.

3 - Gráfico STJ - Você concorda com os termos da meta?
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Com relaçã o as Metas 2, 4, 6 e 7, caso o participante tenha escolhido nã o concordar com os termos
da meta, pode opinar sobre a melhoria dos termos da meta. Os resultados estã o na tabela a seguir.
O que pode ser melhorado
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Meta 2

Meta 4

Meta 6

Meta 7

Alterar período de referência

15,0%

20,0%

10,3%

17,4%

Elevar percentual da meta

50,0%

44,0%

55,2%

65,2%

Reduzir percentual da meta

35,0%

36,0%

31,0%

17,4%
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST
O Tribunal Superior do Trabalho apresentou em sua proposta de metas para 2018 indicando as
Metas 1, 2, 6 e 7. No perı́odo da consulta, 228 participantes opinaram sobre as Metas, sendo 66% de
servidores pú blicos do Poder Judiciá rio e 17,5% da sociedade.

5 - Respostas por Região – TST

4 - Perfil dos participantes - TST
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O grá fico a seguir demonstra o resultado obtido na Consulta. Pode-se verificar que, nos termos
propostos na Consulta, todas as Metas obtiveram aprovaçã o acima de 70% dos respondentes.

6 -Gráfico TST - Você concorda com os termos da meta?
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Com relaçã o as Metas 2, 6 e 7, caso tenha escolhido nã o concordar com os termos da meta, o
participante pode opinar sobre a melhoria dos termos da meta. Os resultados estã o na tabela a seguir.
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O que pode ser melhorado

Meta 2

Meta 6

Meta 7

Alterar período de referência

14,3%

33,3%

0,0%

Elevar percentual da meta

28,6%

11,1%

84,0%

Reduzir percentual da meta

57,1%

55,6%

16,0%
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JUSTIÇA ELEITORAL
A Justiça Eleitoral apresentou em sua proposta de metas para 2018 a Meta 1 e a Meta 2. Opinaram
sobre as Metas da Justiça Eleitoral 224 pessoas, sendo 66,5% de servidores pú blicos do Poder Judiciá rio.
Ainda, a regiã o Sudeste foi a que teve maior nú mero de participantes, foram 137 respostas.

7 - Gráfico Perfil - Justiça Eleitoral
Advocacia
11%
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O grá fico a seguir demonstra o resultado obtido. Pode-se verificar que a Meta 1 e Meta 2 nos termos
propostos na Consulta receberam aprovaçã o acima de 80% dos respondentes.

9 - Gráfico Justiça Eleitoral - Você concorda com os termos da Meta?
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Com relaçã o a Meta 2, caso o participante nã o concordasse com os termos da meta, foram
disponibilizadas opçõ es sobre o que poderia ser melhorado. Os resultados sã o demonstrados na tabela a
seguir:
O que pode ser melhorado?
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Meta 2

Alterar perı́odo de referê ncia

16,7%

Elevar percentual da meta

50,0%

Reduzir percentual da meta
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JUSTIÇA ESTADUAL
A Justiça Estadual em sua proposta de metas para 2018 indicou as Metas Nacionais 1, 2, 4, 5, 6 e 8.
Opinaram sobre as Metas da Justiça Estadual 782 pessoas, sendo 69,3% de servidores pú blicos do Poder
Judiciá rio, 12,6% da advocacia e 11,6% da sociedade. A regiã o Sudeste foi a que teve maior nú mero de
respostas, 480 no total.

10 – Perfil dos Participantes – Justiça Estadual

11 - Respostas por Região – Justiça Estadual
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O pró ximo grá fico demonstra o resultado obtido. Pode-se verificar que nos termos propostos na
Consulta todas as Metas para o Segmento de Justiça Estadual receberam aprovaçã o acima de 77% dos
respondentes.

12- Gráfico Justiça Estadual - Você concorda com os termos da Meta?
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Com relaçã o as Metas 2, 4 e 6, caso o participante nã o concordasse com os seus termos foram
disponibilizadas opçõ es sobre o que poderia ser melhorado. Os resultados sã o demonstrados na tabela a
seguir:
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O que pode ser melhorado

Meta 2

Meta 4

Meta 6

Alterar período de referência

20,93%

16,05%

16,28%

Elevar percentual da meta

32,56%

54,32%

41,86%

Reduzir percentual da meta

46,51%

29,63%

41,86%

CONSULTA PÚBLICA SOBRE A PROPOSTA DE METAS
JUSTIÇA FEDERAL
A Justiça Federal em sua proposta de metas para 2018 indicou as Metas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Opinaram
sobre as Metas da Justiça Federal 225 pessoas, sendo 66,2% de servidores pú blicos do Poder Judiciá rio,
18,2% da sociedade e 10,67 % da advocacia. A regiã o Sudeste foi a que teve o maior nú mero de participaçõ es,
134 no total.
13 – Perfil dos Participantes – Justiça Federal
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O pró ximo grá fico demonstra o resultado obtido. Pode-se verificar que nos termos propostos na
Consulta as metas da Justiça Federal receberam aprovaçã o acima de 70% dos respondentes.

15 - Gráfico Justiça Federal - Você concorda com os termos da Meta?
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Com relaçã o as Metas 2, 3, 4 e 6, caso o participante nã o concordasse com os seus termos foram
disponibilizadas opçõ es sobre o que poderia ser melhorado. Os resultados sã o demonstrados na tabela a
seguir:
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O que pode ser melhorado

Meta 2

Meta 3

Meta 4

Meta 6

Alterar período de referência

19,0%

-
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE A PROPOSTA DE METAS
JUSTIÇA MILITAR DA UNIAO
A Justiça Militar da Uniã o – JMU em sua proposta de metas para 2018 indicou as Metas 1, 2, e 4.
Opinaram sobre as Metas da Justiça Militar da Uniã o 221 pessoas, sendo 67% de servidores pú blicos do
Poder Judiciá rio, 18% da sociedade e 10 % da advocacia. A regiã o Sudeste foi a que teve maior nú mero de
participaçõ es, 135 no total.

16 - Perfil dos Participantes – JMU
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O pró ximo grá fico demonstra o resultado obtido. Pode-se verificar que nos termos propostos na
Consulta as metas da JMU receberam aprovaçã o acima de 74% dos respondentes.

18 - Gráfico Justiça Militar da União - Você concorda com os termos da Meta?
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Com relaçã o as Metas 2 e 4, caso o participante nã o concordasse com os seus termos foram
disponibilizadas opçõ es sobre o que poderia ser melhorado. Os resultados sã o demonstrados na tabela a
seguir:
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O que pode ser melhorado

Meta 2

Meta 4

Alterar período de referência
Elevar percentual da meta
Reduzir percentual da meta

20,0%
60,0%
20,0%

7,7%
76,9%
15,4%

CONSULTA PÚBLICA SOBRE A PROPOSTA DE METAS
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL
A Justiça Militar Estadual – JME em sua proposta de metas para 2018 indicou as Metas 1, 2 e 4.
Opinaram sobre as Metas da Justiça Militar Estadual 237 pessoas, sendo 64,98% de servidores pú blicos do
Poder Judiciá rio e 19,8% da sociedade. A regiã o Sudeste foi a que mais contribuiu com a consulta com 138
respostas.

20- Respostas por Região – JME

19 - Perfil dos Participantes – JME
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O pró ximo grá fico demonstra o resultado obtido. Pode-se verificar que nos termos propostos na
Consulta as metas da JME receberam aprovaçã o superior a 75% dos respondentes.

21 - Gráfico Justiça Militar Estadual - Você concorda com os termos da Meta?
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Com relaçã o as Metas 2 e 4, caso o participante nã o concordasse com os seus termos foram
disponibilizadas opçõ es sobre o que poderia ser melhorado. Os resultados sã o demonstrados na tabela a
seguir:
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O que pode ser melhorado

Meta 2

Meta 4

Alterar período de referência
Elevar percentual da meta
Reduzir percentual da meta

8,3%
50,0%
41,7%

7,7%
53,8%
38,5%

CONSULTA PÚBLICA SOBRE A PROPOSTA DE METAS
JUSTIÇA DO TRABALHO
A Justiça do Trabalho em sua proposta de metas para 2018 indicou as Metas 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Foram
recebidas 237 opiniõ es a respeito das metas da Justiça do Trabalho, sendo 62,4 % de servidores pú blicos do
Poder Judiciá rio e 19,6% da sociedade. A regiã o Sudeste foi a que mais contribui com 151 repostas.
22 - Perfil dos Participantes – Justiça do Trabalho
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23- Respostas por Região – Justiça do Trabalho
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O pró ximo grá fico demonstra o resultado obtido. Pode-se verificar que nos termos propostos na
Consulta as metas da Justiça do Trabalho receberam aprovaçã o superior a 72% dos respondentes.

24 - Gráfico Justiça do Trabalho - Você concorda com os termos da Meta?
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Com relaçã o as Metas 2, 3, 6 e 7, caso o participante nã o concordasse com os seus termos foram
disponibilizadas opçõ es sobre o que poderia ser melhorado. Os resultados sã o demonstrados na tabela a
seguir:
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O que pode ser melhorado

Meta 2

Meta 3

Meta 6

Meta 7

Alterar período de referência
Elevar percentual da meta
Reduzir percentual da meta

19,2%
38,5%
42,3%

16,7%
41,7%
41,7%

8,3%
25,0%
66,7%

72,2%
27,8%

CONSULTA PÚBLICA SOBRE A PROPOSTA DE METAS
RESULTADOS POR META
De acordo com os dados recebidos, foi possı́vel verificar uma grande aceitaçã o das Metas Nacionais
nos termos propostos apó s a aná lise do CNJ. Independente da Meta, houve uma aprovaçã o mı́nima de 70%
por parte dos participantes.
Bem assim, os pró ximos grá ficos apresentarã o os resultados por Meta Nacional.

META 1 – JULGAR MAIS PROCESSOS QUE OS DISTRIBUÍDOS
A Meta 1 é destinada a todos os segmentos de justiça, busca dar celeridade processual. Nessa
consulta, a proposta apresentada utilizou o mesmo parâ metro para todos os segmentos, culminando no
seguinte texto “julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuı́dos no ano
seguinte”.

25 - Gráfico META 1 - Você concorda com os termos da Meta?
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE A PROPOSTA DE METAS
META 2 – JULGAR PROCESSOS MAIS ANTIGOS
A Meta 2 é destinada a todos os segmentos de justiça, busca reduzir o estoque de processos.
Diferente da Meta 1, cada segmento de justiça e tribunal superior possui especificaçõ es de percentual e
perı́odo de referê ncia para meta.

26 - Gráfico Meta 2 - Você concorda com os termos da Meta?
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META 3 – AUMENTAR OS CASOS SOLUCIONADOS POR CONCILIAÇÃO
A Meta 3 é destinada aos segmentos de justiça Federal e do Trabalho, busca impulsionar a
conciliaçã o. Cada segmento definiu sua especificaçã o para meta.

27 - Gráfico META 3 - Você concorda com os termos da Meta?
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE A PROPOSTA DE METAS
META 4 – PRIORIZAR O JULGAMENTO DOS PROCESSOS RELATIVOS À CORRUPÇÃO E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
A Meta 4 é destinada ao STJ e aos segmentos de justiça Estadual, Federal, Militar da Uniã o e Militar
Estadual. A meta visa atender aos anseios da sociedade pelo julgamento dos processos relativos à
corrupçã o e à improbidade administrativa.

28 - Gráfico META 4 - Você concorda com os termos da Meta?
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META 5 – IMPULSIONAR PROCESSOS À EXECUÇÃO
A Meta 5 é destinada aos segmentos de justiça Estadual, Federal e do Trabalho. Busca garantir a
satisfaçã o do direito conferido em tı́tulo executivo, judicial ou extrajudicial.

29 - Gráfico META 5 - Você concorda com os termos da Meta?
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE A PROPOSTA DE METAS
META 6 – PRIORIZAR O JULGAMENTO DAS AÇÕES COLETIVAS
A Meta 6 é destinada ao STJ, TST e aos segmentos de justiça Estadual, Federal e do Trabalho. Busca
garantir a celeridade na soluçã o das causas que envolvam interesses coletivos, como a proteçã o do meio
ambiente, do patrimô nio pú blico, a moralidade administrativa, entre outros de relevante interesse pú blico e
social.

30 - Gráfico META 6 - Você concorda com os termos da Meta?
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META 7 – PRIORIZAR O JULGAMENTO DOS PROCESSOS DOS MAIORES LITIGANTES E DOS
RECURSOS REPETITIVOS
A Meta 7 é destinada ao STJ, TST e Justiça do Trabalho. A meta busca impulsionar o julgamento dos
processos dos grandes litigantes que se destacam pelo elevado volume de processos em que sã o parte.
També m visa ao monitoramento e julgamento dos recursos que se repetem sobre determinados assuntos.

31 - Gráfico META 7 - Você concorda com os termos da Meta?
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TST

Não

Não quero/sei opinar

Trabalho

CONSULTA PÚBLICA SOBRE A PROPOSTA DE METAS

META 8 – FORTALECER A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA AS MULHERES
A Meta 8 é direcionada à Justiça Estadual. Busca garantir estrutura adequada das unidades
judiciá rias para o atendimento à s mulheres vı́timas de violê ncia domé stica e familiar.

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

Não quero/sei opinar

CONSULTA PÚBLICA SOBRE A PROPOSTA DE METAS
DOS PARTICIPANTES
Foram recebidas 1141 colaboraçõ es durante o perı́odo da consulta pú blica. Verificou-se que a maior
parte foi de servidores pú blicos do Poder Judiciá rio, a segunda maior parcela de colaboraçõ es foi de cidadã os
que desejaram opinar sobre as metas.

PERFIL DE PARTICIPANTES
Magistrado
Advocacia 5,16%
11,73%

Ministério
Público
0,28%

Cidadão
16,29%
Servidor do
Poder
Judiciário
66,53%
Ao se considerar as regiõ es do Brasil, a regiã o Sudeste foi que teve o maior nú mero respondentes,
seguida pela regiã o Sul, como pode ser visto no pró ximo grá fico.

RESPONDENTES POR REGIÃO

Centro-Oeste
13,78%

Norte
3,13%

Nordeste
8,21%

Sul
15,12%

Sudeste
59,76%
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE A PROPOSTA DE METAS
ANEXO I – QUESTIONA+ RIO DA CONSULTA PU+ BLICA
METAS NACIONAIS 2018
Consulta Pú blica para aná lise das propostas de Metas Nacionais do Poder Judiciá rio para 2018.

Perfil :
Indicar com x
Unidade
Federativa

Identificação
( ) Advocacia ( )Cidadã o ( )Magistrado ( )Ministé rio Pú blico
( ) Servidor do Poder Judiciá rio

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Metas Nacionais

Você concorda com
os termos da Meta

O que pode ser melhorado?

META 1: Julgar quantidade maior de processos
de conhecimento do que os distribuı́dos no ano
corrente.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

META 2: Julgar, até 31/12/2018, pelo menos:
99% dos processos distribuı́dos até
31/12/2013 e 90% dos distribuı́dos em 2014.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta
( ) Alterar período de
referência

META 4: Julgar, até 31/12/2018, 90% das açõ es
de improbidade administrativa e das açõ es
penais relacionadas a crime contra a
Administraçã o Pú blica, distribuı́das até
31/12/2015 e 80% das açõ es distribuı́das em
2016.
META 6: Julgar, até 31/12/2018, 70% dos
recursos oriundos de açõ es coletivas
distribuı́das a partir de 1/1/2015.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta
( ) Alterar período de
referência

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta
( ) Alterar período de
referência

META 7: Garantir tempo mé dio de 180 dias da
afetaçã o à publicaçã o do acó rdã o dos recursos
repetitivos [de temas afetados a partir de
18/3/2016]; e
Julgar, até 31/12/2018, 60% do estoque dos
temas afetados até 18/3/2016 (publicaçã o do
novo Có digo de Processo Civil).

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta
( ) Alterar período de
referência

Pá gina 17

CONSULTA PÚBLICA SOBRE A PROPOSTA DE METAS
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Metas Nacionais

Você concorda com
os termos da Meta

O que pode ser melhorado?

META 1: Julgar quantidade maior de processos
de conhecimento do que os distribuı́dos no ano
corrente.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

META 2: Identificar e julgar, até 31/12/2018,
100% dos processos distribuı́dos até
31/12/2014, e pelo menos 90% dos processos
distribuı́dos até 31/12/2015.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta
( ) Alterar período de
referência

META 6: Identificar e julgar, até 31/12/2018, as
açõ es coletivas distribuı́das até 31/12/2015.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

( ) Alterar período de
referência
( ) Reduzir percentual da meta

META 7: Identificar e reduzir em 3% o acervo
dos dez maiores litigantes em relaçã o ao ano
anterior.

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta

JUSTIÇA ELEITORAL
Metas Nacionais

Você concorda com
os termos da Meta

META 1: Julgar quantidade maior de processos
de conhecimento do que os distribuı́dos no ano
corrente.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

META 2: Identificar e julgar até 31/12/2018,
pelo menos 90% dos processos distribuı́dos até
31/12/2016.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

O que pode ser melhorado?

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta
( ) Alterar período de
referência

JUSTIÇA ESTADUAL
Metas Nacionais

Você concorda com
os termos da Meta

META 1: Julgar quantidade maior de processos
de conhecimento do que os distribuı́dos no ano
corrente.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

META 2: Identificar e julgar, até 31/12/2018:
No 1º Grau, pelo menos 80% dos processos
distribuı́dos até 31/12/2014;
No 2º grau, pelo menos 80% dos distribuı́dos
até 31/12/2015 e;

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar
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O que pode ser melhorado?

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta
( ) Alterar período de
referência

CONSULTA PÚBLICA SOBRE A PROPOSTA DE METAS
JUSTIÇA ESTADUAL
Metas Nacionais

Você concorda com
os termos da Meta

Nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais,
90% dos processos distribuı́dos até
31/12/2015.
META 4: Identificar e julgar, até 31/12/2018,
70% das Açõ es de Improbidade Administrativa
e das Açõ es Penais relacionadas a Crimes contra
a Administraçã o Pú blica distribuı́das até
31/12/2015.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

META
5:
Estabelecer
Polı́tica
de
desjudicializaçã o e de enfrentamento do
estoque de processos de Execuçã o Fiscal, até
31/12/2018.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

META 6: Julgar, até 31/12/2018:
60% das açõ es coletivas distribuı́das até
31/12/2015 no 1º Grau, e
80% das açõ es coletivas distribuı́das até
31/12/2016 no 2º Grau.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

META 8: Fortalecer a rede de enfrentamento à
violê ncia domé stica e familiar contra as
mulheres, até 31/12/2018.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

O que pode ser melhorado?

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta
( ) Alterar período de
referência

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta
( ) Alterar período de
referência

JUSTIÇA FEDERAL
Metas Nacionais

Você concorda com
os termos da Meta

O que pode ser melhorado?

META 1: Julgar quantidade maior de
processos de conhecimento do que os
distribuı́dos no ano corrente.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

META 2: Identificar e julgar, no ano corrente,
100% dos processos distribuı́dos até
31/12/2013 e, pelo menos, 85% dos
processos distribuı́dos em 2014, no 1º e 2º
graus; e 100% dos distribuı́dos até
31/12/2015 nos juizados especiais federais
e nas turmas recursais.
META 3: Fomentar o alcance percentual
mı́nimo de 4% na proporçã o dos processos
conciliados em relaçã o aos distribuı́dos

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta
( ) Alterar período de referência

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta
( ) Alterar período de referência

META 4: Identificar e julgar, até 31/12 do
ano corrente, 70% das açõ es de
improbidade administrativa e das açõ es
penais relacionadas a crimes contra
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JUSTIÇA FEDERAL
Metas Nacionais

Você concorda com
os termos da Meta

administraçã o pú blica distribuı́das até
31/12/2015.
META 5: Baixar quantidade maior de
processos de execuçã o nã o fiscal do que a
dos casos novos de execuçã o nã o fiscal no
ano corrente.
META 6: Identificar e julgar até 31/12 do
corrente ano: FAIXA 3: 70% dos processos
de açõ es coletivas distribuı́das até
31/12/2014, no 1º e 2º graus. FAIXA 2: 80%
dos processos de açõ es coletivas
distribuı́das até 31/12/2014, no 1º e 2º
graus. FAIXA 1: 85% dos processos de açõ es
coletivas distribuı́das até 31/12/2014, no 1º
e 2º graus.

O que pode ser melhorado?

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar
( ) Sim
( ) Não
( ) Não 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

O que pode ser melhorado?

META 1: Julgar quantidade maior de
processos de conhecimento do que os
distribuı́dos no ano corrente.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

META 2: Identificar e julgar, até
31/12/2018: Na Justiça Militar da Uniã o,
90% dos processos distribuı́dos até
31/12/2016 nas Auditorias Militares, e
100% dos processos distribuı́dos até
31/12/2016 no STM.
META 4: Identificar e julgar, até
31/12/2018, 95% das açõ es penais
relacionadas
a
crimes
contra
a
Administraçã o Pú blica, distribuı́das até
31/12/2016.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta
( ) Alterar período de referência

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta
( ) Alterar período de referência

JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL
Metas Nacionais
META 1: Julgar quantidade maior de
processos de conhecimento do que os
distribuı́dos no ano corrente.
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Você concorda com
os termos da Meta
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

O que pode ser melhorado?

CONSULTA PÚBLICA SOBRE A PROPOSTA DE METAS
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL
Metas Nacionais

Você concorda com
os termos da Meta

META 2: Identificar e julgar, até
31/12/2018, pelo menos 95% dos
processos distribuı́dos até 31/12/2016 nas
Auditorias Militares, e 95% dos processos
distribuı́dos até 31/12/2017 no 2º grau.
META 4: Identificar e julgar, até
31/12/2018, 95% das açõ es penais
relacionadas
a
crimes
contra
a
Administraçã o Pú blica distribuı́das até
31/12/2016 no 1º grau, e 100% das
distribuı́das no 2º grau até 31/12/2017.

O que pode ser melhorado?

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta
( ) Alterar período de referência

( ) Sim
( ) Não
( ) Não 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

O que pode ser melhorado?

META 1: Julgar quantidade maior de
processos de conhecimento do que os
distribuı́dos no ano corrente.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

META 2: Identificar e julgar, até
31/12/2018, pelo menos 90% dos
processos distribuı́dos até 31/12/2016, nos
1º e 2º graus.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta
( ) Alterar período de referência

META 3: Aumentar o ı́ndice de conciliaçã o na
fase de conhecimento, em relaçã o ao
percentual do biê nio 2013/2014, em 2
pontos percentuais, no ano corrente.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta
( ) Alterar período de referência

META 5: Baixar quantidade maior de
processos de execuçã o do que a de casos
novos de execuçã o no ano corrente.

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta
( ) Alterar período de referência

META 6: Identificar e julgar, até
31/12/2018, 98% das açõ es coletivas
distribuı́das até 31/12/2015 no 1º grau e
até 31/12/2016 no 2° grau.
META 7: Identificar e reduzir em 2% o
acervo dos dez maiores litigantes em
relaçã o ao ano anterior.
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( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei opinar

( ) Elevar percentual da meta
( ) Reduzir percentual da meta

