ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

METAS NACIONAIS – 2021
(JUSTIÇA ESTADUAL – RESULTADO MAIO/2021)
METAS

OBJETIVO
Aumentar a
produtividade

2

Identificar e julgar, até
31/12/2021, pelo menos,
80% dos processos
distribuídos até
31/12/2017, no 1° grau, e
Dar celeridade aos
até 31/12/2018, no 2° grau,
casos mais antigos
e 100% dos processos
distribuídos até
31/12/2018, nos Juizados
Especiais e nas Turmas
Recursais Estaduais.
Estimular a
conciliação

4

Julgar os casos de
improbidade

6

Julgar as ações
coletivas

8

Violência
Doméstica e
Familiar contra a
Mulher

CUMPRIMENTO

>100%

117,08%

1° Grau

Julgar pelo menos
80% do acervo inicial

99,58%

2° Grau

Julgar pelo menos
80% do acervo inicial

109,78%

Juizados
Especiais

Julgar pelo menos
90% do acervo inicial

103,57%

Turmas
Recursais

Julgar pelo menos
90% do acervo inicial

100,57%

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

1

3

PERCENTUAL
EXIGIDO PARA
CUMPRIMENTO

DESCRIÇÃO

Aumentar o indicador Índice de Conciliação do
Justiça em Números em 2 pontos percentuais
em relação ao ano anterior.

>2 p.p.

Identificar e julgar, até 31/12/2021, pelo
menos 70% das ações de improbidade
Julgar pelo menos
administrativa e das ações penais relacionadas
70% do acervo inicial
a crimes contra a administração pública,
distribuídas até 31/12/2017.
Julgar, até 31/12/2021, 60%
Julgar pelo menos
1° Grau
das
ações
coletivas
60% do acervo inicial
distribuídas até 31/12/2017
no 1° grau, e 80% das ações
Julgar pelo menos
2° Grau
coletivas distribuídas até
80% do acervo inicial
31/12/2019 no 2° grau.
Violência
Identificar e julgar, até 31/12/2020, 50% dos Doméstica: Julgar
casos pendentes de julgamento relacionados pelo menos 50% do
ao feminicídio distribuídos até 31/12/2019 e
acervo inicial
50% dos casos pendentes de julgamento
Feminicídio: Julgar
relacionados à violência doméstica e familiar
pelo menos 50% do
contra a mulher distribuídos até 31/12/2019
acervo inicial

13,27%

95,61%

145,12%
151,11%

129,2%

144,0%

METAS

OBJETIVO

DESCRIÇÃO

9

Integrar a Agenda
2030 ao Poder
Judiciário

11

Aumentar a
tramitação dos
processos de
forma eletrônica

12

Impulsionar os
Identificar e impulsionar 25% dos processos
processos de ações relacionados às ações ambientais,
ambientais
distribuídos até 31/12/2020.

Realizar
ações
de
prevenção
ou
desjudicialização de litígios voltadas aos
objetivos de desenvolvimento sustentável
(ODS), da Agenda 2030.
Alcançar 93% no índice de processos
eletrônicos, indicador que computa o
percentual
de
processos
ingressados
eletronicamente.

PERCENTUAL
EXIGIDO PARA
CUMPRIMENTO

CUMPRIMENTO

>100%

44,4%

>93%

107,34%

Impulsionar pelo
menos 25% do
acervo inicial

105,17%

