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PRESIDÊNCIA 

PORTARIA PRESI/SECGE N~ 103, DE 25 DE ABRIL DE 2014 
Institui o Sistema de Informações e Estatística do Tribunal Regional Fe
deral da 1a Região e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIAO, no uso das atribuições 
[:!revistas no art. 21, X, do R~jmento Interno, de acordo com o que oonsta nos autos do 
Processo Administrativo 2.801/2014 - TRF 1, 
CONSIDERANDO: 
a) os princípios oonstitucionais da eficiência,_publicidade, moralidade, e responsabilização; 
b) a política de transparência instituída pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho da 
Justiça. Federal, !=J.Ue, ~m diversas normas, exigem a divulgação de êlados institucionais e 
estat1st1cos dos Tnbunats; 
c) a necessidade de definir responsáveis pelo oonteúdo dos dados institucionais divulgados 
pela. 1a Região, bem oomo pelo seu lançamento nos sistemas informatizados e pelO en
cammhamento aos Conselhos; 
d) a importância da roleta e interpreta~o dos dados institucionais e estatístioos para fun
damentar decisões dos dirigentes da Justiça Federal, 
RESOLVE: 

CAPiTULO I 
DO SISTEMA DE INFORMAÇOES E ESTATiSTICA 

DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1 a REGIAO 
Art. 1°. Fica instituído o Sistema de Informações e Estatística da Justi~ Federal da 1a Região 
- e-Siest oom a finalidade precíRua de organizar e manter disponíveis no Portal da Justiça 
Federal da 1 a Região as informaçÇ>es institucionais prestadas pelo Tribunal e por suas Seções 
e Subseçqes Judiciárias em virtude de determinaçoes normativas internas ou externas. 
§ 1~ O e-S!e~~ ~bral)ge o Tribunal Regional Federal da 1a Região e as suas Seções e Sub
sewes Judtaanas vmculadas. 
§ 2° A Divisão de Estatística da Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação do Tribunal será 
a gestora do sistema e-Siestl. sendo respqnsável pelas solicitações à Secretaria de Tecnologja 
da Informação das intervençoes necessárias no sistema, eximmdo-se, oontudo, da verificaçao 
do oonteúdo das informações recebidas de outras áreas. 

--------------------------------------------------EdnonmdoeDhponimUzaáopelalmpAmsaNadonal--------------------------------------------------
Este documento pode ser verWicado no endereço eletrõnico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo 1 cõdigo 00202014043000001 

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-2 de 2410812001, que institui a Infraestrutura de 
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§ 3° Os diretores das áreas competentes pelas informações determinadas nesta Portaria são 
responsáveis pela fidedignidade e tempestividade dos dados apresentados e devem comunicar 
à Divisão de Estatística, Imediatamente, as dificuldades técnicas ou materiais que tiverem para 
divulgar e encaminhar as informações sob sua responsabilidade. 

CAPÍTULO 11 

DOS o~lL~1óMR~8~~N5T~~M~~~TNAIS 
Art. 2°. São considerados relatórios institucionais oficiais da Justiça Federal da 1 a Região: 
I - Relatórios solicitados pelo Conselho Nacional de Justiça: 
al Justiça em Números; 
b Justiça Aberta; 
c Metas do Poder Judiciário; 
d Relatório de Recursos Sobrestados; 
e Relatório de Veículos; 
f) Relatórios de Transparência da Gestão; 

11 - Relatórios solicitados pelo Conselho da Justiça Federal: 
al Transparência em Números; 
b Relataria de auto-inspeção; 
c Indicadores do Planejamento Estratégico da Justiça Federal; 
d Relatórios do Sistema de Captação de Benefícios. 
11 - Relatórios Internos do Tribunal Regional Federal da 1a Região: 
a) Relatórios definidos pela Corregedoria Regional para o 1° grau. 
Pará~rafo único. A Divisão de Estatística está autorizada a disponibilizar no e-Siest outros 
relatarias não elencados neste artigo. 

DO RELATÓRI~Af~1l{T8d 1kM NÚMEROS 

Art. 3°. Os dados referentes ao relatório Justiça em Números (Resoluções CNJ 4/2005, 
15/2006 e 76/2009) serão transmitidos ao Conselho Nacional de Justiça eletronicamente pelo 
sistema on-line, observado o seguinte calendário: 
I - informações referentes aos meses de janeiro a junho: até o dia 31 de julho do ano de 
referência; 
11 - informações referentes aos meses de julho a dezembro: até o dia 31 de janeiro do ano 
seguinte ao ano de referência; 
111 - as retificações poderão ser transmitidas no período de 15 de março a 15 de abril e no 
período de 15 de setembro a 15 de outubro; 
IV- as eventuais falhas de fornecimento de dados deverão ser corrigidas no prazo de dez dias, 
a contar da notificação da área interna do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, 
conforme o caso. 
§ 1° Compete ao diretor da Divisão de Estatística do Tribunal o envio das informações ao CNJ 
nos prazos e forma definidos no caput deste artigo. 
§ 2° Os diretores das áreas do Tribunal elencadas no Anexo I desta Portaria deverão fornecer 
a Divisão de Estatística do Tribunal os dados relativos à respectiva unidade elencados no 
mesmo Anexo I, obedecendo aos seguintes prazos: 
I - informações referentes aos meses de janeiro a junho: até o dia 20 de julho do ano de 
referência; 
11 - informações referentes ao meses de julho a dezembro: até o dia 20 de janeiro do ano 
seguinte ao ano de referência. 
§ 3° As informações de que tratam o § 2° deste artigo serão fornecidas pelos diretores 
responsáveis por meio do preenchimento de planilha eletrônica disponibilizada em pasta com
partilhada na rede do Tribunal. 

DAS METAS CÓ'ÓÍ~gb~~ JUDICIÁRIO 

Art. 5°. Os dados estatísticos referentes ao relatório Metas do Poder Judiciário (Resolução CNJ 
70/2009) serão transmitidos ao Conselho Nacional de Justiça eletron icamente pelo sistema on
li ne até o 18° dia útil do mês seguinte ao mês de referência. 
§ 1° Compete ao diretor da Divisao de Estatística do Tribunal o envio das informações ao CNJ 
nos prazos e forma definidos no caput deste artigo. 
§ 2° Os gestores de metas, designados por portaria do Presidente do Tribunal, deverão 
Informar à Divisão de Estatística do Tribunal os dados relativos à meta sob sua gestão, salvo 

~
uando os dados puderem ser extraídos dos sistemas processuais. 
3° O glossário das Metas do Poder Judiciário será disponibilizado pelo Conselho Nacional de 

ustiça, cabendo aos gestores das metas observarem a sua última versão para o fornecimento 
dos dados. 

DO RELATÓRIO D8tp~~~~d~~bs SOBRESTADOS 

Art. W O Tribunal elaborará, t rimestralmente, relatório quantitativo dos recursos sobrestados 
(Resolução CNJ 160/2012), o qual deverá conter a respectiva vinculação aos temas e recursos 

~
aradigmas no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. 
1° O relatório a que se refere o caput deste artigo deverá ser encaminhado pela Presidência 

o Tribunal ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Just iça e ao Superior 
Tribunal de Justiça. 
§ 2° O Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos do Tribunal será responsável pela 
elaboração e realização dos devidos encaminhamentos do relatório de que trata este art igo, 
bem como pela manutenção e disponibilização no Portal da 18 Região de dados atualizados 
sobre os recursos sobrestados, identificando acervo a partir do tema e do recurso _paradigma 
conforme a classificação realizada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de 
Justiça. 

CAPÍTULO VIl , 
DO RELATORIO DE VEICULOS 

Art. 7°. A Div isão de Segurança e Serviços Gerais da Secretaria de Administração do Tribunal 
fará publicar no e-DJF1 e em espaço permanente e facilmente acess ível do Portal da Just iça 
Federal da 1a Região, até 31 de Janeiro de cada ano, lista de ve ícu los oficiais util izados, com 
a indicação das quantidades em cada uma das seguintes categorias (Resolução CNJ 
83/2009): 
I - veículos de representação; 
11 - veículos de transporte institucional; 
111 - veículos de serv1ços. 

CAPÍTULO VIII 
DOS RELATÓRIOS DE TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO 

Art. 8°. O Tribunal publicará, no item de menu "Transparência" da ~ágina inicial do Portal da 
Just iça ~edef'?l da 18 l3egião, na forma especificada nos A nexos da Resolução CNJ 102/2009, 
as segu1ntes 1nformaçoes: 
I - os dados da gestao orçamentária e financeira; 
11 - as estruturas remuneratórias dos quadros de pessoal efetivo, dos cargos e funções co
missionados, e os subsídios dos membros do Poder Judiciário e demais agentes públicos neles 
atuantes; 
111 -os quantitativos de pessoal efetivo e comissionado e origem funcional dos ocupantes dos 
cargos em comissão, discriminando, por níveis, no caso dos camas efet ivos, os vagos, os 
ocupados por servidores estáveis e os ocupados por servidores nao estáveis, e, no caso dos 
cargos e fu nções comissionados, os vagos, os ocupados por servidores com e sem vínculo 
com o respectivo ente federado; 

CAPÍTULO IV IV - a relação completa de membros da magistratura e demais agentes públicos, efetivos ou não; 
DO RELATORIO JUSTIÇA ABERTA V - a relação completa dos empregados de empresas contratadas em exerc ício nos órgãos; 

Art. 4o Os dados estatísticos referentes ao relatório Justiça Aberta (Provimento CNJ 24/2012), VI - a JE?Iação_ co,r:npleta dqs servidores e/ou empregados não il')tegrantes do guadro próprio em 
exerc1c1o no orgaoL excl u1dos os ocupantes de cargo em com1ssao ou funçao de confiança; 

elencados no Anexo 11 , serão transmitidos ao Conselho Nacional de Justiça eletronicamente VIl -as remuneraçoes e diárias pagas individualmente a membros da magist ratura, servidores, 

B
elo sistema on-line, até o dia 1 O de cada mês colaboradores e colaboradores eventuais, sem identificação nominal do beneficiário, agrupados 
1° Os dados dos relatórios de 1° grau devem ser extraídos dos sistemas processuais pela ~or unidade administrativa ou judiciária. 
ivisão de E~tatística 9o Tribunal, também responsável pelo encaminhamento dos dados ao 1° Os dados referentes à Justiça Federal de 1° Grau serão informados pelo Tribunal. 

CNJ, por me1o de arqu1vo em formato XML 2° Os Relatórios de que t rata o inciso I serão publicados até o vigésimo dia de cada mês, 
~ 2° Os dados do relatório de 2° grau devem ser informados pelos próprios gabinetes de abrangendo todas as despesas e as receitas realizadas no mês imediatamente anterior à 
aesembargadores federais, que extraem os dados do relatório Questionaria de Produtividade - exceçao das informações referentes às despesas inscritas em restos a pagar não processados, 
QUEPRO disponibilizado no e-Siest que serão publicadas anualmente. 
---------------------------Editorado e Disponibilizado peta Imprensa Nacional---------------------------
Esle documento pode ser verificado no endereço eletrmico http://www.in.gov.br/aulenticidade. htm , pelo 
código 00202014043000002 2 Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2 de 24/08/200 1, que institui a l n ~aestru tu ra de 
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& 3° Os Relatórios de que tratam os incisos 11 a Vil serão atualizados: r- sempre que houver alteração nas estruturas remuneratórias, no caso do inciso 11 do art. ao; 
11 -trimestralmente, no caso do inciso 111 do art. ao, de modo a refletir as posições vigentes no 
último dia dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de cada ano, comparativamente 
às mesmas datas do ano imediatamente anterior; 
111 - sempre que houver modificação das relações no caso dos incisos IV, V e VI do art. ao; 
IV - mensalmente"' até o décimo quinto dia do mês subseqüente ao de referência, no caso do 
inciso Vil do art. o0 

§ 4° As informações referidas neste artigo serão publicadas em formato hipertexto (HTML), cuja 
cópia deverá estar disponível em arquivo para download no Portal da Justiça Federal pelo 

~
razo mínimo de 36 meses. 
5° A Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro, a Secretaria de Recursos 

umanos, a Secretaria de Administração e a Assessoria de Assuntos da Magistratura são 
responsáveis pelas publicações determinadas neste artigo, bem como pelo encaminhamento 
eletrônico, na mesma data, ao Conselho Nacional de Justiça. 

CAPÍTULO IX 
DO RELATÓRIO TRANSPARÊNCIA EM NÚMEROS 

Art. 9°. O Tribunal publicará, mensalmentet até o décimo dia do mês subseqüente, no Portal da 
Justiça Federal da 18 Regiãs.,_ o Relatório ransparência em Números (Resolução CJF 57/2009 
e Provimento Corregedona-~..:>eral 2/20091 contendo os seguintes dados: 
I - o número total de feitos em tramitaçao na Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria
Regional de Justiça; 
11 - o número de feitos que ingressaram no mês de referência na Presidência, Vice-Presidência 
e Corregedoria-Regional de Justiça; 
111 -o numero total ae feitos que se encontram conclusos com Desembargador Federal ou Juiz 
Federal Convocado na qualidade de relator, para voto, decisão monocrática terminativa ou 
despacho; 
IV- o número total de feitos que se encontram conclusos com Desembargador Federal ou Juiz 
Federal Convocado na qualidade de revisor; 
V - o número total de feitos que se encontram conclusos com Desembargador Federal ou Juiz 
Federal Convocado com pedido de vista ou de declaração de voto ou para a lavratura de 
acórdão; 
VI- o número de feitos que foram distribuídos, no mês de referência, a Desembargador Federal 
ou a Juiz Federal Convocado; 
Vil - o número de feitos que foram encaminhados, no mês de referência, a Desembargador 
Federal ou a Juiz Federal Convocado na qualidade de revisor· 
VIII- o número de feitos qu~ no mês de referência, foram conclusos a Desembargador Federal 
ou a Juiz Federal Convocaao com pedido de vista; 
IX - o número total de votos e decisões monocráticas terminativas de cada Desembargador 
Federal ou Juiz Federal Convocado, como relator, no mês de referência. 
§ 1° O relatório Transparência em Números é extraído da base de dados dos sistemas 
[!rocessuais da Justiça Federal da 1a Região automaticamente. 
!§ 2° As áreas do Tribunal e das Seções Judiciárias que operam a movimentação de processos 
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& 6D O relatório e o questionário da inspeção serão elaborados pelo gabinete do desem-
5ar~ador federal, com o apoio da Secretaria do Tribunal, conforme modelos fornecidos pelo 
CJF constantes do Anexo 111 desta Portaria, em até 30 dias após o término da inspeção, e 
deverão ser enviados à Corregedoria-Geral da Justiça nos cinco dias subseqüentes. 
§ 7° Os diretores das áreas administrativas do Tribunal elencadas no Anexo 111 deverão 
Informar à Diretoria-Geral do Tribunal os dados sob sua responsabilidade, salvo quando esses 
dados puderem ser extraídos dos sistemas processuais, devendo, nesses casos, a Divisão de 
Estatística do Tribunal prestar as informaç_ões. 
§ ao As informações de que tratam o s JO deste artigo serão fo rnecidas pelos diretores 
responsáveis por meio do preenchimento ae planilha eletrônica disponibilizada em pasta com
[!artilhada na rede do Tribunal. 
!§ 9° A providência a ser eventualmente tomada pelo magistrado será designada em relatório 
próprio, com prazo para cumprimento das respectivas medidas. 
Art. 11. Os desembarg_adores federais deverão, junto com a data de início dos trabalhos, enviar 
as certidões das sessoes de que participaram nos 12 meses anteriores à inspeção, bem como 
a justificativa apresentada quanto ao nao comparecimento. 
Art. 12. A Divisão de Estatística do Tribunal encaminhará ao CJF, até o 5° dia útil de cada mês, relatório, 
por desembargador federal, de processos distribuídos, julgados, em tramitação e conclusos. 

DOS INDICADORES D%A~í.1~~~f~ENTO ESTRATÉGICO 
DA JUSTIÇA FEDERAL 

Art. 13. A coleta dos indicadores do Planejamento Estratégico da Justiça Federal (Resolução 
CJF 194/2012) será semestral e ocorrerá nos meses de março e setembro. 
& 1 o Os dados estatísticos referentes aos indicadores do Planejamento Estratégico, constantes do 
Anexo IV, serão transmitidos ao Conselho da Justiça Federal e letronicamente por meio do pre
enchimento de planilha enviada por e-mail à Secretaria de Desenvolvimento Institucional do CJF. 
& 2° Compete ao diretor da Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação do Tribunal o envio 
aas informações ao CJF nos prazos e forma definidos neste artigo. 
& 3° Os diretores das áreas do Tribunal elencadas no Anexo IV cfeverão informar à Secretaria 
ae Gestão Estratégica e Inovação do Tribunal os dados sob sua res ponsabil idade, salvo 
quando esses dados puderem ser extra ídos dos sistemas processuais, devendo, nesses casos, 
a Divisão de Estatística do Tribunal prestar as informações. 
§ 4° As informações de que tratam o § 3° deste artigo serão fornecidas pelos diretores 
responsáveis por meio do preenchimento âe planilha eletrônica disponibi lizada em pasta com
partilhada na rede do Tribunal. 
Art. 14. Na primeira guinzena de janeiro de cada ano, os dados estatísticos dos indicadores do 
Planejamento Estrategico da Justiça Federal referentes ao período de janeiro a dezembro do 
ano anterior deverão ser encamin hados à Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação do 
Tribunal, para a elaboração do Relatório de Atividades. 

_ CAPÍTULQ XII _ 
DOS RELATORIOS DO SISTEMA DE CAPTACAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DA 

JUSTIÇA FEDERAL 
nos sistemas devem lançá-los de forma precisa. 
& 3° Havendo inconsistência no lançamento dos dados, caberá aos gabinetes do Tribu nal e às Art. 15. São relatórios do Sistema de Captação de Benefícios Assistenciais da Justiça Federal: 
V'aras Federais da 18 Região fazer o inventario dos processos e a revisão dos dados lan- I - Relatório de Impacto Financeiro: permite ao usuário obter o impacto financeiro de cada 

~
ados. benefício, por tiQo de beneficiário e o total do impacto para o mês selecionado; 
4° Compete à Secretaria de Tecnologia da Informação manter 0 sistema Transparência em li- Relatório por Tipo de Beneficiário: permite quantificar os beneficiários para cada tipo de benefício; 
úmeros disponível permanentemente no Portal da Justiça Federal. 111- Relatório Beneficiário Titular: possibilita a quantificação dos beneficiários t it ulares para cada 

_ CAPÍTULO X _ benefício, classificados por tipo; 
DO RELATORIO DE AUTO-INSPEÇAO IV - Relatório de Beneficiários: relatório com filtros de pesquisa, que possibilita a montagem das 

informações segundo a necessidade do usuário· 
Art. 1 O. Os desembargadores federais, a cada ano, realizarão inspeção nos próprios gabinetes V - Relatório Anual de Totais de Beneficiários Segundo cada Benefício por Região: relatório 
(Provimento Corregecforia-Geral 5/2012, alterado pelo Provimento 9/2012). criado para atender ao disposto no art. a9 da Lei 12.919/2013 (LDO 2014), a ser atualizado 
§ 1° O Presidente ao Tribunal deverá escolher, no trimestre estabelecido pelo CJF, de janeiro mensalmente com a carga do sistema e publicado conforme determina a legislação. 
a março, o mês para realização da auto-inspeção. & 1° Os dados estatísticos a que se referem os incisos I a V deste artigo são de responsabil idade da 
§ 2° Escolhido o mês de que trata o §1° deste artigo, cada desembargador federal definirá a Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro, da Secretaria do Bem-Estar Social, da Se-
semana em que realizará a auto-inspeção e informará à Presidência, que informará à Cor- cretaria de Recursos Humanos e da Assessoria de Assuntos da Magistratura. 
regedoria-Geral até o dia 30 de noveml::lro do ano anterior ao da sua realização. § 2D As áreas de que trata o § 1° deste artigo, res ponsáveis pelos dados estatíst icos, deverão, 
§ 3° Recebida relação dos processos selecionados para inspeção, encaminhada pela Se- no prazo de 60 dias, com o apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação, providenciar o 
cretaria da Corregedoria-Geral até 10 dias antes de seu início, deverão os processos se- recadastramento dos servidores e magistrados com seus dependentes no cadastro de Re-
lecionados ser suspensos até o fim da inspeção cursos Humanos e do Sistema de Benefícios (Pró-Social), exigindo o CPF v isando a con-
§ 4° O prazo de inspeção não será superior a cinco dias fiabilidade das informações extraídas e ainda, definir rotinas de pagamento de benefícios a 
§ 5° Os processos Inspecionados deverão ser identificados com etiqueta fornecida pela Se- servidores cedidos e requisitados bem como a magistrados com a jurisdi8ão prorrogada. 
cretaria do Tribunal ou com informação digital de que os processos foram inspecionados pelo § 3° A Secretaria de Tecnologia da Informação- Secin aeverá, no prazo de 1a dias, provtdenciar a 
próprio gabinete unificação da base de dados dos sistemas de Recursos Humanos e de Benefícios. 
----------------------------Editorado e Disponibilizado peta Imprensa Nacional----------------------------
Esle documento pode ser verificado no endereço eletrmico http://www.in.gov.br/aulenticidade. htm, pelo 
código 0020201 4043000003 3 Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2 de 24/08/200 1, que institui a l n ~aestru tu ra de 
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CAPÍTl,.JLO XIII 

DISPOSIÇOES FINAIS 
Art. 16. Cabe à Divisão de Estatística a elaboração de planilhas eletrônicas com os dados instit ucionais e/ou estatísticos definidos nesta Portaria, a ser disponibilizada pela Secretaria de Tecnologia 
da lnforma8ão em pasta compartilhada e/ou no Portal da Justiça Federal , para preenchimento simultâneo pelas áreas responsáveis pela informação. 
Art. 17. A ivisão de Estatística disponibilizará, no prazo de 150 dias, os relatórios elencados no inciso I, ai ínas a a d e inciso li , altneas a a c do art. 2° desta Portaria no e-Siest. 
Parágrafo único. A Divisão de Estatística disponibilizará os relatórios de que trata o inciso 111 do art. 2° desta Portaria no e-Siest até o dia 19 de dezembro de 2014. 
Art. 18. Compete à Secretaria de Tecnologia da lnforma~ão manter os relatórios elencados nesta Portaria em espaço permanente no Portal da Justiça Federal. 
Art. 19. Havendo necessidade de coleta de dados em 1 grau, a área responsável pelo dado no Tribunal deverá fazer contato com as áreas correlatas nas Seções e Subseções Judiciárias. 
Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. . 

Desembargador Federal MARIO CÉSAR RIBEIRO 
Presidente 

ANEXO I - JUSTIÇA EM NÚMEROS 
SECO R 

INSUMOS DOTA( OES E GRAUS DE UTILIZA( AO 
RECURSOS FINANCEIROS 
DESPESAS 
Doi - Desoesa Total da Justica Federal 
ORem - Despesas com Remuneração Proventos e Pensão 
DBen - Despesas com Benefícios 
DEnc - Desoesas com Encaraos 
DTer- Despesas com Terceirizados 
DEst - Despesas com Estaqjários 
Dio - Outras Despesas Indenizatórias e Indiretas com Recursos Humanos 
DBS - Desoesa com Bens e Servicos e de Caoital 
DPE - Desoesa com Pessoal e Encaraos 
DPEA - Despesa com Pessoal e Encarqos do Quadro Ativo 
DPel - Despesa com Pessoal do Quadro Inativo 
DCt - Desoesa com Custeio 
Dk - Desoesa com Caoital 
Dlnf1 - Desoesa com Aauisicões em Tecnoloaia de lnformacão e Comunicacão da Justica Federal 
Dlnf2 - Despesa com Custeio da Tecnoloqia de Informação e Comunicação da Justiça Federal 
Dlnf3 - Desoesa com Contratos da Tecnoloaia de lnformacão e Comunicacão da Justica Federal 
VPaa - Valores Paaos aos Jurisdicionados 

RECEITAS 
R - Recolhimentos Diversos 
REF - Receita decorrente de Execucões Fiscais 
DeoJud - Saldo de Deoósitos Judiciais 

AC ESSO A JUSTIC A E PERFIL DAS DEMANDAS 
ACESSO A JUSTIC A 

JG - Assistência Judiciária Gratuita 
SECIN 

INSUMOS DOTAC OES E GRAUS DE UTILIZA( AO 
RECURSOS FISICOS 

INFORMATIZA(,AO 
Como - Número de computadores de uso pessoal 
Ui - Usuários de computador 

DIENG 
INSUMOS DOTAC'OES E GRAUS DE UTILIZAC'AO 
RECURSOS FISICOS 
AREA 
MLDisoAra - Esoaco disoonível de arauivo em metros lineares 
MLUtiiAra - Es oaco utilizado com arauivo em metros lineares 
m2 Total - Area total em metros auadrados 
m2 Util - Area útil em metros quadrados 
m2 Util2° - A rea útil em metros quadrados no 2° Grau 
m2 Util1° - Area útil em metros auadrados no 1° Grau Juizados Esoeciais Federais Turmas Recursais e Turmas Reaionais 

Anual 

Anual 

Anual 

I Anual 
I 
I 

Anual 
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DICAP 

INSUMOS DOTAC OES E GRAUS DE UTILIZA( AO 
RECURSOS HUMANOS 
QUADRO DE PESSOAL Anual 
TPEfet - Total de Pessoal do Quadro Efetivo 
TPCed - Total de Pessoal Cedido 
TPSV - Total de Pessoal sem Vínculo 
TPReaPJ - Total de Pessoal Requisitado: do Poder Judiciário 
TPReaFPJ - Total de Pessoal Reauisitado: fora do Poder Judiciário 

TCEfet - Total de Caruos Efetivos de Servidor Existentes 
TCC - Total de Caraos em Comissão Existentes 
TFc - Total de Funcões Comissionadas Existentes 

TPEfet2° - Total de Pessoal do Quadro Efetivo no 2° Grau 
TPSV2° - Total de Pessoal sem Vínculo no 2° Grau 
TPReaPJ2° - Total de Pessoal Reauisitado no 2° Grau: do Poder Judiciário 
TPReaFPJ2° - Total de Pessoal Reauisitado no 2° Grau: fora do Poder Judiciário 

TPEfet1°- Total de Pessoal do Quadro Efetivo 
TPSV1°- Total de Pessoal sem Vínculo 
TPReaPJ1°- Total de Pessoal Reauisitado: do Poder Judiciário 
TPReaFPJ1° - Total de Pessoal Reauisitado: fora do Poder Judiciário 

SERVIDORES DA AREA JUDICIARIA 1° Semest re 2° Semest re 
SaJud2° - Número de Caraos Providos de Servidores Lotados na Area Judiciária do 2° Grau 
SaJudAe1°- Número de Servidores Lotados na Area Judiciária do 1° Grau com Atuacão Exclusiva 
SaJudAeJE - Número de Servidores Lotados na Area Judiciária dos Juizados Esoeciais Federais Exclusivos 
SaJudAcJE1°- Número de Servidores Lotados na Area Judiciária do 1° Grau que acumulam função em Juizados Especiais Federais 
SaJudTR - Número de Servidores Lotados na Area Judiciária das Turmas Recursais 
SaJudTRU - Número de Servidores Lotados na Area Judiciária da Turma Reaional de Uniformização 

SECAO 
INSUMOS DOTAC'OES E GRAUS DE UTILIZAC'AO 
RECURSOS HUMANOS 
QUADRO DE PESSOAL Anual 
TFAuxT - Total da Forca de Trabalho Auxiliar: Terceirizados 

TFAuxT2° - Total da Forca de Trabalho Auxiliar no 2° Grau: Terceirizados 

TFAuxT1 ° - Total da Forca de Trabalho Auxiliar: Terceirizados 

DIREH 
INSUMOS DOTAC OES E GRAUS DE UTILIZA( AO 
RECURSOS HUMANOS 
QUADRO DE PESSOAL Anual 
TFAuxE - Total da Forca de Trabalho Auxiliar: Estaaiários 

I 
TFAuxE2° - Total da Forca de Trabalho Auxiliar no 2° Grau: Estaaiários 

I 
TFAuxE1°- Total da Forca de Trabalho Auxiliar: Estaaiários 

I 
ASMAG 

INSUMOS DOTAC OES E GRAUS DE UTILIZA( AO 
RECURSOS HUMANOS 
MAGISTRADOS 1° Semestre 2° Semestre 
MaaP2° - Número de Caraos Providos de Maaist rado no 2° Grau 
MaaE2° - Número de Caraos Existentes de Maaist rado no 2° Grau 
MaaE1° - Número de Caraos Ex istentes de Maaistrado no 1° Grau 
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MaaEJE - Número de Caraos Existentes de Maaistrado nos Juizados Esoeciais Federais 
MaaPAe1° - Número de Caraos Providos de Maaistrado no 1° Grau com Atuacão Exclusiva 
MaaPAeJE - Número de Caraos Providos de Maaistrado nos Juizados Especiais Federais com Atuação Exclusiva 
MaaPAeTR - Número de Caraos Providos de Maaistrado nas Turmas Recursais com atuação exclusiva 
MaaPAcJE1°- Número de Caraos Providos de Maaistrado no 1° Grau aue Acumulam Função em Juizados Especiais Federais 
MaaPAcTR1° - Número de Caraos Providos de Maaistrado no 1° Grau aue Acumulam Funcão em Turmas Recursais 
MaaPAcTRJE - Número de Caraos Providos de Maaistrado nos Juizados Esoeciais Federais aue Acumulam Funcão em Turmas Recursais 
MaaTRU - Número de Maaistrados de Turma Reaional de Uniformizacão 
MaaAJ1° - Número de Maaistrados Afastados da Jurisdição no 1° Grau 
MaaAJTR - Número de Maaistrados Afastados da Jurisdição nas Turmas Recursais 
MaaAJJE - Número de Maaistrados Afastados da Jurisdição nos Juizados Especiais Federais 

DIEST 
LITIGIOSIDADE 

CARGA DE TRABALHO E TAXA DE CONGESTIONAMENTO 
2° GRAU 1° Semestre 2° Semestre 
CnCrim2° - Casos Novos no 2° Grau Criminais 
CnNCrim2° - Casos Novos no 2° Grau Não-Criminais 
CnEiet2° - Casos Novos Eletrônicos no 2° Grau 
CpCrim2° - Casos Pendentes no 2° Grau Criminais 
CpNCrim2° - Casos Pendentes no 2° Grau Não-Criminais 
Rlnt2° - Recursos Internos no 2° Grau 
RlntP2° - Recursos Internos Pendentes no 2° Grau 
TBaixCrim2° - Total de Processos Baixados no 2° Grau Criminais 
TBaixNCrim2° - Total de Processos Baixados no 2° Grau Não-Criminais 
DecCrim2° - Decisões aue oõem fim à relacão orocessual no orocesso criminal no 2° Grau 
DecNCrim~ - Decisões aue oõem fim à relacão orocessual no orocesso não-criminal no 2° Grau 
1° GRAU- CONHECIMENTO 1° Semestre 2° Semestre 
CnCCrim1°- Casos Novos de Conhecimento no 1° Grau Criminais 
CnCNCrim1°- Casos Novos de Conhecimento no 1° Grau Não-Criminais 
CnEiet1°- Casos Novos Eletrônicos no 1° Grau 
CPCCrim1°- Casos Pendentes de Conhecimento no 1° Grau Criminais 
CoCNCrim1°- Casos Pendentes de Conhecimento no 1° Grau Não-Criminais 
RintC1°- Recursos Internos no 1° Grau na Fase de Conhecimento 
RintCP1° - Recursos Internos Pendentes no 1° Grau na Fase de Conhecimento 
TBaixCCrim1°- Processos de Conhecimento Baixados no 1° Grau Criminais 
TBaixCNCrim1°- Processos de Conhecimento Baixados no 1° Grau Não-Criminais 
SentCCrim1°- Sentenças de Conhecimento no 1° arau Criminais 
SentCNCrim1°- Sentencas de Conhecimento no 1° arau Não-Criminais 
1° GRAU- EXECUCAO 1° Semestre 2° Semestre 
CnExtFisc1°- Casos Novos de Execução Fiscal no 1° arau 
CnExtNFisc1°- Casos Novos de Execução de Título Extrajudicial no 1° arau exceto execuções fiscais 
CpExtFisc1° - Casos Pendentes de Execução Fiscal no 1° arau 
CpExtNFisc1° - Casos Pendentes de Execução de Título Extrajudicial no 1° arau exceto execuções fiscais 
ExeJudCrimNPL 1°- Execuções de Penas Não-Privativas de Liberdade no 1° Grau 
ExeJudCrimPL 1°- Execuções de Penas Privativas de Liberdade no 1° Grau 
ExeJudNCrim1°- Execucões Judiciais no 1° Grau exceto execucões oenais 
ExeJudPCrimNPL 1°- Execucões Pendentes de Penas Não-Privativas de Liberdade no 1° Grau 
ExeJudPCrimPL1°- Execuções Pendentes de Penas Privativas de Liberdade no 1° Grau 
ExeJudPNcrim1°- Execuções Judiciais Pendentes no 1° Grau exceto execuções penais 
ExeSuSFisc1° - Execuções Fiscais Sobrestadas ou Suspensas ou em Arauivo Provisório 
ExeSuSNfisc1° - Execuções Sobrestadas ou Suspensas ou em Arauivo Provisório exceto execuções fiscais e penais 
lncExFisc1°- Incidentes de Execução Fiscal no 1° Grau 
lncExNFisc1°- Incidentes de Execução no 1° Grau exceto em execuções fiscais e penais 
lncExPFisc1°- Incidentes de Execucão Fiscal Pendentes no 1° Grau 
lncExPNfisc1°- Incidentes de Execucão Pendentes no 1° Grau exceto em execucões fiscais e oenais 
TBaixExtFisc1° - Total de Processos Baixados de Execucão Fiscal no 1° Grau 
TBaixExtNFisc1°- Total de Processos Baixados de Execução de Títulos Extrajudiciais no 1° Grau exceto execuções fiscais 
TBaixJudCrimNPL 1°- Total de Processos Baixados de Execução de Penas Não-Privativas de Liberdade no 1° Grau 
TBaixJudCrimPL 1°- Total de Processos Baixados de Execucão de Penas Privativas de Liberdade no 1° Grau 
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TBaixJudNCrim1°- Total de Processos Baixados de Execucão Judicial no 1° Grau exceto execucões oenais 
SentExtFisc1° - Sentencas em Execucão Fiscal no 1° arau 
SentExtNFisc1° - Sentenças em Execução de Título Extrajudicial no 1° arau exceto sentenças em execução fiscal 
SentJudCrimNPL 1°- Sentencas em Execucão de Penas Não-Privativas de Liberdade no 1° arau 
SentJudCrimPL 1°- Sentencas em Execucão de Penas Privativas de Liberdade no 1° arau 
SentJudNCrim1°- Sentenças em Execução Judicial no 1° arau exceto sentenças em execução penal 
TURMA RECURSAL 1° Semest re 2° Semestre 
CnCrimTR - Casos Novos Criminais nas Turmas Recursais 
CnNCrimTR - Casos Novos Não-Criminais nas Turmas Recursais 
CnEietTR - Casos Novos Eletrônicos nas Turmas Recursais 
CpCrimTR - Casos Pendentes Criminais nas Turmas Recursais 
CpNCrimTR - Casos Pendentes Não-Criminais nas Turmas Recursais 
RlntTR- Recursos Internos nas Turmas Recursais 
RlntPTR - Recursos Internos Pendentes nas Turmas Recursais 
TBaixCrimTR - Total de Processos Baixados nas Turmas Recursais Criminais 
TBaixNCrimTR - Total de Processos Baixados nas Turmas Recursais Não-Criminais 
DecCrimTR - Decisões aue põem fim à relação processual no processo criminal nas Turmas Recursais 
DecNCrimTR - Decisões aue oõem fim à relacão orocessual no orocesso não-criminal nas Turmas Recursais 
JUIZADO ESPECIAL - CONHECIMENTO 1° Semest re 2° Semestre 
CnCCrimJE - Casos Novos de Conhecimento nos Juizados Especiais Federais Criminais 
CnCNCrimJE - Casos Novos de Conhecimento nos Juizados Especiais Federais Não-Criminais 
CnEietJE - Casos Novos Eletrônicos nos Juizados Esoeciais Federais 
CoCCrimJE- Casos Pendentes de Conhecimento nos Juizados Esoeciais Federais Criminais 
CoCNCrimJE - Casos Pendentes de Conhecimento nos Juizados Esoeciais Federais Não-Criminais 
RlntCJE - Recursos Internos da Fase de Conhecimento nos Juizados Especiais Federais 
RlntCPJE - Recursos Internos Pendentes nos Juizados Especiais Federais na Fase de Conhecimento 
TBaixCCrimJE - Total de Processos de Conhecimento Baixados nos Juizados Esoeciais Federa is Criminais 
TBaixCNCrimJE - Total de Processos de Conhecimento Baixados nos Juizados Esoeciais Federais Não-Criminais 
SentCCrimJE - Sentencas de Conhecimento nos Juizados Esoeciais Federais Criminais 
SentCNCrimJE - Sentenças de Conhecimento nos Juizados Especiais Federais Não-Criminais 
JUIZADO ESPECIAL- EXECUC'AO 1° Semestre 2° Semestre 
ExeJudJE - Execucões Judiciais nos Juizados Esoeciais Federais 
ExeJudPJE - Execucões Judiciais Pendentes nos Juizados Esoeciais Federais 
ExeSuSJE - Execuções Sobrestadas ou Suspensas ou em Arauivo Provisório 
lncExJE - Incidentes de Execução nos Juizados Esoeciais Federais 
lncExPJE - Incidentes de Execução Pendentes nos Juizados Esoeciais Federais 
TBaixExJE - Total de Processos Baixados de Execucão Judicial nos Juizados Esoeciais Federais 
SentExJE - Sentencas em Execucão Judicial nos Juizados Esoeciais Federais 
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZA( AO 1° Semestre 2° Semestre 
CnTRU - Casos Novos na Turma Reaional de Uniformização 
CoTRU - Casos Pendentes na Turma Reaional de Uniformização 
TBaixTRU - Total de Processos Baixados na Turma Reaional de Uniformizacão 

RECORRIBILIDADE 
2° GRAU 1° Semestre 2° Semestre 
Rsuo2° - Recursos à Instância Suoerior no 2° Grau 
Apublic2° - Acórdãos Publicados no 2° Grau 
DeRint2° - Decisões Pass íveis de Recurso Interno no 2° Grau 

1° GRAU 1° Semestre 2° Semestre 
Rsuo1 ° - Recursos à Instância Suoerior no 1° Grau 
DeRext1 ° - Decisões no 1° Grau Passíveis de Recurso Externo 
SeRint1 ° - Sentenças no 1° Grau Passíveis de Recurso Interno 

TURMA RECURSAL 1° Semest re 2° Semestre 
DeRintTR - Decisões nas Turmas Recursais Passíveis de Recurso Interno 

JUIZADO ESPECIAL 1° Semestre 2° Semestre 
RSuoJE - Recursos à Instância Suoerior nos Juizados Esoeciais 
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DeRExtJE - Decisões nos Juizados Esoeciais Passíveis de Recurso Externo 
SeRintJE - Sentenças nos Juizados Especiais Federais Passíveis de Recurso Interno 
ISuoJE - lmouanacões a Decisões dos Juizados Esoeciais Federais 
DelmpJE - Decisões nos Juizados Especiais Federais Passíveis de lmpuanação 

REFORMA DE DECISAO 
2° GRAU 1° Semestre 2° Semestre 
RpEsp~- Recursos das Decisões de 2° Grau Providos pelo STJ (ainda que parcialmente) Dado não informado por falta de movimentação es-

pecífica no sistema ~ós o retorno dos autos do 
S J e STF 

RpExt2° - Recursos das Decisões de 2° Grau Providos pelo STF (ainda que parcialmente) 
RiEsP2°- Recursos Especiais Julqados pelo STJ 
RiExt2°- Recursos Extraordinários Julaados pelo STF 
1° GRAU 1° Semestre 2° Semestre 
RpAG1° - Aqravos de Instrumento Providos pelos Tribunais Reqionais Federais (ainda que parcialmente) 
RoAP1°- Recursos das Decisões de 1° Grau Providos oelos Tribunais Reaionais Federais (ainda aue oarcialmente) 
RiAG1° - Aaravos de Instrumento Julaados pelos Tribunais Reaionais Federais 
RiAP1°- Recursos das Decisões de 1° Grau Julqados pelos Tribunais Reqionais Federais 
JUIZADO ESPECIAL 1° Semestre 2° Semestre 
RoJE - Recursos das Decisões dos Juizado Esoeciais Federais Providos oelas Turmas Recursais (ainda aue parcialmente) 
RiJE - Recursos das Decisões dos Juizado Especiais Federais Julqados pelas Turmas Recursais 
ACESSO A JUSTIC'A E PERFIL DAS DEMANDAS 

ACESSO A JUSTIÇA 
Anual 

Dem - Demandantes Dado não informado em razão de deficiência no ca-
dastro de partes 

PERFIL DAS DEMANDAS 
DEMANDANTE Anual 
CnPF2° - Casos Novos no 2° Grau Propostos pela União Autarquias Fundações e Empresas Públicas Federais 
CnPE2°- Casos Novos no 2° Grau Propostos pelos Estados, Distrito Federal, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas Estaduais ou 
Distritais 
CnPM2° - Casos Novos no 2° Grau Propostos pelos Municípios Autarquias Fundações e Empresas Públicas Municipais 
CpPF2° - Casos Pendentes no 2° Grau Propostos pela União Autarquias Fundações e Empresas Públicas Federais 
CPPE2°- Casos Pendentes no 2° Grau Propostos pelos Estados Distrito Federal Autarquias Fundações e Empresas Públicas Estaduais ou Distritais 
CoPM2° - Casos Pendentes no 2° Grau Prooostos oelos Municíoios Autarauias Fundacões e Emoresas Públicas Municioais 
CnPF1° - Casos Novos no 1° Grau Propostos pela União Autarquias Fundações e Empresas Públicas Federais 
CnPE1°- Casos Novos no 1° Grau Propostos pelos Estados Distrito Federal Autarquias Fundações e Empresas Públicas Estaduais ou Distritais 
CnPM1°- Casos Novos no 1° Grau Propostos pelos Municípios Autarquias Fundações e Empresas Públicas Municipais 
CoPF1° - Casos Pendentes no 1° Grau Prooostos oela União Autarauias Fundacões e Emoresas Públicas Federais 
CPPE1°- Casos Pendentes no 1° Grau Propostos pelos Estados Distrito Federal Autarquias Fundações e Empresas Públicas Estaduais ou Distritais 
CoPM1°- Casos Pendentes no 1° Grau Prooostos oelos Municíoios Autarauias Fundacões e Emoresas Públicas Municioais 

DEMANDADO Anual 
CnCF2°- Casos Novos no 2° Grau Propostos contra a União Autarquias Fundações e Empresas Públicas Federais 
CnCE2°- Casos Novos no 2° Grau Prooostos contra os Estados Distrito Federal Autarauias Fundacões e Emoresas Públicas Estaduais ou Distritais 
CnCM2° - Casos Novos no 2° Grau Propostos contra os Municípios Autarquias Fundações e Empresas Públicas Municipais 
CoCF2° - Casos Pendentes no 2° Grau Prooostos contra a União Autarauias Fundacões e Emoresas Públicas Federais 
CpCE2° - Casos Pendentes no 2° Grau Propostos contra os Estados, Distrito Federal, Autarquias , Fundações e Empresas Públicas Es-
taduais ou Distritais 
CoCM2° - Casos Pendentes no 2° Grau Prooostos contra os Municíoios Autarauias Fundacões e Emoresas Públicas Municioais 
CnCF1°- Casos Novos no 1° Grau Prooostos contra a União Autarauias Fundacões e Emoresas Públicas Federais 
CnCE1° - Casos Novos no 1° Grau Propostos contra os Estados Distrito Federal Autarquias Fundações e Empresas Públicas Estaduais ou Distritais 
CnCM1°- Casos Novos no 1° Grau Propostos contra os Municípios Autarquias Fundações e Empresas Públicas Municipais 
CpCF1°- Casos Pendentes no 1° Grau Propostos contra a União Autarquias Fundações e Empresas Públicas Federais 
CpCE1°- Casos Pendentes no 1° Grau Propostos contra os Estados, Distrito Federal, Autarquias , Fundações e Empresas Públicas Es-
taduais ou Distritais 
CpCM1°- Casos Pendentes no 1° Grau Propostos contra os Municípios Autarquias Fundações e Empresas Públicas Municipais 
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ANEXO 11 -J USTIÇA ABERTA 

QUESTIONARIO DE PRODUTIVIDADE 1° GRAU 
ITEM TITULO DO CAMPO ORIENTA( AO DO CNJ DEFINI( AO DA COLETA DOS DADOS 

36 DECISOES Total de decisões proferidas no mês de referência, excluídos atos ordina- Colunas do Boletim 2: Decisões finais e Decisões Interlocutórias. 
tórios praticados pelo Ofício/Secretaria e os despachos. 

37 SENTEt:-,lgAs COM RE- Total de sentenças proferidas no mês de referência com resolução de mé- Colunas do Boletim 2: Sentenças Tipo A , B- Repetitivas e D. 
SOLUÇA DE MERITO rito, excluídas as de extinção de punibilidade e as homologatónas de acor-

do ou transacões oenais. 
38 SEN~~~gAs SEM RE- Total de sentenças proferidas no mês de referência sem resolução de mé- Coluna do Boletim 2: Sentenças Tipo C. 

SOLU A DE MERITO rito. 
39 SENT~~~gAs DE HOMO- Total de sentenças de homologação de acordos e de transações penais Coluna do Boletim 2: Sentenças Tipo B - Homologatórias. 

LOGA A DE ACORDOS [proferidas no mês de referêncta. 
40 TOTAL DE SENTEN~AS Total de sentenças de extinção de punibilidade em decorrência de prescri- Coluna do Boletim 2: Sentenças Tipo E. 

DE EXTINÇAO DE Nl- ção, perempção ou decadências. 
BILIDADE 

41 SUSPEI~AO E IMPEDI- Total de suspeições e impedimentos declarados pelo magistrado no mês de Total de processos ~ue mês receberam a movimentação 236/1 ou 5850/3 sus-
MENTO DECLARADOS referência. peição reconhecida ordenada remessa substituto legal e 164/1 ou 5500/1 -

tmõedimento: reconhecido/ordenada remessa substituto leaal. 
42 SESSAO DO JURI Total de sessões de julgamento do tribunal do jú ri presididas pelo magis- Coluna do Boletim2: Júri do mês de referência. 

trado no mês de referência. 
43 TOTAL DE AUDl~NCIAS Total de audiências presididas pelo magistrado no mês de referências, ex- Colunas do Boletim 2: Audiências Realizadas (todos os tipos)do mês de re-

PRESIDIDAS PEL~ MA- ceto do Tribunal do Júri. ferência. 
GISTRtfrO NO M S DE 
REFER NCIA 

44 TOTAL DE AUDIENCIAS Total de audiências remarcadas pela ausência do juiz no mês de referência. r otal de processos que so mês de referência receberam a movimentação 121 
REMARCADAS todos os comolementos · 188/7 5140/1 e 5820/7. 

45 AUTOS CONCLUSOS Total de ~rocessos conclusos ao Juiz para sentença por mais de 100 dias Total de wocessos que no último dia do mês estiverem há mais de 100 dias 
PARA SENTEN~A POR no mês e referência. com a úl ima movimentação concluso para sentença/julgamento: 137/3; 5230/3; 
MAIS DE 100 DAS 5240/3· 52 50/3 e 5260/3. 

46 AUTOS CONCLUSOS Total de processos conclusos ao Juiz para provimento judicial diverso de Total de wocessos que no último dia do mês estiverem há mais de 100 dias 
POR MAIS DE 100 DIAS sentença por mais de 1 00 dias no mês de referência. com a úl ima movimenta~ão de conclusos para para decisão ou despacho: 
PARA ATO JUDICIAJc?l- 137/1 e 2; 5230/1 e 2; 5 40/1 e 2; 5250/1 e 2 e 5260/1 e 2. 
VERSO DE SENTEN A 

47 ACERVO Total de ~rocessos existentes no Orgão Jurisdicional no fim do mês de re- Coluna Boletim 1: TRAM - processos em t ramitaWão no últ imo dia do período, 
ferência excluindo-se inquéritos policiais, cartas precatórias/rogatórias/de or- EXCLUINDO-SE as classes 15601 - Inquérito Po icial, todas as classes do gru-
dem, nottficações e interpelações). po 6000 Carta Cível ~100 6102, 6103, 6104i e do .9rupo 17.000 Carta Penal 

(17.1 00p 17.20~ 17.3 O); 52.301 Carta Preca ória Ctvei /JEF 62.300 Carta Pre-
catória enai/J F 9120 Notificações 9121/15.603.6011 Interpelações. 

48 DISTRIBUI DOS Total de processos distribuídos para Orgão Jurisdicional no mês de refe- Coluna do Boletim 1: A- distribuídos, EXCLUINDO-SE as classes 15601 - In-
rência (excluindo-se inquéritos policiais, cartas precatórias / rogatórias/ de or- ~ué rito Policial, todas as classes do w upo 6000 Carta Cível S61 00, 6102, 6103, 
dem, notificações e interpelações). 104) e doctrupo 17.000 Carta Pena (17.1 00, 17.200 1 7 . 30~ : 52.301 Carta 

Precatória tvei /JEF 62 .300 Carta Precatória Penai/JEF 912 Notif icações 
9121/15.603/15.6011 Interpelações. 

49 REMETIDOS AO TRIBU- Total de processos cujos autos forma remetidos aos Tribunais ou Turmas Colunas do Boletim 1: L - Remetidos ao TRF ~sem baixa) para as varas e L -
NAL OU TURMA RE- Recursais no mês de referência em razão de recurso. Remetidos à Turrc:a de ~n iform iza~ão Naciona /Tribu nais Superiores/TRF e M -
CU R SAL Remetidos à TR s/baixa oara JE s. 

50 ARQUIVADOS DEFINITI- Total de feitos arquivados definitivamente no mês de referência (excluindo- Coluna do Boletim 1: G - A%uivo Definit ivo, EXC LUINDO-SE as classes do 
VAMENTE se cartas precatórias/rogatórias/de ordem devolvidas, inquéritos policiais, no- wupo 6000 Carta Cível f61 O , 6102 6103, 61 04) e do ~upo 17.000 Carta 

tificações e interpelações. enal (17.1 00, 17.200
9
1 . 300); 52 .3Ó1 Carta Precatória ívei/JEF 62.300 Carta 

Precataria Penai/JEF 120 Notificacões 9121/15.603/15.6011 lnteroelacões. 
54 CARTAS PRECATORIAS Total de cartas precatórias/ ro9atórias/de ordem dist ribu ídas para o Orgão Coluna do Boletim 1: A - dist ribu ídos SOMENTE para todas as classes do pru-

Jurisdicional no mês de referencia. po 6000 Carta Cível ~1 00 6102,6103,6104) e do grupo 17.000 Carta Pena 
(17.100p 1 7 . 20~ 17.3 O); 52.301 Carta Precatória Cívei/JEF 62.300 Carta Pre-
catória enai!J F no mês de referência. 

55 Cartas Precatórias Devol- Total de cartas precatórias/ro9atórias/de ordem dist ri buídas para o Orgão Coluna de Boletim 1: A - dist ribu ídos SOMENTE para todas as classes do gru-
vidas Jurisdicional no mês de referencia. po 6000 Carta C íve l 6~~oo2 61 02C 61 03p 61 04} e do grupo 17.000 Carta Penal ( 

17.100 17.200 17.3 O : 5 .301 arta recataria Cível 
56 TOTAL DE PROCESSOS Total de cartas precatórias/rogatórias/de ordem devolvidas no mês de re- Total de processos, ~ue no últ imo dia do mês de referência estiverem há mais 

AGUARDANDO CUM- ferência. de 100 dias com a ú t i ma movimentabão de devolvidos com sentença/bul~amen-
PRIMENTO HA MAIS DE to ~todas dos códigos 5410) 5415, 54 O, 5420, 5425, 5430, 5440, 545 ~ 55, 
100 DIAS. 15 e 157, e seus subtipos , dewachos godas dos cód~os 5390 e 15 , e 

seus subtioos) ou decisoes ' (566 /1 e 21 /0) ou laudo( ~ 470/4 e 209/13). 
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57 TOTAL DE PROCESSOS Total de fcrocessos cuja última movimentação foi audiência de instrução e Total de processos, ~ue no último dia do mês de referência estiverem há mais 

AGUARDANDO ANDA- julgamen o ou juntada de pet~ão, ofício ou laudo e se deu há mais de 100 de 100 dias com a ú t i ma movimentação audiência de instrução e julgamento( 
MENTO HA MAIS DE dias, contados do último d1a o mês de referência. os códi~os ~11 0/5 e 5130/6 )~ 115/5, 11 ?(5, 118/5 e 121{5) ou juntada de pe-
100 DIAS ticão o ício 5660/1 e 210/0 ou laudo 54 7/4 e 209/13 . 

58 TOTAL DE PROCESSOS Total de i::Jrocessos sobrestados com base em ex~ressa 8 revisão normativa ( art. Total de ~recessos que no mês receberam a movimentação 238 e 237, 5830, 
EM FASE DE ARQUIVA- 542 e 543 do CPC, artigos 14 e 15 da Lei n. 0 10. 59/20 1à art. 21 da Lei n° 5860, 58 O, (todos os complementos) - Colunas de Sobrestados e Suspensos 
MENTO PROVISORIO 9.868/1999, art. 5° paráa,rafo 3° da Lei no 9.882/1999, art. 9 da Lei no do Boletim 1. 

9.099/1995ó art. 78 do ódigo Penal, 2°k "c"b do Cód~o Penal, a~)_132 , 1°, "b" da 
Lei n° 7.21 /1984 art. 2° I da Resolucao n 12/200 do STJ etc . 

59 PROCESSOS DE EXE- Total de 8rocessos de execução fiscal na fase de arquivamento provisório Total de processos das classes do fupo 3.000 - Execução Fiscal ~1 00,3200 e 
CU~AO FISCAL SP- do art. 4 da Lei 6.830/1980. 3300) que alimentam o campo Q - rquivados Provisoriamente do olet1m 1. 
BR STADOS 

60 AUDIENCIAS MARCA- Total de audiências agendadas para o mês de referência. Buscar informações Pauta de audiência Rotina Relatório Audiência por Juiz 
DAS PJFVA 151 3 processual e JEF Virtual. 

61 AUDIENCIAS REALIZA- Total de audiências realizadas no mês de referência. Colunas do Boletim 2: Audiências Realizadas (todos os tipos) e do todos os 
DAS maaistrados que atuaram no mês de referência. 

62 AUDI~NCIAS DESIGNA- Total de audiências de: (I) conciliação, (11) de conciliação, instrução e jul- Buscar informações na fauta de audiência Rotina Relatório Audiência por Juiz 
DAS PARA MAIS DE gamento ou (111) de instrução e jul~amento designadas para ma1s de quatro PJFVA 1513, processua e JEF Vi rtual. 
QUATRO MESES meses no últ1mo dia do mês de re erência. 

QUESTIONARIO DE PRODUTIVIDADE 1° GRAU 
ENTRADAS 

A1 ACERVO: Trata-se do acervo total sob a responsabilidade do magistrado (ainda que fisicamente os autos não estejam no gabinete e sim em secretaria, depósito ou similar), cor-
respondente ao total de recursos e processos, pendentes de remessa ao revisor ou de julgamento (caso não haja revisão), haja ou não pedido de inclusão em pauta, existentes no 
último dia do mês de referência. 

A2 PROCESSOS ORIGINARIOS: Quantidade de processos originários, tais como, Habeas Corpus, rev isões criminais, ação penal, mandados de segurança, ação rescisória, ação civ il 
Pública acão declaratória etc. distribuídos no mês de referencia ao informante. 

A3 DISTRIBUIÇAO DE RECURSO POR SORTEIO: Quantidade de recursos novos em matéria cível (apelações, agravos, recursos em MS, etc) ou penal (apelação, recurso em HC, 
recurso em sentido estrito, etc.) distribuídos por sorteio para o informante no mês de referência. Ainda que haja mais de um recurso no mesmo processo, na mesma fase process ual, 
ou um recurso voluntário e um reexame necessário ou um recurso adesivo ou aqravo retido deve ser computado apenas um recurso para fins· quantitativos. 

A4 DISTRIBUIÇAO POR PREVEN~AO OU DEPENDENCIA: Quantidade de recursos novos em matéria c ível (apelações, agravos, recursos em MS, etc) ou penal (apelação criminal, 
recurso em HC recurso em sen ido estrito, etc.) ou reclamações distribuídos por prevenção ou dependência f.ara o informante no mês de referência, excetuados aqueles que são 
anotados no item A 08. Ainda que haja mais de um recurso no mesmo processo, na mesma fase processua, ou um recurso voluntário e um reexame necessário, ou um recu rso 
adesivo deve ser computado apenas um recurso para fins quantitativos. 

A5 REVISAO: Processos ou recursos de qualquer espécie conclusos ao informante ~ara voto de revisor. O item é relativo às hipóteses em que os recursos vão ao gabinete do informante 
gara a revisão ob~atória. Nesse caso o processo sai da responsabilidade do reator (que já elaborou o seu voto) e passa para a responsabilidade do revisor, tornando obrigatória a 
aixa no relatório o relator oriainário Passando Para o relataria do revisor. 

A6 VOTO-VISTA: Processos ou Recursos de qualquer espécie conclusos ao informante em razão de pedido de v ista. O item é relativo às hipóteses em que os recursos vão ao ~abinete 
em decorrência de pedido de vista, facultativo. Nesse caso o processo sai da responsabilidade daquele que já proferiu o seu voto e de sua planilha, e passa para a res ponsa il idade 
do reauerente da vista e sua resPectiva Planilha. 

A7 EMBARGOS DE DECLARAÇAO, EMBARGOS INFRINGENTES E AGRAVOS INTERNOS OU RE GIMENTAIS: O item é relativo ao processo ou recurso já julgado e que volta ao 
qabinete em razão de embaraos de declaracão embaraos infrinqentes ou recurso interno ou reqimental. Será dada nova entrada na estatística do relator contando-se daí novo prazo. 

A8 RETORNO: Processos ou recursos que retornaram ao gabinete do informante em razão de reti rada de pauta e/ou adiamento a seu pedido ou para sustentação oral em sessão 
subsequente. 

A9 REENTRADA: Processos ou recursos aue retornaram dos Tribunais SuPeriores ou são submetidos a iulaamento na forma do artiao 543-C ~:; 7° do CPC ou disPosicões similares. 
A10 REDAÇAO DE ACORDAO: Processos ou recursos já ju~ados , que foram remetidos ou retornaram ao gabinete do informante ou secretaria para assinatura ou correção do acórdão, e 

não foram publicados no Diário de Justiça no prazo de O dias contados do j ulgamento. Caso o atraso na publicação seja de responsabilidade de secretaria diversa do gabinete, cabe 
ao informante inserir o processo ou recurso neste item até a efetiva publicaçao e representar à Presidência do Trit:iunal contra a unidade responsável pelo atraso, consignado o fato no 
camPo observacões desta Planilha. 

A11 SUBTOTAL: Total de processos e recursos recebido no mês. Soma de A2 a A10. 
SAlDAS 

B1 ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO REVISOR: Número de Processos ou recursos relatados e iá encaminhados ao revisor. 
B2 RECURSO SEM REVISOR: Número de processos ou recursos sem revisor ou pedido de vista nos quais o informante atuou como relator e que foram julgados, com acórdão publicado 

no Diário de Justica físico ou eletrônico. 
B3 RECURSO COM OU SE{V1 REVISOR NO QUAL HOUVE PEDIDO DE VISTA. RECURSO QUE FOI CHAMADO A JULGAMENTO MAS TERA QUE RETORNAR AO GABINETE DO 

INFORMANTE NAS HIPOTESES A08 OU A10.: Número de processos ou recursos encaminhados pelo relator originário ou pelo revisor a magistrado requerente de vista. Processos ou 
recursos que foram incluídos em pauta chamados para iulqamento porém retornaram ao qabinete do informante nas hipóteses A08 ou A1 O. 

B4 VOTOS DE REVISOR: Número de votos proferidos como revisor em processos ou recursos efetivamente submetidos a julgamento, com acórdão publicado no Diário de Just iça físico 
ou eletrônico. 

B5 VOTOS VISTA: Número de votos proferidos em pedidos de vista em processos ou recursos submetidos a iulaamento com acórdão publicado no Diário de Justica físico ou eletrônico. 
B6 DECISOES MONOCRATICAS DE CUNHO DECISORIO FINAL: Número de decisões monocráticas, inclusive em embargos de declaração, infringentes etc. dando ou negando pro-

vimento ao recurso anulando sentenca não conhecendo de recurso etc. publicada no Diário de Justica fís ico ou eletrônico. 
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B7 IMPEDIMENTOS OU SUSPEIÇÕES: Número de decisões para redistribuição em razão de impedimento ou suspeição do informante. No caso de preenchimento deste item, no campo 

observação deve ser especificada a forma de compensação relativa ao processo remetido para redistribuição ou a sua inexistência. 
B8 REDISTRIBUIÇAO: Número de decisões determinando a redistribuição por razão diversa da su~eição ou do impedimento. No caso de preenchimento deste item, no campo ob-

servacão deve ser especificada a forma de compensação relativa ao processo remetido para re istribuicão ou a sua inexistência. 
B9 SUBTOTAL: Total de Processos e recursos concluídos ou saídos no mês de B01 a B08. 

ACERVO TRANSFERIDO PARA O MES SEGUINTE 
C1 ACERVO TRANSFERIDO PARA O MES SEGUINTE: Acervo transferido para o mês seauinte. (A01 + A11 - B09 - C). 

PROCESSOS SEM MOVIMENTA( AO 
01 PROCESSOS SEM MOVIMENTAÇAO HA MAIS DE 100 DIAS: Quantidade de processos e recursos transferidos para o mês seguinte (item C) e que no último dia do mês de 

referência estava sem movimentaÇão processual há mais de 100)ceni) dias haia ou não pedido de inclusão em pauta excetuaaos aqueles anotados no item O 02. 
02 PROCESSOS OU RECURSOS SUSPENSOS: Total de Processos ou Recursos antes distribuídos ao relator e sobrestados com base em ex~ressa previsão normativa (arti~os 543-B e 

543-C de CPC; 21 da Lei 9.868/1999; 5°,§ 3°, da Lei 9.882/1999; 89 da Lei 9.099/1995; 78 do Código Penal; 132, § 1°, "b", da Lei 7210/1 84. etc.) e que, por isso, não ependem do 
informante para ter reaular andamento. 

DILIGENCIAS 
E1 VISTA AO MP: Quantidade de processos com vista ao Ministério Público no último dia do mês de referência. 
E2 VISTA A ADVOGADOS: Quantidade de processos com vista a Advoaados Procuradores da Fazenda ou de Autarquias e Defensores Públicos no último dia do mês de referênc ia. 
E3 DILIGENCIAS DIVERSAS: Processos remetidos para diligências junto ao Juiz de primeiro ~rau antes do julgamento final do recurso, ou à Central de Conciliação, ou para diligências do 

Contador Peritos diversos Polícia secretarias ou outros óraãos e aauar am retorno no u timo dia do mês de referência. 
E4 AUDIENCIA: Audiências de Conciliação ou de Instrução e Julaamento presididas pelo Maaistrado em 2a Instância no mês de referência. 

PRODUTIVIDADE ASPECTOS QUALITATIVOS 
F1 RECURSO PROVIDO: Recurso provido, de forma total ou parcial, por acórdão ou decisão monocrática, ainda que em reexame necessário, implicando na modificação ou anulação do 

·ulaado anterior. 
F2 RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO OU NAO SE CONHECE: Recurso ao qual se nega prov imento ou não se conhece, por acórdão ou decisão monocrática. Reexame 

necessário que não resulta em modificação do iulqado. 
F3 AC OES ORIGINARIAS PROCEDENTES: Acões oriainárias iulaadas procedentes ou com ordens concedidas total ou parcialmente. 
F4 AC OES ORIGINARIAS IMPROCEDENTES: Ações oriainárias iulaadas improcedentes extintas sem resolução do mérito extintas pela perda da punibilidade estatal e ordens deneaadas. 
F5 EMBARGOS DE DECLARA( AO PROVIDOS E OUTROS: Embarqos de declaracão aqravos internos e aqravos reaimentais prov idos total ou parcialmente. 
F6 EMBARGOS DE DECLARA( AO REJEITADOS E OUTROS: Embaraos de declaracão aqravos internos e aaravos reaimentais não conhecidos re ieitados ou não providos. -ANEXO 111 - AUTO-INSPEÇAO 

RELATÓRIO 

QUESTIONÁRIO FUNCIONAL E PESSOAL DO MAGISTRADO 
1.1. Identificação ASMAG - Deseml::largador Federal 

- Juiz Federal Convocado 
1.2. Tempo de atuação ASMAG - Na atual Turma e Se~ão. Desde: 

- Em outras Turmas e ecões no período de abranaência da inspeção e respectivas datas 
1.3. Atribuições jurisdicionais (órgãos dos quais participa, além do Plenário): 

- Turma: GABINETE 
- Seção: 
- Orãão/Corte Especial desde 

1.4. Outras atribuições e feeríodos respectivos, especificando conforme o caso: ASMAG - Tribunal Re~1onal E eitoral, desde 
- Núcleo Cen ral de Concili~ão, desde 
- Coordenação de J EF, des e 
- Escola de Magistrados, desde 
- Conselhos Administrativos, desde 
- Comissões Permanentes, desde 
- Comissão de Concurso, desde 
- Outras (esPecificar aua1s) desde 

1.5. Afastamentos nos últimos 12 meses, especificando período respectivo e o fundamento, conforme o caso: 
- Férias: ASMAG 
- Licenças: 
- Convocações (ST J, Conselhos etc.): 
- Outros: 
- Período total de afastamento (em meses e dias): 

1.6. Períodos de convocacão de maaistrados em substituicão: ASMAG 
1. 7. Períodos de convocação de magistrados em auxílio, especificando o motivo: ASMAG 
1.8. Critérios de convocação de magistrados: PRESIDÊNCIA 
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1.9. Docência (indicar instituições, dias da semana e horários) GABINETE 
1.10. Magistrado reside fora da região metropolitana em que localizada a sede do TRF? -

-Sim 
GABINETE 

-Não 
QUESTIONÁRIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE 

2.1. Composição de Servidores- DICAP/GABINETE 
- Número de cargos previstos para o Gabinete: 
- Número de servidores efetivos (do quadro do Tribunal( 
- Número de servidores sem vínculo com o serviço púbico: 
- Número de servidores requisitados (com vínculo com o servi0o público): 
- Número de servidores em auxílio (cedidos por outros setores : 
- Número de servidores em cargos comissionados (com ou sem vínculo): 
- Número de cargos vagos e respectivos prazos de vacância: 
- Número de servidores cedidos oara muttrões e/ou turmas suolementares: 

2.2. Estagiários - Número de vagas de estagiários previstas para o Gabinete: DIREH/GABINETE 
- Número de estagiários f~ível super~~r): 
- Número de estaaiários nível media : 

2.3. Número total de servidores em atividade e estagiários GABINETE 
- Número de servidores em atividade fim (11(:nuta de descfrachos, decisões , relatório\votos e ementas, e pesquisa e análise de doutrina, legislação e jurisprudência): 
- Número de servidores em atividade meio atividades a ministrativas motorista etc. : 

2.4. Número de servidores afastados (exceto férias) , especificando motivos e períodos: - DICAP/GABINETE - Licenças: 
- Outros: 

2.5. Número de terceirizados em auxílio: GABINETE 
2.6. Número de cargos e funções comissionados preenchidos: 

- CJ3 DICAP/GABINETE 
- CJ2 
- CJ1 
- FC6 
- FC5 
- FC4 
- FC3 
- FC2 
? FC1 

2.7. Número de funções comissionadas vagas (especificar por funções): DICAP/GABINETE 
2.8. Relacão número de orocessos e número de servidores na atividade-fim !dividir o número de feitos em tramitacão oelo número de servidores em ativ idade-fim): GABINETE 

QUESTIONÁRIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL 
3.1. Especialidade (Competência) da Turma e Seção: GABINETE 
3.2. Número de sessões de julgamento, por mês: PROCESSANTES - Turma: /GABINETE - Seção: 

- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (esoecificar auaisl: 

3. 3. Número de processos em tramitação no Gabinete: DIEST - Na data da assunção (especificar a data dd/mm/aaaa e quantidade): 
- Atualmente: 

3.4. Número de processos em tramitação no Gabinete, conforme órgãos julgadores: 
- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros -(esoecificar auaisl: 

3. 5. Número de processos de relataria do magistrado em tramitação nas unidades processantes/subsecretarias : 
- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros -(esoecificar auais): 

3.6. Número de processos baixados em diligência: DIEST 
3. 7. Número de processos sobrestados por decisão do STF ou ST J atribu idos ao gabinete: DIEST 
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3.8. Número de processos extraviados: PROCESSAN-

TES/GABINETES 
3.9. Número de ações de restauração de autos: PROCESSAN-

TES/GABINETES 
3.10. Número de processos de relataria do magistrado em tramitação na Presidência e/ou Vice-P residência: DIEST 
3.11. Número de cfcrocessos do Gabinete com Jendência junto a outros relatores ou órgãos: DIEST - Encaminha os para revisão: Encaminha os para voto-vista: 

- Encaminhados para declaração de voto: 
- Encaminhados para lavratura de acórdão: 
- Suspensos por ar~uição de inconstitucionalidade: 
- Outras situações especificar quais) 
- Total: 

3.12. Número de processos previstos em META do CNJ (especificar): DIEST 
3.13. Número de processos virtuais: DIEST 
3.14. Número de processos em fase recursal, por tipo de recurso: - DIEST - Agravos de instrumento: 

- Apelações e remessas oficiais: 
- Embargos infringentes: 
-Demais: 
- Total: 

3.15. Número de cferocessos em fase recursal, por objeto ou tipo de ação: DIEST - Mandados e segurança coletivos: 
- Ações populares: 
- Ações de improbidade administrativa: 
- Ações civis públicas: 
- A~ões de desapropriação: 
- In eresse de idosos: 
- Interesse de portadores de necessidades especiais ou de doença grave: 
- Habeas data: 
- Habeas corpus: 
- Mandados de injunção: 
- Execuções fisca1s: 
- Ações penais: 
- Total: 

3.16. Número de processos originários: DIEST Mandados de segurança: 
- Ações rescisórias: 
- Exceções de incompetência ou suspeição: 
- Conflitos de competência: 
- Ações cautelares: 
- Incidentes de arguição de inconstitucionalidade: 
- Habeas data: 
- Habeas corpus: 
- Mandados de injunção: 
- Ações penais: 
-Demais: 
- Revisões criminais: 
- Total: 

3.17. Número de processos aguardando julgamento em Mesa: DIEST - Agravos legais/re~imentais: 
- Embargos âe dec aração: 
- Total: 

3.18. Número de processos aguardando primeiro julgamento: DIEST 
3.19. Número de processos aguardando novo julgamento, 

- Turma: 
em decorrência de anulação, reforma, juízo de retratação (artigos 543-B e 543-C do CPC) etc DIEST 

- ~eção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais) : 
- Total: 
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3.20. Número de processos pendentes de lavratura de acórdão: 

- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

3.21. Número de processos adiados e ainda pendentes de julgamento: 
- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

3.22. Número de processos adiados há mais de 30 dias: 
- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

3.23. Número de processos retirados de pauta e ainda não julgados: 
- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

3.24. Número de processos com pedidos urgentes fcendentes de análise: DIEST - Liminares em mandados de seguranga, caute ares e outras ações originárias: 
- Antecipações de tutela em agravos e instrumento e outros recursos: 
- Outros: 
- Total: 

3.25. Número de processos administrativos em tramitação, inclusive disciplinares contra magistrados: DIEST 
3.26. Número de processos de outros relatores com pendência no Gabinete: DIEST - Recebidos para revisão: 

- Recebidos para voto-vista: 
- Recebidos para declaração de voto: 
- Recebidos para lavratura de acórdão: 
- Recebidos para relataria de arguição de inconstitucionalidade: 
- Outras situações (especificar quais): 
- Total: 

3.27. Número de processos com conclusão para revisão há mais de 30 dias: 
- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

3.28. Número de processos com conclusão para voto-vista há mais de 30 dias: 
- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

3.29. Número de processos com conclusão para declaração de voto ou lavratura de acórdão há mais de 30 dias: 
- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais) : 
- Total: 
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3.30. Número de processos distribuídos e redistribuídos (entradas) nos últimos 12 meses (Mês 1 ): 

- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

*Nas oerquntas 3.30 a 3.41 informar dado mensal 
13.42. ~umero de processos distribuídos e redistribuídos (entradas) nos u1t1mos 12 meses (Total): 

- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

3.4::3. ~umero de processos dtstnbutdos e redistnbutdos (entradas) nos ultimas 12 meses (Medta): 
- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

13.44. Numero de processos redistribUidos (saídas: 
- Turma: 

incompetência, prevençao etc.) nos ultimas 12 meses (Mes 1 ): DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

*Nas oerquntas 3.44 a 3.56 informar dado mensal 
3.57. ~úmero de processos redistribuídos (saídas: incompetência, prevenção etc.) nos ultimas 12 meses (Total): 

- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

3.58. Número de processos redistribuídos (saídas: 
- Turma: 

incompetência, prevenção etc.) nos últimos 12 meses (Média): DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

3.59. ~umero de processos julgados por pauta nos ult1mos 12 meses (Mes 1 ): 
- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

*Nas perquntas 3.59 a 3. 70 informar dado mensal 
3. 71 . ~úmero de processos julgados por pauta nos últimos 12 meses (Total): 

- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

1::3 . f2. ~umero de processos JUlgados por pauta nos u1t1mos 12 meses (Média): 
- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais) : 
- Total: 
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3. 73. Número de processos julgados por decisão monocrática terminativa nos últimos 12 meses (Mês 1): 

- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

*Nas oerquntas 3.73 a 3.84 informar dado mensal 
3.85. Número de processos julgados por decisão monocrática terminativa nos últimos 12 meses (Total): 

- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

3.86. Número de processos julgados por decisão monocrática terminativa nos últimos 12 meses (Média): 
- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

3.87. META - CNJ Uu~ar mais Ftrocessos de conhecimento do que os distribuídos): DIEST - Processos jul~a os nos ú timos 12 meses ~total e média mensal): 
- Processos dis ribuídos/redistribuídos (entra ã) nos últimos 12 meses (total e média mensal): 

3.88. Cumprimento da META 1 - CNJ (fluxo positivo) Uustificar): 
-Sim DIEST 
-Não 

3.89. Número de processos julgados em mesa nos últimos 12 meses (Mês 1): 
- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

*Nas pera untas 3.89 a 3.100 informar dado mensal 
3.101. Número de processos julgados em mesa nos últimos 12 meses (Total): 

- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

3.102. Número de processos julgados em mesa nos últimos 12 meses (Média): 
- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais): 
- Total: 

3.103. Número de processos com decisões interlocutórias (total/média mensal nos últimos 12 meses): 
- Turma: DIEST 
- Seção: 
- Orgão/Corte Especial: 
- Plenário: 
- Outros (especificar quais) 
- Total: 

3.104. Grau de recorribilidade em decisões monocráticas: percentual de feitos, julgados por decisão terminativa, objeto de recurso ao relator ou ao colegiado específico, DIEST nos últimos 12 meses: 
-Turma:% 
- Seção: % 
- Orgão/Corte Especial: % 
- Plenário: % 
- Outros (especificar quais) % 
-Total: % 
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3.105. Grau de recorribilidade em decisões colegiadas: 

-Turma:% 
percentual de feitos, julgados por decisão colegiada, objeto de recurso ao próprio órgão, nos últimos 12 meses: DIEST 

-Seção: % 
- OrgãoiCorte Especial: % 
- Plenário: % 
- Outros (especificar quais) % 
-Total: % 

l::l.1Uo. _Numero de sessoe~~ausenc1as, 
- Turma: I MOTIVO: 

por orgao JUlgador , com as respectivas JUStificativas nos u1t1mos 1 'L meses: DIEST 
-Seção:-~ MOTIVO: 
- OrgãoiCOrteEspecial: I MOTIVO: 
- Plenário: _I_ MOTI\70:-
- Total: 

3.107. _Numero de sessoes com participaçao de Desembargadores Federais de outros orgaos para composiçao de quorum nos ultimas 12 meses: 
- Turma: MOTIVO: DIEST 
- Seção: - MOTIVO: 
- OrgãoiCOrte Es~ecial: MOTIVO: 
- Plenário: MO IVO: -
- Total: 

1;:s.1u~. _Numero de sessoes designadas, mas nao realizadas, nos u1t1mos 1 'L meses: DIEST - Turma: MOTIVO: 
- Seção: - MOTIVO: 
- OrgãoiCOrte E~ecial: MOTIVO: 
- Plenário: M TIVO: -
- Outro :-MOTIVO: 
- Total: 

3.109. Número de sessões extraordinárias realizadas nos últimos 12 meses: PROCESSAN-
- Turma: TESIGABINETES 
- Seção: 
- OrgãoiCorte Especial: 
- Plenário: 
- Outro 
- Total: 

13.110. Jsiagem in1c1al de processos, detalhar conforme o caso: 
- Nao GABINETE 
-Sim 

3.111. S_eparaçao flstca de processos, detalhar conforme o caso: 
-Não GABINETE 
-Sim 

3.112. f'{letodos auxiliares de controle do conteudo e situação do acervo (planilhas, 
- Nao 

mapas etc.), detalhar conforme o caso: GABINETE 
-Sim 

1::3.11::3. sspecialização de servidores (materia, tase ou classe processual etc.), detalhar contorme o caso: 
- Nao GABINETE 
-Sim 

13.114. T_ratamento especifico para fe1tos com pnoridade legal ou META ? CNJ, detalhar conforme o caso: 
- Nao GABINETE 
-Sim 

1::3 .11 o. ~noridade a processos com recursos para JUlgamento em Mesa, detalhar contorme o caso: 
- Nao GABINETE 
-Sim 

1;:s .11o. ~-1xaçao e controle de prazo para JUlgamento de te1tos, detalhar contorme o caso: 
- Nao GABINETE 
- Sim 

1;:s .11 r. (.;nteno espec1t1co para determmar os te1tos a serem JUlgados, exceto aqueles com preterenc1a legal , detalhar contorme o caso: 
-Não GABINETE 
- Sim 

3.118. Participação direta do Desembargador Federal em reuniões com a equipe, detalhar conforme o caso: 
-Não GABINETE 
- Sim 

3.119. Planejamento das atividades do Gabinete, detalhar conforme o caso: 
-Não GABINETE 
- Sim 

3.1 20. ~valiação periodica de resultados das atividades do Gab1nete, detalhar contorme o caso: 
- Nao GABINETE 
- Sim 
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3.121. Fixação de metas periódicas de produtividade, detalhar conforme o caso: 

-Não GABINETE 
-Sim 

3.122. Controle periódico de produtividade, detalhar conforme o caso: 
-Não GABINETE 
-Sim 

3.123. Adoção de mutirão entre os servidores do Gabinete para atividades internas, detalhar conforme o caso: 
-Não GABINETE 
-Sim 

3.124. Procedimento para organização de férias de servidores e critérios para substituição de funções comissionadas, 
especificar: 

especialmente assessor e chefe de Gabinete, GABINETE 

3.125. Procedimento para atendimento de advogados, especificar: GABINETE 
3.126. Procedimento adotado em relação a processos com pedidos urgentes, nos casos de ausência ocasional do Desembargador Federal, especificar: GABINETE 
4.1. Pro_cessos com determinações da inspeção anterior, pendentes de cumprimento ou regularização: 

- Nao 
-Sim relacionar feitos e especificar situações 

5. PROCESSOS INSPECIONADOS: (responsável GABINETE) 

IDISTRI BUICÃO 

6. RELATÓRIO (responsável GABINETE) 
Preenchimento: fonte: ARIAL-12 

IOBSERVACÃO 

(Informações que contemplem a gestão do gabinete e a tramitação processual da unidade autoinspecionada) 

QUESTIONARIO AUTO-INSPECÃO 
Questão 1 - Processos iulqados e com acórdão ainda não publicado 

Órgão Julgador em ~ue o processo se en- Processos Data Data Julga- Tempo transcorrido desde o julga- Pata 
contra na da a atual (hoje) Distribuicão menta menta Ultima 

Fase 
Dias Anos 

Deverá conter a rel~ão com o nome de to- Número do dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa As datas devem As datas de- dd/mm/aaaa 
dos os órgãos julga ores do TRF - 1a Re- Processo estar em formato vem estar em 
~ião em que se encontra atualmente (na da- que permita esse formato que 
a da extração dos dados) cada processo cálculo permita esse 

lfGabinetes Presidência Vice-Presidência. cálculo 

GABINETE 

Tempo desde a última movimen- Descri~ão Última 
tação as e 

Dias Anos 
As datas devem As datas de- Descrever qual é o 
estar em formato vem estar em último movimento do 
que permita es- formato que processo 

se cálculo permita esse 
cálculo 

Questão 2 - Processos com decisão liminar e de antecipação de tutela proferidas no tribunal e sem decisão definitiva. 
Órgão Julgador em que o processo se en- Classe do Processo Data Distri- Data Deci- Tempo desde a decisão limi- Data Última Tempo desde a última movimenta- Descritão Últ i-

contra na data atual Processo buicão são Fase cão na r ma ase 
Dias Anos Dias Anos 

Deverá conter a rel~ão com o nome de to- Especificar Número dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa As datas de- As datas de- dd/mm/aaaa As datas devem As datas devem Descrever qual 
dos os órgãos julga ores do TRF - 1a Re- a classe de do Pro- vem estar em vem estar estar em forma- estar em formato é o últ imo mo-
~ião em que se encontra atualmente (na cada pro- cesso formato que em formato to que permita que permita esse vimento do pro-

ata da extração dos dados) cada processo cesso permita esse que permita esse cálculo cálculo cesso 
lfGabinetes Presidência Vice-Presidência. cálculo esse cálculo 

Questão 3 - Processos conclusos oara decisão liminar ou antecioacão de tutela 
Órgão Julgador em que o processo se encontra na Classe do Processo Processo Data Distribuicão Data Conclusão Tempo de conclusão 

data atual 
Dias Anos 

Deverá conter a relação com o nome de todos os órgãos Especificar a classe Número do Pro- dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa As datas devem estar em for- As datas devem estar 
julgadores do TRF- 1a R~ião em que se encontra de cada processo cesso mato que permita esse cálculo em formato que permi-
atualmente (na data da e ração dos dados) cada pro- ta esse cálculo 
cesso (Gabinetes Presidência Vice-Presidencia. 
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Questão 4 - Processos conclusos 

Orgão Julgador em que o processo se encontra na Classe do Processo Processo Data Distribuicão Data Conclusão Tempo de conclusão 
data atual 

Dias Anos 
Deverá conter a rel~o com o nome de todos os ór- Especificar a classe Número do Pro- dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa As datas devem estar em As datas devem estar 
gãos jul~adores do F - 1a Região em que se en- de cada processo cesso formato que permita esse em formato que permi-
contra a ualmente ~a data da extração dos dados) cálculo ta esse cálculo 
cada processo (Ga inetes, Presidência, Vice-Presi-
dência. 

Questão 5 - Aaravos leaais e reaimentais ainda não iulaados 
Orgão Julgador em que o processo se encontra na Classe do Processo Processo Data do Protocolo do Tempo desde o Protocolo do agravo Data Distribuicão do Pro-

data atual Agravo cesso 
Dias Anos 

Deverá conter a rel~ão com o nome de todos os ór- Especificar a classe Número do Pro- dd/mm/aaaa As datas devem estar As datas devem estar dd/mm/aaaa 
gãos jul~adores do RF - 1a Região em que se en- de cada processo cesso em formato que permita em formato que permi-
contra a ualmente ~a data da extração dos dados) esse calculo ta esse cálculo 
cada processo (Ga inetes, Presidência, Vice-Presi-
dência. 

Questão 5 - Aaravos leaais e reaimentais ainda não iulaados 
Temeo desde Data última fase Tempo desde Descrição última Fase 

a distribuicao do Processo a última movimentacão 
Dias Anos Dias A nos 

As datas devem estar em formato que As datas devem dd/mm/aaaa As datas devem estar em As datas devem estar Descrever qual é o últ imo movimento do pro-
permita esse cálculo estar em formato formato que permita esse em formato que permita cesso 

que permita esse cálculo esse calculo 
cálculo 

Questão 6 - Ações coletivas em tramitação incluindo processos conclusos 
Orgão Julgador em que o processo se en- Classe na Processo Data Distri- Tempo desde Data Ultima Tempo desde Descritão Ult i-

contra na data atual Origem buicão a Distribuicão Fase a ultima movimentacão ma ase 
Dias Anos Dias Anos 

Deverá conter a rel~ão com o nome de to- Es~ecificar Número dd/mm/aaaa As datas devem As datas devem dd/mm/aaaa As datas devem As datas devem es- Descrever qual 
dos os órgãos jul~a ores do TRF - 1a Re~ião a casse de do Pro- estar em formato estar em formato estar em formato tar em formato que é o últ imo mo-
em que se encon ra atualmente (na data a cada pro- cesso que permita esse que permita esse que permita es- permita esse cálculo vimento do pro-
extra~ão dos dados) cada processo (Gabine- cesso cálculo cálculo se cálculo cesso 
tes residência Vice-Presidência. 

Questão 7 - Ações oriainárias em tramitação incluindo processos conclusos 
Orgão Julgador em que o processo se en- Classe Processo Data Distri- Tempo desde a Distri buição Data Ultima Tempo desde a última movimentação Descritão Ult i-

contra na data atual buição Fase ma ase 
Dias Anos Dias Anos 

Deverá conter a rel~ão com o nome de to- Es~ecificar Número do dd/mm/aaaa As datas devem As datas devem dd/mm/aaaa As datas devem As datas devem es- Descrever qual 
dos os órgãos jul~a ores do TRF - 1a Re~ião a casse de Processo estar em formato estar em formato estar em formato tar em formato que é o últ imo mo-
em que se encon ra atualmente (na data a cada pro- que permita esse que permita esse que permita es- permita esse cálculo vimento do pro-
extra~ão dos dados) cada processo (Gabine- cesso cálculo cálculo se cálculo cesso 
tes residência Vice-Presidência. 

Questão 8 - Ações oriainárias enais em tramitação incluindo processos conclusos. 
Orgão Julgador em que o processo se encon- Classe Processo Data Distri- Tempo desde a Distri buição Data Ultima Tempo desde a última movimentação Descritão Ult i-

tra na data atual buição Fase ma ase 
Dias Anos Dias Anos 

Deverá conter a rel~ão com o nome de to- Especificar Número dd/mm/aaaa As datas devem As datas devem dd/mm/aaaa As datas devem As datas devem es- Descrever qual 
dos os órgãos jul~a ores do TRF - 1a Re§ião a classe de do Pro- estar em formato estar em formato estar em formato tar em formato que é o últ imo mo-
em que se encon ra atualmente (na data a cada pro- cesso que permita esse que permita esse que permita es- permita esse cálculo vimento do pro-
extra~ão dos dados) cada processo (Gabine- cesso cálculo cálculo se cálculo cesso 
tes residência Vice-Presidência. 

Questão 9 - Acões oenais com réus oresos em t ramitacão. 
Orgão Julgador em que o processo se encon- Classe Processo Data Distri- Tempo desde a Dist ribuição Data Ultima Fase Tempo desde a últ ima movi- Descritão Ult i-

tra na data atual buição mentacão ma ase 
Dias Anos Dias A nos 

Deverá conter a rel~ão com o nome de to- Especificar Número dd/mm/aaaa As datas devem As datas devem dd/mm/aaaa As datas de- As datas de- Descrever qual 
dos os órgãos jul~a ores do TRF - 1a Re~ião a classe de do Pro- estar em formato estar em formato vem estar em vem estar em é o últ imo mo-
em que se encon ra atualmente (na data a cada pro- cesso que permita esse que permita esse formato que formato que vimento do pro-
extra~ão dos dados) cada processo (Gabine- cesso cálculo cálculo permita esse permita esse cesso 
tes residência Vice-Presidência. cálculo cálculo 
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Questão 10- Processos com caraa há mais de 60 dias. 

Processo Órgao julgador que fez a Carga Destino da Carga Data da Carga Tempo da caraa 
Dias Anos 

Número do Processo Especificar o órgão julgador do TRF Especificar o nome do órgão externo que recebeu a carga dd/mm/aaaa As datas devem estar em As datas devem estar 
- 1a Região autor âa carga. fo rmato que permita esse em fo rmato que permita 

cálculo esse calculo 
Questão 11 - Petições pendentes de juntada. 

Processo Data do Protocolo da Petição Tempo desde o protocolo Órgão Julgador em que a petição se encontra na 
data atual (hoJe) 

Dias A nos 
Número do processo dd/mm/aaaa As datas devem estar em formato que permi- As datas devem estar em for- Especificar o órgão jul~ador atual do TRF 1 a re-
vinculado à petição ta esse cálculo mato que permita esse cálculo gião em que se encon ra a petição pendente de 

i untada 
Questão 12 - Processos em tramitação fora da fase de conclusão com discriminação do óraão iulaador. 

Órgão Julgador em que o processo se encon- Classe Processo Data Distribu ição Data Últ ima Fase Tempo desde a última movimentação Descri1:-ão Últi-
tra na data atual ma ase 

Dias Anos 
Deverá conter a relação com o nome de todos Especificar a classe de Número do Pro- dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa As datas devem estar As datas devem estar Descrever qual 
os órgãos julgadores do TRF - 1a Região em cada processo cesso em formato que per- em formato que permi- é o último movi-
que se encontra atualmente (na data aa extra- mita esse cálculo ta esse cálculo menta do pro-
~ão dos dados) cada processo (Gabinetes, cesso 

residência Vice-Presidência. 
Questão 13 - Processos aauardando voto-rev isor. 

Órgão Julgador em que o processo se en- Classe Processo Data Distribui- Tempo desde a Distribuição Data Última Fase Tempo desde a última movi- Descri'fo Últ i-
contra na data atual ção mentação ma ase 

Dias Anos Dias Anos 
Deverá conter a rel~ão com o nome de to- Especificar a Número do Pro- dd/mm/aaaa As datas de- As datas de- dd/mm/aaaa As datas de- As datas de- Descrever qual 
dos os órgãos jul~a ores do TRF - 1a Re§ião classe de ca- cesso vem estar em vem estar em vem estar vem estar em é o último movi-
em que se encon ra atualmente (na data a da processo formato que formato que em fo rmato formato que menta do pro-
extra~ão dos dados) cada processo (Gabine- permita esse permita esse que permita permita esse cesso 
tes residência Vice-Presidência. cálculo cálculo esse cálculo cálculo 

Questão 14 - Processos aauardando voto-vista. 
Órgão Julgador em que o processo se en- Classe Processo Data Distribu ição Tempo desde a Distribuição Data Última Fase Tempo desde a última mo-J Descri1:-ão Últ i-

contra na data atual vimentacão ma ase 
Dias Anos Dias Anos 

Deverá conter a rel~ão com o nome de to- Especificar a Número dd/mm/aaaa As datas de- As datas de- dd/mm/aaaa As datas de- As datas de- Descrever qual 
dos os órgãos julga ores do TRF - 1a Re- classe de cada do Pro- vem estar em vem estar vem estar vem estar é o último mo-
~ião em que se encontra atualmente (na processo cesso formato que em formato em formato em formato vimento do 

ata da extração dos dados) cada processo permita esse que permita que permita que permita processo 
lfGabinetes Presidência Vice-Presidência). cálculo esse cálcu lo esse cálculo esse cálculo 
Questão 15 - Processos aauardando lavratura de acórdão (voto-vencedor . 
Órgão Julgador em que o processo se en- Classe Processo Data Distri buição Tempo desde a Distribuição Data Última Fase Tempo desde a última Descri'fo Últ i-

contra na data atual movimentação ma ase 
Dias Anos Dias Anos 

Deverá conter a rel~ão com o nome de to- Especificar a Número do dd/mm/aaaa As datas de- As datas de- dd/mm/aaaa As datas de- As datas Descrever qual 
dos os órgãos julga ores do TRF - 1a Re- classe de cada Processo vem estar em vem estar em vem estar devem estar é o último movi-
~ião em que se encontra atualmente (na processo formato que formato que em formato em formato menta do pro-

ata da extração dos dados) cada processo permita esse permita esse que permita que permita cesso 
!(Gabinetes Presidência Vice-Presidência. cálculo cálculo esse cálculo esse cálculo 

Questão 16- Processos aauardando voto-vencido. 
Órgão Julgador em que o processo se en- Classe Processo Data Distribuicão Tempo desde a Distribuição Data Última Fase Tempo desde a última mo- Descri'fo Últ i-

contra na data atual vimentação ma ase 
Dias Anos Dias Anos 

Deverá conter a rel~ão com o nome de to- Especificar a Número do dd/mm/aaaa As datas de- As datas de- dd/mm/aaaa As datas de- As datas de- Descrever qual 
dos os órgãos julga ores do TRF - 1a Re- classe de cada Processo vem estar vem estar em vem estar vem estar é o último mov i-
~ião em que se encontra atualmente (na processo em formato formato que em formato em formato menta do pro-

ata da extração dos dados) cada processo que permita permita esse que permita que permita cesso 
!(Gabinetes Presidência Vice-Presidência. esse cálculo cálculo esse cálculo esse cálculo 
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ANEXO IV - INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA FEDERAL 

DADOS ESTATISTICOS AREA RESPONSAVEL 
Indicador 1: Taxa de alcance das metas do Mapa Estratégico da Justiça Federal. Diden 

- Metas PEJ F alcançadas 
- Total de metas do PEJF 

Indicador 6: Taxa de Implantação de Varas. Secge 
- Número de varas Implantadas no período 
- Número de varas Previstas Para imPiantacão no Período 

Indicador 7: Taxa de nomeação de cargos vagos de magistrados. Asmag 
- Número de nomeações efetivadas 
- Número de nomeacões Previstas 

Indicador 10: Taxa de congestionamento na fase de conhecimento do 1° grau (por Seção Judiciária). Diest 
- Total de processos judiciais baixados de 1° grau 
-Casos novos de conhecimento de 1° grau 
- Casos pendentes de conhecimento de 1° arau 

Indicador 11: Taxa de processos de conhecimento no 1° grau julgados em relação ao quantitativo de distribuídos no ano (por Seção Judiciária). Diest 
- Número de processos que receberam primeiro e úntco julgamento 
- Número de processos novos distribuídos 

Indicador 12: Taxa de processos ant~:s ~ulgadoi~ no 1° grau (por Seção Judiciária). Diest 
- Número de processos antigos 00 - 2008 de 1° grau JUI~ados 
- Número de processos antiãos 2005- 2008 de 1° ãrau dis ribuídos 

Indicador 13: Taxa de congestionamento do 2° jirau. Diest 
- Total de processos judiciais baixados do grau 
- Casos novos do 2° grau 
- Casos pendentes do 2° qrau 

Indicador 14: Taxa de processos de conhecimento no 2° grau julgados em relação ao quantitativo de distribuídos no ano. Diest 
- Número de processos que receberam primeiro e úntco julgamento 
- Número de Processos novos distribuídos 

Indicador 15: Taxa de processos ant~:s ~ulgados no 2° grau. Diest 
- Número de processos antigos 00 - 2008 de 2° grau julgados 
- Número de processos antiqos 2005 - 2ooJ{ de 2° qrau distribu idos 

Indicador 16: Taxa de congestionamento na fase de conhecimento no JEF (por Seção Judiciária). Diest 
- Total de processos ~diciais baixados do JEF 
- Casos novos do JE 
- Casos pendentes do JEF 

Indicador 17: Taxa de processos de conhecimento no JEF julgados em relação ao quantitativo de distribuídos no ano (por Seção Judiciária). Diest 
- Número de processos que receberam primeiro e único JUlgamento 
- Número de Processos novos distribuídos 

Indicador 18: Taxa de processos ant~:s ~ulgadoi{ no JEF (por Seção Judiciária). Diest 
- Número de processos antigos 00 - 2008 de JEF JUlgados 
- Número de processos antiãos 2005 - 2008 JEF distribuídos 

Indicador 19: Taxa de a_gilidade na publica~ão dos acórdãos do 2° grau e das Turmas Recursais. Diest 
- Número de acórdaos publicados den ro do prazo de 1 O dias uteis 
- Número de acórdãos a publicar 

Indicador 20: Taxa de congestionamento na Turma Recursal. Diest 
- Total de processos~udiciais baixados na TR 
- Casos novos na T 
- Casos pendentes na TR 

Indicador 21: Taxa de processos ant~:s ~ulgados na Turma Recursal. Diest 
- Número de processos antigos 00 - 200~{ da TR jul~ados 
- Número de Processos antiaos 2005 - 2008 da TR dis ribuídos 

Indicador 22: Taxa de congestionamento nas Turmas Regionais de Uniformização. Diest 
- Total de processos~udiciais baixados na TRU 
- Casos novos na T U 
- Casos pendentes na TRU 

Indicador 24: Taxa de audiências de conciliação no 1° grau e no JEF (por Seção Judiciária) e no ~grau. Diest 
- Número de audiências de conciliação designaaas no ano 
- Número de audiências de conciliacão desianadas no ano anterior 

Indicador 25: Taxa de processos estratégicos monitorados pela metodologia de gestão por processos da Justiça Federal no 1° grau (por Seção Judiciária) e no 2° grau. Diget 
- Número de processos estratégicos monitorados 
- Número de processos estratéqicos 

Indicador 26: Taxa de magistrados, no 1° grau (por Seção Judiciária) e no 2° grau, com as competências necessárias para o alcance da estratégia. Esmaf 
- Número de magistrados com as competências estratégicas; 
- Número de maaistrados com atuacão nos processos estratéaicos. 
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Indicador 27: Taxa de servidores, no 1° grau (por Seção Judiciária) e no 2° grau, com as competências necessárias para o alcance da estratégia. Direh 
- Número de servidores com as competências estratégicas; 
- Número de servidores com atuacão nos processos estratéaicos. 

Indicador 32: Taxa de instalações físicas adequadas aos padrões de acessibilidade. Dieng 
- Número de instalações físicas adequadas 
- Número de instalacões físicas 

Indicador 33: Taxa de previsão orçamentária destinada aos projetos estratégicos garantida. Seco r 
- Valor disponibilizado 
- Valor Previsto nos Proietos estratéaicos 

Indicador 34: Taxa de execução orçamentário-financeira dos projetos em relação ao planejado no 1° grau (por Seção Judiciária) e no 2° grau. Seco r 
- Valor executado nos projetos estratégicos 
- Valor disponibilizado 

COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS 

ATA DE DISTRIBUIÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICAS EXTRAORDINÁRIAS EM 14/04/2014 
Na eventual e justificada ausência do Presidente DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR 
ARAM MEGUERIAN 
Às 11:00 horas, foram distribuídos e redistribuídos, através de Sistema Eletrônico de Pro
cessamento de Dados, os seguintes feitos : 

HC 0020441-46.2014.4.01.0000 I DF 
PROC. ORIGEM: 16724820094013400 
IMPTE: RJ00000643 ROSA MARIA CARDOSO DA CUNHA 
IMPTE: RJ00133215 ANA PAULA DE ALMEIDA ROSSI 
I MP DO: JUIZO FEDERAL DA 10A VARA- DF 
PACIENTE: JOSE ANGELO BEGHINI DE CARVALHO -
DISTRIBUICAO POR DEPENDÊNCIA EM 1410412014 3709015007 
RELATOR: c5ESEMBARGADOR FEDERAL CANO IDO RIBEIRO- TERCEIRA TURMA 

HC 0020459-67.2014.4.01.0000 I MT 
PROC. ORIGEM: 12519520134013601 
IMPTE: MT00011988 EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR 
IMPTE: DF00033838 HEYROVSKY TORRES RODRIGUES 
I MP DO: JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE CA-

CERES- MT 
PACIENTE: LUCIANO DE ALMEIDA (REU PRESO) -
DISTRIBUICAO POR DEPENDÊNCIA EM 1410412014 10005031147 
RELATOR: c5ESEMBARGADOR FEDERAL CANO IDO RIBEIRO- TERCEIRA TURMA 

HC 0020438-91.2014.4.01.0000 I MT 
PROC. ORIGEM: 4929720144013601 
IMPTE: MT00010082 FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA 
IMPTE: MT00014070 EDILO TENORIO BRAGA 
IMPTE: MT001 0297B ELISANGELA MARCAR! 
I MP DO: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE CA-

CERES- MT 
PACIENTE: GILSON BEZERRA rREU PRESO) 
PACIENTE: MARGARETE FISTAROL (REU PRESO) -DISTRIBUIÇAO POR DEPENDÊNCIA EM 1410412014 10004547306 
RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL O LINDO MENEZES- QUARTA TURMA 

HC 0020444-98.2014.4.01.0000 I MT 
PROC. ORIGEM: 4929720144013601 
IMPTE: MT00004871 RONAN JACKSON COSTA 
I MP DO: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE CA-

CERES- MT 
PACIENTE: ADILSON DA SILVA GUIMARAES -
DISTRIBUICAO POR DEPENDÊNCIA EM 1410412014 10004547306 
RELATOR: c5ESEMBARGADOR FEDERAL O LINDO MENEZES- QUARTA TURMA 

!Desembargador 

DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES 
DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO RI BEIRO 
TOTAL: 

TERMO DE ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo, foi encerrada a [)resente ata de distribuição e redistribuição. E eu, (Nelsil ia 
Maria Ladeira Luniere de Sousa), Diretora da Coordenadoria de Registros e Informações 
Processuais, a subscrevo. 

Bras ília-DF, 14 de abril de 2014. 
DESEMBARGADOR FEDERAL JI RAIR ARAM MEGUERIAN 

Na eventual e justificada ausência do Presidente 

ATA DE DISTRIBUIÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICAS EXTRAORDINÁRIAS EM 14/04/2014 
Na eventual ejustif icada ausência do Presidente DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR 
~RAM MEGUERIAN 
As 16:00 horas, foram distribu idos e redistribu idos, através de Sistema Eletrônico de Pro
cessamento de Dados , os seguintes feitos : 
AI 0020518-55.2014.4.01.0000 I DF 
PROC. ORIGEM: 278834820144013400 
AGRTE: RICARDO PAYSANO MARROCOS 
ADV: DF00032447 LORENA STEPHANE MARTINS BEZERRA 
AGRO O: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA 
PROCURADOR: DF00025372 ADRIANA MAIA VENTURINI 
DISTRI BUICAO AUTOMATICA EM 1410412014 
RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO- PRIMEIRA TURMA 

HC 0020502-04 .2014.4.01 .0000 I AM 
PROC. ORIGEM: 26904920144013200 
IMPTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - OPU 
IMPDO: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE TABATINGA - AM 
PACIENTE: WILSON ALEXANDER CORDOBA VELA rREU PRESO) 
DISTRIBUICAO AUTOMATICA EM 1410412014 
RELATO R: DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA-TERCEIRA TURMA 
HC 0020505-56.2014.4.01.0000 I AM 
PROC. ORIGEM: 82120144013201 
IMPTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - OPU 
IMPDO: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE TABATINGA - AM 
PACI ENTE: SANTIAGO SALVADOR GUTIERREZ CARRILLO (REU PRESO) 
DISTRIBUICAO AUTOMATICA EM 1410412014 
RELATOR: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES - TERCEIRA TURMA 

HC 0020503-86.2014.4.01.0000 I AM 
PROC. ORIGEM: 1502520144013201 
IMPTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - OPU 
IMPDO: JUIZO FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE TABATINGA - AM 
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