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Seção Judiciária da Bahia divulga posição das Varas 
e Turmas Recursais em relação à Meta 1 do CNJ

A Secretaria de Gestão Estratégica e 
Inovação do TRF1 divulgou o percentual de 
cumprimento das Metas do CNJ/2016.

Hoje tratamos da Meta 1 entre janeiro 
e junho deste ano. Na primeira ilustração, 
ao lado, estão as porcentagens de cumpri-
mento da Meta 1 pelas varas cíveis, de JEF, 
de execução fiscal e criminais de Salvador.

Nas duas ilustrações seguintes, estão 
contidos os percentuais de cumprimento 
para todas as subseções e seus JEFs Ad-
juntos e na última ilustração, há os percen-
tuais das quatro Turmas Recursais, sepa-
rados por cada um dos 12 relatores, e os 
percentuais dos JEFs criminais de Salvador.

A meta é considerada cumprida se, ao 
final do ano, o percentual de cumprimento 
for igual ou maior que 100%, ou seja, se os 
julgamentos corresponderem à quantidade 
de processos distribuídos até  31/12/2016 
e, no mínimo, mais 1.

Incluem-se na Meta 1 todos os proces-
sos e os incidentes que os suspendam ou 
que tramitem em separado do processo 
principal, não julgados na instância que os-
tentam ou estão sob os ramos das classes 
processuais definidas nas Tabelas Proces-
suais Unificadas do Poder Judiciário.

Para efeitos desta meta, por julgamento 
deve ser entendida a primeira decisão ten-
dente a pôr fim ao processo ou incidente na 
instância sob análise. 

Classes dos processos e incidentes 
que devem ser considerados no cálculo 
do acervo da meta e do volume de julga-
mento: Embargos em Processo de Execu-
ção em Processo Cível, Processo Cautelar 
em Processo Cível, Recursos em Processo 
Cível, Incidentes de outros procedimentos 
em Processo Cível, Impugnação ao cumpri-
mento de sentença, Medidas preparatórias 
em Processo Criminal, Processo especial 
em Processo Criminal, Medidas garantido-
ras em Processo Criminal, Medidas cau-
telares em Processo Criminal, Questões e 
processos incidentes em Processo Crimi-
nal, Recursos em Processo Criminal, Pro-
cedimento de Conhecimento em Processo 
Cível, Petição em Processo Criminal e Im-
pugnação ao cumprimento de decisão.

A data de distribuição/suscitação do in-
cidente será a data de referência para efeito 
de seu ingresso na Meta, quer com relação 
à 1ª ou à 2ª instância. 

Não devem ser incluídos dados de jul-
gamentos havidos em processos que já 
receberam decisão tendente à solução do 
processo na instância (ex.: sentenças ou 
acórdãos em embargos de declaração ou 
em recursos internos – esses estão exclu-
ídos). 

A data de distribuição dos recursos in-
terpostos nos processos contemplados por 
esta meta será a data de referência para 
efeito de ingresso da respectiva ação na 
meta com relação à segunda instância. 

Na segmentação dos processos crimi-
nais e não criminais, os processos a serem 

contados como criminais são aqueles cujas 
classes estão sob os ramos dos códigos 
268 e 11028. 

O quantitativo de processos com sen-
tença ou acórdãos anulados em 2016 
deverão ser subtraídos do quantitativo de 
processos julgados no mês em que recebe-
ram o primeiro ou único julgamento, bem 
como processos de conhecimento criminais 
e de apuração de atos infracionais até en-
tão não julgados na instância que, no mês 
de referência, receberam primeiro ou único 
julgamento.

Este é o retratro da nossa Seção Judi-
ciária em relação à Meta 1 até junho. Este 
retrato estará diferente a cada mês deste 
ano e as porcentagens de cumprimento da 
meta irão variar para mais ou para menos 
ao longo do ano. Em dezembro, divulgare-
mos como fechou o ano cada unidade da 
Seção Judiciária da Bahia com um retrato 
fiel do cumprimento ou não da Meta 1.

O JFH divulgará nos proximos dias da-
dos das demais Metas do CNJ.


