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Introdução 

 

De acordo com a Resolução 198/2014 do CNJ foi instituída a Estratégia Nacional do Poder Judiciário com 

vigência de 2015 a 2020 que propõe macrodesafios a serem enfrentados pelo Poder Judiciário no período, conforme 

abaixo: 

 

 

Para a implementação do plano, foi instituída uma Rede de Governança Colaborativa, que reúne os diversos 

segmentos da justiça, para propor as metas que representam a priorização de atuação, segundo os macrodesafios 

elencados. Atualmente, encontram-se em elaboração as metas para 2018, conforme o cronograma: 
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Outro ponto relevante para a ação proposta é a publicação da Portaria CNJ n. 46/2017 que institui o 

regulamento para aquisição do Selo Justiça em Números. O selo é um reconhecimento pela excelência na produção, 

gestão, organização e disseminação das informações administrativas e processuais dos tribunais. O STJ ganhou 

pontuação máxima em 2015, recebendo o selo diamante. Contudo, em 2016 caiu para a categoria de selo prata. 

Salienta-se que dentre os critérios para o recebimento do selo há os afetos à participação democrática, com a 

necessidade de realização de ações que contribuam para a gestão participativa e democrática na elaboração das metas 

nacionais.  

Assim, tendo em vista o apresentado, foi utilizada como estratégia de promoção de gestão participativa e 

democrática a realização de consulta pública. A pesquisa foi viabilizada na intranet e na internet, no período de 7 a 18 

de agosto, e apresentou, em linhas gerais, os resultados expostos a seguir. O presente levantamento serviu de insumo 

para a proposta das metas nacionais que foram discutidas e aprovadas para o ano de 2018 no XI Encontro Nacional 

do Poder Judiciário, realizado em novembro de 2017. 

 

Resultados  

 

1. Metodologia 
 

Para aplicação da pesquisa foram disponibilizados 2 questionários distintos: um na intranet, para o público 

interno, e outro na internet, para os cidadãos em geral, conforme anexos 1 e 2. 

2. Caracterização da amostra 
 

Houve a participação de 1204 respondentes, somando público interno e externo: 

 

Tendo em vista que o universo dos potenciais respondentes internos é de cerca de 5.300 pessoas e que a 

população brasileira gira em torno de 200 milhões, infere-se que a participação da população foi muito baixa.  

No que se refere à segmentação dos respondentes na internet, observou-se o seguinte panorama: 

601603

Respondentes

intranet

internet
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Apesar de contar apenas com 1,83%, cabe destacar que um total de 11 magistrados participou da consulta.  

Foi enviado link da pesquisa para os advogados com a cooperação da OAB-DF. Além do Portal do STJ ser 

fundamentalmente acessado por advogados, acredita-se que tal ação tenha gerado impactos positivos para a 

definição dessa amostra.  

A distribuição por escolaridade dos respondentes na internet descolou bastante da realidade brasileira, visto 

que, segundo dados do IBGE, cerca de 40% da população possui mais de 11 anos de estudo. 

 

Sobre o sexo biológico do respondente, identificou-se um elevado número de participantes do sexo masculino 

em relação ao feminino: 

 

50,92%

1,83%

45,92%

1,33%

Por categoria

Advogado

Magistrado

Cidadão

Não informou

0,33%
0,17%

7,15%

40,93%49,08%

2,33%

Escolaridade

Ensino Fundamental
incompleto

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior

58,40%

39,60%

2,00%

Sexo biológico

Masculino

Feminino

Não informou
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A faixa etária foi outro fator pesquisado e o consolidado é o apresentado a seguir.  De acordo com a temática 

do questionário, acredita-se que a amostra apresentou o esperado neste quesito. 

 

Também foi questionada a localização do respondente. O maior número foi de São Paulo (114 respondentes, 

18,97%), seguido pelo Distrito Federal (96, 15,97%) e Rio de Janeiro (48, 7,99%). O Amapá não apresentou respostas 

e Roraima, Piauí, Acre, Sergipe, Rondônia e Amazonas contaram com menos de 5 participações. 

E, finalmente, foi questionado se o respondente possuía processo judicial tramitando no STJ: 

 

Essa segmentação dos dados foi a que apresentou resultado mais surpreendente, pois era esperado que a 

maior parte dos respondentes fosse de cidadãos com processos tramitando no STJ, já que o Portal do Tribunal, onde 

a pesquisa estava disponibilizada, é considerado site especializado e não de comum acesso da população. Tendo em 

vista que o maior número de respondentes foi de advogados, pode-se inferir que, não estando eles atuando como 

parte, apenas responderam sim se eram parte atuante do processo. 

No que tange à amostra de público interno respondente à pesquisa, houve prioritariamente participação de 

servidores da área fim. Tal panorama pode ser atribuído ao ofício circular encaminhado pela Presidência buscando 

apoio dos senhores ministros na divulgação da ação nos gabinetes do STJ. 

3,66%

26,29%

25,79%

15,64%

23,79%

4,83%

Faixa etária

Até 20

21-30

31-40

41-50

Acima de 50

Não informou

38,60%

60,07%

1,33%

Possui processo no STJ?

Sim

Não

Não informou
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3. Resultados 
 

De forma segmentada por questionário, seguem as questões priorizadas: 

Internet: 

Em 2018, o STJ deveria priorizar: Quantidade % 

julgamento de processos antigos 354 58,90% 

produtividade do judiciário: julgar mais do que o recebido 319 53,08% 

julgamento de processos que tratam de casos de corrupção 311 51,75% 

julgamento de processos que representam causas repetitivas 310 51,58% 

julgamento de processos que tratam de causas contra grandes litigantes 254 42,26% 

infraestrutura tecnológica 171 28,45% 

capacitação e desenvolvimento de servidores 166 27,62% 

 

Intranet: 

Em 2018, o STJ deveria priorizar: Quantidade % 

julgamento de processos que representam causas repetitivas 340 56,38% 

capacitação e desenvolvimento de servidores 310 51,41% 

julgamento de processos que tratam de crimes contra a administração pública 286 47,43% 

aprimoramento do uso de metodologia de gestão de custos para otimização do gasto 256 42,45% 

julgamento de processos que tratam de causas contra grandes litigantes 212 35,16% 

melhoria da infraestrutura tecnológica do STJ 170 28,19% 

 

Considerando o público interno e o externo, têm-se o seguinte quantitativo de respostas: 

Em 2018, o STJ deveria priorizar: Quantidade % 

julgamento de processos que representam causas repetitivas 650 53,99% 

julgamento de processos que tratam de casos de corrupção 597 49,58% 

capacitação e desenvolvimento de servidores 476 39,53% 

julgamento de processos que tratam de causas contra grandes litigantes 466 38,70% 

35%

65%

Servidores do STJ

Área meio

Área fim
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Em 2018, o STJ deveria priorizar: Quantidade % 

julgamento de processos antigos 354 29,40% 

melhoria da infraestrutura tecnológica; 341 28,32% 

produtividade do judiciário: julgar mais do que os recebidos 319 26,50% 

aprimoramento do uso de metodologia de gestão de custos para otimização do gasto 256 21,26% 

 

No que tange ao questionário da intranet, havia a possibilidade de livre manifestação em questão aberta sobre 

outro aspecto a ser priorizado. O consolidado das manifestações é o seguinte: 

Respostas à questão aberta Quantidade 

Valorização do Servidor (separação da carreira, teletrabalho, redução da jornada, capacitação) 49 

Melhoria dos processos de trabalho 6 

Fortalecer a Governança Institucional e a gestão estratégica 5 

Uso de inteligência cognitiva 3 

Incentivar o uso dos precedentes 3 

Julgar os processos mais antigos e os que estão perto de prescrever 3 

Priorização de julgamento de matérias previdenciárias  3 

Adotar cultura da conciliação, mediação e arbitragem 3 

Aprovação da PEC 209 2 

Casos que envolvem direitos dos Mutuários da casa própria. 2 

Priorização do julgamento de processos que tratam de crimes ambientais. 2 

Melhoria dos sistemas de TIC 2 

Priorizar processos relativos à corrupção 2 

garantir a razoável duração do processo 1 

Atualização da LOMAN, com a extinção de privilégios de magistrados 1 

Celeridade nas demandas. 1 

Julgamento de temas relevantes para a sociedade 1 

Necessidade de aproximação da justiça com as classes menos favorecida da sociedade 1 

Priorização de causas que envolvem proteção de direitos humanos 1 

Priorização do julgamento de processos sobre conflito de competência. 1 

Reconhecer o papel fundamental da memória institucional e sua preservação 1 

Trabalhar na consolidação de um poder judiciário mais técnico e menos político  1 

Transparência na utilização de recursos públicos 1 

Zerar o passivo dos gabinetes com o número elevado de processos 1 

 

4. Conclusão 
 

Tendo em vista os anseios das partes envolvidas que se disponibilizaram a responder a pesquisa, foi 

apresentado o seguinte rol de metas prioritárias no XI Encontro Nacional do Poder Judiciário, previsto para os dias 20 

e 21 de novembro: 
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Meta 1: Atendimento à demanda 
Segundo os respondentes, tal meta é prioridade número 2 da sociedade, com 53,08% dos votos, e anseio de 

26,50% do total de respostas. Assim, julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos 

no ano corrente foi mantido como foco tendo em vista que tal mensuração já existe no escopo das Metas Nacionais.  

 

Meta 2: Processos Antigos 
O julgamento dos processos antigos foi colocado como prioridade número 1 dos respondentes da internet e 

entrou como 5º no rol consolidado. Desta forma, foi proposto para 2018 a meta de julgar, até 31/12/2018, pelo menos: 

99% dos processos distribuídos até 31/12/2013 e 90% dos distribuídos em 2014.  

 

Meta 4: Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa (STJ, 

Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça Militar da União e dos Estados)   
Além de citado pontualmente pelos colaboradores do STJ, o tema foi o 2º lugar mais votado no consolidado 

geral e o 3º no rol das respostas da sociedade. Assim, identificar e julgar até 31/12/2018 90% das ações de improbidade 

administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a Administração Pública distribuídas até 31/12/2015 e 

80% das ações distribuídas em 2016 foi a meta levada para ratificação no Encontro Nacional. 

 

META 6 – Priorizar o julgamento das ações coletivas  
O assunto foi indicado como meta por se tratar de uma das vertentes das ações para resolução dos conflitos 

relevantes para a sociedade e que atinge para grande número de litigantes. Desta forma, propôs-se identificar e julgar 

até 31/12/2018 70% dos recursos oriundos de ações coletivas distribuídas a partir de 1/1/2015. 

 

META 7 – Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos 
Tendo sido o tema mais votado na intranet (56,38%) e o terceiro na internet (51,58%) ficou no consolidado 

das respostas como principal foco de 2018. Desta forma, o desafio foi desdobrado em 2 frentes: garantir tempo médio 

de 180 dias da afetação à publicação do acórdão dos recursos repetitivos de temas afetados a partir de 18/03/2016; 

e julgar, até 31/12/2018, 70% do estoque dos temas afetados até 18/03/2016. 

 

 

Coordenadoria de Planejamento Estratégico – CPES 

Setembro/2017 
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Anexo 1 – Questionário Internet 
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Anexo 2 – Questionário Intranet 

 

 

 

 


