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Apresentação 

Este documento visa encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo segmento 

de justiça, no âmbito da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário ao longo deste ano, para formulação de proposta 

de metas nacionais e específicas para 2017. 

O coordenador do segmento de justiça terá espaço para expor mais informações, se assim o desejar, sobre as metas 

propostas pelo segmento e o contexto em que se inserem. Poderá, também, mencionar a experiência do processo de formulação 

das metas. 

Para cada proposta de meta, deverão ser preenchidas as informações, conforme o modelo constante deste documento. 

Para isso, há um texto explicativo e exemplos, com objetivo de auxiliar o segmento de justiça no preenchimento dos dados. 
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INFORMES AO CNJ 

Espaço aberto ao coordenador para discorrer, de forma ampla e geral, sobre questões que julgarem relevantes relacionadas às metas propostas para 

2017.  

 

No período de 15 de agosto a 2 de setembro, foi realizada pesquisa de opinião para atendimento dos princípios da Gestão participativa, preconizada 

pela Resolução n. 221/2016 do CNJ. 

A referida pesquisa teve como objetivos saber como a estratégia da Justiça Federal está sendo percebida pelos operadores e usuários deste sistema de 

justiça e colher sugestões sobre quais devem ser as prioridades para 2017. 

Como resultado, verificou-se que a estratégia já contempla os principais temas sugeridos como prioritários: crimes contra a administração e 

improbidade administrativa; crimes relacionados ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo e à exploração sexual; conciliação e ações coletivas. A 

novidade ficou por conta do tema Benefícios Previdenciários, sugerido por 75% dos 13.740 respondentes da pesquisa. 

Para atender a essa sugestão, estão sendo propostas duas novas frentes de trabalho na Justiça Federal: definição de iniciativa para estabelecer laudo 

padrão com requisitos mínimos a serem observados nas perícias médicas e outras ações que contribuam para a otimização dos processos relacionados 

a benefícios previdenciários e o monitoramento de indicador relacionado ao tempo de tramitação dos processos referentes a auxílio-doença, 

aposentadoria por invalidez e benefício assistencial, da distribuição até o 1º julgamento e da distribuição até a baixa definitiva, no 1º e 2º graus, JEFs e 

Turmas Recursais. 
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METAS NACIONAIS 

 

META NACIONAL  
META 1: PRODUTIVIDADE 

JULGAR QUANTIDADE MAIOR DE PROCESSOS DE CONHECIMENTO DO QUE OS DISTRIBUÍDOS NO ANO CORRENTE. 

 DESCRIÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO GERAL MACRODESAFIO RELACIONADO 

Julgar quantidade maior de processos de 
conhecimento do que os distribuídos no ano 
corrente.  
 

CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICONAL 

  
 

FORMA DE AFERIÇÃO (fórmula de cálculo) GLOSSÁRIO (perguntas e orientações) 

((∑P1.3 + ∑P1.4) / (∑P1.1 + ∑P1.2 +1 - ∑P1.5 - ∑P1.6)) x 100 

 

Id. Pergunta Período 

P1.1 
Número total de processos de conhecimento não criminais novos distribuídos 
no mês de referência 

Mensal 

P1.2 
Número total de processos de conhecimento criminais e de apuração de atos 
infracionais novos distribuídos no mês de referência  

Mensal 

P1.3 
Número total de processos de conhecimento não criminais até então não 
julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único 
julgamento  

Mensal 
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P1.4 
Número total de processos de conhecimento criminais e de apuração de 
atos infracionais até então não julgados na instância que, no mês de 
referência, receberam primeiro ou único julgamento  

Mensal 

P1.5 

Número total de processos de conhecimento não criminais distribuídos no 
exercício de 2017 e que no mês de referência saíram da Meta por 
cancelamento da distribuição ou remessa para outro tribunal ou jurisdição ou 
deixaram de se enquadrar nos critérios da Meta 

Mensal 

P1.6 

Número total de processos de conhecimento criminais e de apuração de atos 
infracionais distribuídos no exercício de 2017 e que no mês de referência 
saíram da Meta por cancelamento da distribuição ou remessa para outro 
tribunal ou jurisdição ou deixaram de se enquadrar nos critérios da Meta  

Mensal 

P1.7 
Número de processos de conhecimento não criminais novos, distribuídos no 
exercício de 2017 e que foram sobrestados/suspensos no mês de referência 

Mensal 

P1.8 
Número de processos de conhecimento criminais e de apuração de atos 
infracionais novos, distribuídos exercício de 2017 e que foram 
sobrestados/suspensos no mês de referência 

Mensal 

 Obs.: as perguntas P1.7 e P1.8 tem por objetivo destacar o impacto destes processos no cômputo da meta e da  

taxa de congestionamento. Não entram na fórmula. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO/ EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS/COMENTÁRIOS 

Manutenção da meta com os mesmos parâmetros de 2016. 
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META NACIONAL  
META 2:  

JULGAR PROCESSOS MAIS ANTIGOS. 

 DESCRIÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO GERAL MACRODESAFIO RELACIONADO 

Identificar e julgar, no ano corrente, 100% dos 
processos distribuídos até 31/12/2012 e pelo menos, 
85% dos processos distribuídos em 2013, no 1º e 2º 
graus; e 100% dos distribuídos até 31/12/2014 nos 
juizados especiais federais e nas turmas recursais. 
 

CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICONAL 

  
 

FORMA DE AFERIÇÃO (fórmula de cálculo) GLOSSÁRIO (perguntas e orientações) 

(((∑P2.10 + ∑P2.11+ ∑P2.12 + P2.13 + P2.14 + P2.15) / (P2.1 + P2.2 + 
P2.3 + ∑P2.4 + ∑P2.5 +∑P2.6 - ∑P2.7 - ∑P2.8 - ∑P2.9)) x 1000 / K 

 

Onde K = 10 para os processos distribuídos até 31/12/2011 2012 no 1º e 2º 
graus. 

Onde K = 8,5 para os processos distribuídos até 31/12/2012 2013 no 1º e 2º 
graus. 

Onde K = 10 para os processos distribuídos até 31/12/2012 2014 nos JEFs e 
TRs. 

 

Id. Pergunta Período 

P2.1 
Número total de processos de conhecimento não criminais distribuídos na 
instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados no PERÍODO DE 
REFERÊNCIA*, excluídos os que se encontravam suspensos em 31/12/2016 

Único 

P2.2 

Número total de processos de conhecimento criminais e de apuração de atos 
infracionais, excluídos os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e 
aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe, 
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados 
no PERÍODO DE REFERÊNCIA*, excluídos os que se encontravam 
suspensos em 31/12/2016 

Único 

P2.3 
Número total de processos de conhecimento criminais da classe 282 (ação 
penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram 
originariamente dessa classe distribuídos na instância no PERÍODO DE 

Único 
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REFERÊNCIA* e não julgados no PERÍODO DE REFERÊNCIA*, 
excluídos os que se encontravam suspensos em 31/12/2016 

P2.4 

Número total de processos de conhecimento não criminais distribuídos na 
instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2016 
que entraram na Meta por saírem de situação de suspensão ou por passarem a 
se enquadrar nos critérios da Meta, no mês de referência 

Mensal 

P2.5 

Número total de processos de conhecimento Criminais e de apuração de atos 
infracionais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA * e 
não julgados até 31/12/2016, excluídos os de classe 282 (ação penal de 
competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente 
dessa classe, que entraram na Meta por saírem de situação de suspensão ou 
por passarem a se enquadrar nos critérios da Meta, no mês de referência 

Mensal 

P2.6 

Número total de processos de conhecimento criminais da classe 282 (ação 
penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram 
originalmente dessa classe distribuídos na instância no PERÍODO DE 
REFERÊNCIA *e não julgados até 31/12/2016 que entraram na Meta por 
saírem de situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar nos critérios 
da Meta, no mês de referência 

Mensal 

P2.7 

Número total de processos de conhecimento não criminais distribuídos na 
instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA*e não julgados até 31/12/2016 
que saíram da Meta por suspensão ou não enquadramento nos critérios da 
Meta, que não por julgamento, no mês de referência 

Mensal 

P2.8 

Número total de processos de conhecimento Criminais e de apuração de atos 
infracionais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e 
não julgados até 31/12/2016, excluídos os de classe 282 (ação penal de 
competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente 
dessa classe, que saíram da Meta por suspensão ou não enquadramento nos 
critérios da Meta, que não por julgamento, no mês de referência 

Mensal 

P2.9 

Número total de processos de conhecimento criminais da classe 282 (ação 
penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram 
originalmente dessa classe distribuídos na instância no PERÍODO DE 
REFERÊNCIA*e não julgados até 31/12/2016 que saíram da Meta por 
suspensão ou não enquadramento nos critérios da Meta, que não por 
julgamento, no mês de referência 

Mensal 
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P2.10 

Número total de processos de conhecimento não criminais distribuídos na 
instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/ 2016 
que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez no 
ano de 2016 

Mensal 

P2.11 

Número total de processos de conhecimento criminais distribuídos na 
instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2016 
que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez no 
ano de 2017, excluídos os de classe 282 (ação penal de competência do júri) 
e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe 

Mensal 

P2.12 

Número total de processos de conhecimento Criminais da classe 282 (ação 
penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram 
originalmente dessa classe distribuídos instância no PERÍODO DE 
REFERÊNCIA*e não julgados até 31/12/2016 que, no mês de referência, 
foram nela julgados pela primeira ou única vez no ano de 2016 

Mensal 

P2.13 
Número total de processos informados em P2.1que foram julgados pela 
primeira ou única vez até 31/12/2016 

Único 

P2.14 
Número total de processos informados em P2.2 que foram julgados pela 
primeira ou única vez até 31/12/2016 

Único 

P2.15 
Número total de processos informados em P2.3 que foram julgados pela 
primeira ou única vez até 31/12/2016  

Único 
 

 

FUNDAMENTAÇÃO/ EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS/COMENTÁRIOS 

Tendo em vista os resultados obtidos em 2016, verificou-se a possibilidade de incrementar os parâmetros da meta, tornando-a mais desafiadora. 

Os resultados de 2016 podem ser verificados em www.cjf.jus.br/observatorio 
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META NACIONAL  
META 3: CONCILIAÇÃO 

DESCRIÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO GERAL MACRODESAFIO RELACIONADO 

Alcançar o percentual de 2% na proporção dos 
processos conciliados em relação aos distribuídos. 

 

Adoção de soluções alternativas de conflito 

  
 

FORMA DE AFERIÇÃO (fórmula de cálculo) GLOSSÁRIO (perguntas e orientações) 

 ((∑P3.1 + ∑P3.2) / ∑P3.3) / 0,02) x 100 

Id. Pergunta Período 
P3.1 Número total de processos de conhecimento distribuídos no mês de referência Mensal 

P3.2 
Nº total de casos encerrados por conciliação na fase pré-processual no mês de 
referência 

Mensal 

P3.3 
Nº total de casos encerrados por conciliação na fase processual no mês de 
referência 

Mensal 
 

 

FUNDAMENTAÇÃO/ EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS/COMENTÁRIOS 

A meta em 2016 tratava do aumento do percentual de conciliações em relação ao ano anterior. Porém, analisando-se o histórico de resultados, foram verificadas 

dificuldades em continuar monitorando as conciliações dessa forma, levando-se em consideração: 

• a situação das Procuradorias Federais, que tem adotado movimento de não realização de acordos;  

• as restrições orçamentárias, que dificultam a realização de ações, como por exemplo os juizados itinerantes e mutirões. 

Os resultados de 2016 podem ser verificados em www.cjf.jus.br/observatorio 
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META NACIONAL  

META 4: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

DESCRIÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO GERAL MACRODESAFIO RELACIONADO 

Identificar e julgar, até 31/12 do ano corrente, 70% 
das ações de improbidade administrativa distribuídas 
até 31/12/2014. 
 

COMBATE À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

  
 

FORMA DE AFERIÇÃO (fórmula de cálculo) GLOSSÁRIO (perguntas e orientações) 

((∑P4.11 + P4.3 + P4.5 ) / (P4.1 + ∑P4.7 - ∑P4.9) x 1000 / 7 

 Id. Pergunta Período 

P4.1 

Número total de processos de conhecimento em ações de improbidade 
administrativa distribuídos na instância no PERÍODO DE 
REFERÊNCIA* e não julgados no período de referência, excluídos os 
suspensos até 31/12/2016 

Único 

P4.3 

Número total de processos de conhecimento em ações de improbidade 
administrativa distribuídos na instância no PERÍODO DE 
REFERÊNCIA* que foram julgados pela primeira ou única vez em 
2015 

Único 

P4.5 

Número total de processos de conhecimento em ações de improbidade 
administrativa distribuídos na instância no PERÍODO DE 
REFERÊNCIA* que foram julgados pela primeira ou única vez em 
2016 

Único  

P4.7 

Número total de processos de conhecimento em ações de improbidade 
administrativa distribuídos na instância no PERÍODO DE 
REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2016 que entraram na Meta 
por saírem de situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar 
nos critérios da Meta, no mês de referência 

Mensal 

P4.9 

Número total de processos de conhecimento em ações de improbidade 
administrativa distribuídos na instância no PERÍODO DE 
REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2016 que saíram da Meta por 
suspensão ou não enquadramento nos critérios da Meta, que não por 
julgamento, no mês de referência 

Mensal 
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P4.11 

Número total de processos de conhecimento em ações de improbidade 
administrativa distribuídos na instância no PERÍODO DE 
REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2016 que, no mês de 
referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez no ano  

Mensal 

P4.13 
Número total de processos informados em P4.3 COM resolução de 
mérito 

Único 

P4.14 
Número total de processos informados em P4.13 em que houve 
condenações 

Único 

P4.15 
Número total de processos informados em P4.3 SEM resolução de 
mérito 

Único 

P4.19 
Número total de processos informados em P4.5 COM resolução de 
mérito 

Único 

P4.20 
Número total de processos informados em P4.19 em que houve 
condenações 

Único 

P4.21 
Número total de processos informados em P4.5 SEM resolução de 
mérito 

Único 

P4.25 
Número total de processos informados em P4.11 COM resolução de 
mérito 

Mensal 

P4.26 
Número total de processos informados em P4.25 em que houve 
condenações 

Mensal 

P4.27 
Número total de processos informados em P4.11 SEM resolução de 
mérito 

Mensal 
 

 

FUNDAMENTAÇÃO/ EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS/COMENTÁRIOS 

Tendo em vista os resultados apresentados em 2016, verificou-se a necessidade de ampliar de dois para três anos o tempo máximo para proferir primeira decisão 

tendente a pôr fim ao processo de improbidade administrativa. Tal ajuste foi necessário para tornar a meta factível e desafiadora. 

Os resultados de 2016 podem ser verificados em www.cjf.jus.br/observatorio 
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META NACIONAL  
META 5: EXECUÇÃO NÃO FISCAL 

DESCRIÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO GERAL MACRODESAFIO RELACIONADO 

Baixar quantidade maior de processos de execução 
não fiscal do que a dos casos novos de execução não 
fiscal no ano corrente. 
 

IMPULSO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS E CÍVEIS 

  
 

FORMA DE AFERIÇÃO (fórmula de cálculo) GLOSSÁRIO (perguntas e orientações) 

 

 (∑P5.3) / (∑P5.1 + 1 + ∑P5.5 – ∑P5.7) x 100 

 Id. Pergunta Período 

P5.1 
Número total de casos novos de execução não fiscal no mês de 
referência 

Mensal 

P5.3 
Número total de processos de execução não fiscal baixados 
definitivamente no mês de referência 

Mensal 

P5.5 
Número total de processos de execução não fiscal que entraram na 
Meta por saírem de situação de suspensão/arquivamento ou por 
passarem a se enquadrar nos critérios da Meta no mês de referência 

Mensal 

P5.7 
Número total de processos de execução não fiscal que saíram da Meta 
por suspensão/arquivamento ou não enquadramento nos critérios da 
Meta, que não por julgamento no mês de referência 

Mensal 

 

FUNDAMENTAÇÃO/ EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS/COMENTÁRIOS 

Manutenção da meta com os mesmos parâmetros de 2016. 
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META NACIONAL  
META 6: AÇÕES COLETIVAS 

DESCRIÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO GERAL MACRODESAFIO RELACIONADO 

FAIXA 3: Identificar e julgar, até 31/12 do ano corrente, 

70% dos processos de ações coletivas distribuídas até 

31/12/2013, no 1º e 2º graus. 

FAIXA 2: Identificar e julgar, até 31/12 do ano corrente, 

80% dos processos de ações coletivas distribuídas até 

31/12/2013, no 1º e 2º graus. 

FAIXA 1: Identificar e julgar, até 31/12 do ano 
corrente, 85% dos processos de ações coletivas 
distribuídas até 31/12/2013, no 1º e 2º graus. 
 

CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICONAL 

  
 

FORMA DE AFERIÇÃO (fórmula de cálculo) GLOSSÁRIO (perguntas e orientações) 

(((∑P6.6 + P6.2 + P6.3) / (P6.1 + ∑P6.4 -∑P6.5)) x 1000/k 

Onde k = 7 para o enquadramento nos critérios da Faixa 3, 

K=8 para o enquadramento nos critérios da Faixa 2 e k=8,5 
para a Faixa 1. 

  

Id. Pergunta Período 

P6.1 

Número total de processos de conhecimento em ações coletivas 
distribuídos e não julgados na instância no PERÍODO DE 
REFERÊNCIA*, EXCLUÍDOS OS QUE SE ENCONTRAVAM 
SUSPENSOS EM 31/12/2016 

Único 

P6.2 
Número total de processos de conhecimento em ações coletivas 
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* E 
QUE FORAM JULGADOS em 2014 e em 2015 

Único 
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P6.3 
Número total de processos de conhecimento em ações coletivas 
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* E 
QUE FORAM JULGADOS em 2016 

 
Único 

 

P6.4      

Número total de processos de conhecimento em ações coletivas 
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA*E 
NÃO JULGADOS ATÉ 31/12/2016 que entraram na Meta por 
saírem de situação de suspensão ou por passarem a se enquadrar 
nos critérios da Meta, no mês de referência   

Mensal 

P6.5    

Número total de processos de conhecimento em ações coletivas 
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* E 
NÃO JULGADOS ATÉ 31/12/2016 que saíram da Meta por 
suspensão ou não enquadramento nos critérios da Meta, que não 
por julgamento, no mês de referência 

Mensal 

P6.6     

Número total de processos de conhecimento em ações coletivas 
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* E 
NÃO JULGADOS ATÉ 31/12/2016 que, no mês de referência, 
foram nela julgados pela primeira ou única vez 

Mensal 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO/ EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS/COMENTÁRIOS 

Está sendo proposta a adoção de faixas de cumprimento para a meta 6, levando-se em consideração as peculiaridades regionais existentes na Justiça Federal. A 

primeira região, por exemplo, concentra 48% do passivo de ações coletivas do Segmento. 

A adoção de faixas permitirá aos órgãos o cumprimento da meta de acordo com suas possibilidades, tendo como horizonte mínimo de cumprimento o julgamento 

de 70% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2013. 

Os resultados de 2016 podem ser verificados em www.cjf.jus.br/observatorio 
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METAS ESPECÍFICAS 

META ESPECÍFICA 
Meta 7 – AÇÕES CRIMINAIS 

DESCRIÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO GERAL MACRODESAFIO RELACIONADO 

Baixar quantidade maior de processos criminais do que 

os casos novos criminais no ano corrente. 

Julgar quantidade maior de processos criminais do 
que os casos novos criminais no ano corrente. 
 

APRIMORAMENTO DA GESTÃO CRIMINAL 

  
 

FORMA DE AFERIÇÃO (fórmula de cálculo) GLOSSÁRIO (perguntas e orientações) 

Fórmula (baixados) 

 

((∑P7.2 / (∑P7.1 - ∑P7.4 + ∑P7.5)) x 100 

 

Id. Pergunta Período 

P7.1 
Número total de processos criminais distribuídos (casos novos) no mês 
de referência 

Mensal 

P7.2  
Número total de processos criminais que no mês de referência foram 
baixados             

Mensal 
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17 e 18 de outubro de 2016 

Fórmula (julgados) 

 

((∑P7.3 / (∑P7.1 - ∑P7.4 + ∑P7.5)) x 100 

 

P7.3  
Número total de processos criminais que no mês de referência receberam 
primeiro ou único julgamento   

Mensal 

P7.4  
Número total de processos criminais distribuídos no ano e que no mês 
de referência saíram da Meta por suspensão e cancelamento da 
distribuição ou deixaram de se enquadrar nos critérios da Meta  

Mensal 

P7.5  
Número total de processos criminais distribuídos no ano e que no mês 
de referência entraram na Meta por saírem da situação de suspensão ou 
por passarem a se enquadrar nos critérios da Meta, no mês de referência  

Mensal 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO/ EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS/COMENTÁRIOS 

Meta mantida com os mesmos parâmetros de 2016. 
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METAS ESPECÍFICAS 

META ESPECÍFICA 
Meta 8 – AÇÕES PENAIS 

DESCRIÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO GERAL MACRODESAFIO RELACIONADO 

Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70% 
das ações penais vinculadas aos crimes relacionados à 
improbidade administrativa, ao tráfico de pessoas, à 
exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas 
até 31/12/2014. 
 

APRIMORAMENTO DA GESTÃO CRIMINAL 

  
 

FORMA DE AFERIÇÃO (fórmula de cálculo) GLOSSÁRIO (perguntas e orientações) 

 

((P8.2 + P8.3 + P8.4) / P8.1) X 1000/7 

 

Id. Pergunta Período 

P8.1 
Nº de processos distribuídos e não julgados até 31/12/2014 (antepenúltimo 
ano) 

Único 

P8.2 Nº de processos distribuídos até 31/12/2014 e que foram julgados em 2015 Único 
P8.3 Nº de processos distribuídos até 31/12/2014 e que foram julgados em 2016 Único 

     P8.4 
 Nº de processos distribuídos até 31/12/2014 e que no mês de referência de 
2017 foram julgados pela primeira ou única vez 

Mensal 
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17 e 18 de outubro de 2016 

FUNDAMENTAÇÃO/ EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS/COMENTÁRIOS 

Tendo em vista os resultados apresentados em 2016, verificou-se a necessidade de ampliar de dois para três anos o tempo máximo para proferir primeira decisão 

tendente a pôr fim às ações penais vinculadas aos crimes de improbidade administrativa, ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo e à exploração sexual. Tal 

ajuste foi necessário para tornar a meta factível e desafiadora. 

Os resultados de 2016 podem ser verificados em www.cjf.jus.br/observatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


