
Brasília, 25 de Novembro de 2015   

REUNIÃO SETORIAL 

JUSTIÇA FEDERAL 



METAS NACIONAIS 2016 
 

PROPOSTAS PARA A JUSTIÇA FEDERAL 



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

 

META 1 
JUSTIÇA FEDERAL 

Meta Nacional 



Identificar e julgar, no ano corrente: 

 

• No 1º e 2º graus, 100% dos processos distribuídos até o 
quinto ano anterior ao ano em curso (até 31/12/2011) e, 
pelo menos, 70% dos processos distribuídos até o quarto 
ano anterior ao ano em curso (até 31/12/2012). 
 

META 2 
JUSTIÇA FEDERAL 

Meta Nacional 



 

Identificar e julgar, no ano corrente: 
 

• Nos Juizados Especiais Federais, 100% dos processos 
distribuídos até o quarto ano anterior ao ano em curso 
(até 31/12/2012) e, pelo menos, 90% dos distribuídos 
até o terceiro ano anterior ao ano em curso (até 
31/12/2013). 

 

Meta Nacional 

META 2 
JUSTIÇA FEDERAL 



 

Identificar e julgar, no ano corrente: 
 

• Nas Turmas Recursais, 100% dos processos distribuídos 
até o quarto ano anterior ao ano em curso (até 
31/12/2012) e, pelo menos, 70% dos distribuídos até o 
terceiro ano anterior ao ano em curso (até 31/12/2013). 

 

Meta Nacional 

META 2 
JUSTIÇA FEDERAL 



 

 

Aumentar o percentual de casos encerrados por 
conciliação em relação ao ano anterior. 

Meta Nacional 

META 3 
JUSTIÇA FEDERAL 



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

31/12 do penúltimo ano. 

Meta Nacional 

META 4 
JUSTIÇA FEDERAL 



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

ano corrente. 

Meta Nacional 

META 5 
JUSTIÇA FEDERAL 



Julgar 100% das ações coletivas distribuídas até o quarto 
ano anterior ao ano em curso ( até 31/12/2012), no 1º grau 

e no 2º grau. 

Meta Nacional 

META 6 
JUSTIÇA FEDERAL 



DIRETRIZ ESTRATÉGICA 2016 
 

PROPOSTA PARA TODOS OS SEGMENTOS 



Diretriz Estratégica 

“É diretriz estratégica do Poder Judiciário, e compromisso de 
todos os tribunais brasileiros, dar concretude aos direitos 
previstos em tratados, convenções e demais instrumentos 
internacionais sobre a proteção dos direitos humanos”. 



Até julho/2015: 

 

• o 1º grau estava cumprindo 62,15% da meta; 

• o 2º grau estava cumprindo 27,69% da meta. 

Meta 6 – Desempenho 2015 


