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Introdução 
 

A Resolução CNJ n. 198/2014 instituiu a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, com vigência de 2015 a 2020. 
Para isso, a resolução propôs os macrodesafios a serem enfrentados pelo Poder Judiciário brasileiro, conforme abaixo: 

 

 

 

A Portaria n. 138/2013 instituiu a Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, coordenada pelo CNJ 
e com representação de todos os segmentos de justiça, a qual compete apresentar propostas para o planejamento do 
Judiciário com base nos macrodesafios apresentados. 

Com essas propostas, um dos produtos são as Metas Nacionais para o Poder Judiciário, que representam o 
compromisso firmado dos tribunais brasileiros com uma prestação jurisdicional mais aperfeiçoada, com o intuito de 
prestar à sociedade uma justiça mais eficiente, mais célere e com mais qualidade. Essas metas devem ser elaboradas 
de forma participativa e democrática, como instituído pela Resolução n. 221/2016. 

Assim, desde 2009, anualmente, o CNJ divulga um cronograma detalhando as etapas de formulação dessas 
Metas Nacionais do Poder Judiciário para o exercício subsequente. Para as de 2019, segue o cronograma, conforme o 
Caderno de Orientações para a Formulação das Metas Nacionais do Poder Judiciário – 2019. 
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Cabe acrescentar, que a Portaria CNJ n. 46/2017 instituiu o Selo Justiça em Números e estabeleceu seu 
regulamento. Esse selo visa reconhecer a excelência na produção, na gestão, na organização e na disseminação das 
informações administrativas e processuais dos tribunais brasileiros. Dentre as regras, há pontuação aos órgãos que 
realizam ações participativas e democráticas na elaboração das métricas que compõem as Metas Nacionais do Poder 
Judiciário. 

Pelo segundo ano consecutivo, o STJ disponibilizou uma consulta, tanto na intranet quanto na internet, com o 
intuito de saber quais são os principais anseios internos e externos em relação à atuação do Tribunal. Novamente, 
esse levantamento servirá de insumo para a proposição das Metas Nacionais de 2019 que devem ser perseguidas pelo 
STJ. Sua aprovação ocorrerá no XII Encontro Nacional do Poder Judiciário, previsto para novembro de 2018. 

Cabe ressaltar que houve um atraso na disponibilização da consulta, prevista para maio/julho de acordo com 
o cronograma do CNJ, por problemas técnicos. Sanados os problemas, a pesquisa foi disponibilizada em agosto, após 
o recesso forense, de maneira que pudesse permitir uma maior participação de magistrados e servidores de gabinetes 
e magistrados.  

Por fim, será feita uma breve análise dos dados apurados nessa consulta, disponibilizada no período de 
22/8/2018 a 6/9/2018. 

 

Resultados  
 

1. Metodologia, divulgação 
 

Em 2018, o STJ disponibilizou mais uma vez 2 questionários diferentes: um na intranet, voltado para o público 
interno (ministros, servidores, colaboradores e estagiários); outro na internet, voltado para o público externo em geral 
(magistrados, advogados, cidadãos em geral), conforme anexos I e II. 

A divulgação da consulta ocorreu da seguinte maneira:  

 intranet: encaminhado e-mail para todos os servidores, colaboradores e estagiários; notícias no Vem 
Comigo; colocação de cartaz na Praça do Servidor; enviado Ofício-Circular n. 678/GP para os gabinetes 
dos ministros; 

 internet: notícias no Portal do STJ; e-mails encaminhados para a ENFAM e para a OAB/DF; uso de 
redes sociais (Facebook, Twitter, WhatsApp). 
 

2. Caracterização da amostra 
 

Quando comparado a 2017, houve um acréscimo de 16%, em 2018, no número de participantes da consulta 
pública. O resultado foi de 1.204 para 1.402 respondentes, somando-se públicos interno e externo: 
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Na internet, ao analisar a participação por categorias, observa-se uma surpreendente participação de 
magistrados. Em 2017, foram 11, já em 2018, foram 284. Infere-se que isso é resultado de uma melhor interação entre 
STJ (via Ouvidoria) com a ENFAM (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados). 

Apesar de uma queda, os advogados tiveram o maior percentual de participação na pesquisa pelo segundo 
ano consecutivo. Em 2017, foram 50%, enquanto em 2018, foram 41%. Acredita-se que seja resultado da interação 
STJ (via Ouvidoria) com a OAB/DF.  

Em relação ao público interno, dos 610 respondentes, 309 foram servidores, ou seja, mais de 50% do total. 
Ressalta-se que somente 73% da amostra total foram identificados, pois era opcional o preenchimento da consulta 
com o e-mail funcional utilizado no STJ. Assim, dentre os 27% não identificados, podemos ter ministros, juízes, 
servidores, estagiários e terceirizados. 

O panorama com os percentuais de participação por categoria está apresentado a seguir. 

 

Sobre sua escolaridade, observa-se que quase a totalidade dos respondentes, 95%, possuem pelo menos 
ensino superior completo, supondo-se uma amostra de representantes mais esclarecidos, com maiores oportunidades 
de formação, de capacitação. Destaca-se que mais da metade possui Pós-Graduação, conforme demonstrado a seguir: 
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3. Resultados 
 

Ao analisar os resultados da internet e da intranet, verifica-se que a distribuição está bastante uniformizada, 
não havendo um assunto específico a ser priorizado na elaboração das Metas Nacionais de 2019 com maior destaque 
em relação ao total.  

Chama atenção, que para o público interno a segunda maior prioridade para 2019 é a “Capacitação e 
desenvolvimento de servidores”. De certa forma, seus anseios já foram contemplados em 2018, pois uma das 
primeiras ações da nova gestão do STJ (2018/2020), foi a criação da Escola Corporativa do STJ (ECORP), por meio da 
Resolução STJ/GP n. 10 de 29 de agosto de 2018.  

De forma segmentada por questionário, seguem as questões priorizadas: 

Internet: 
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Intranet: 

 

 

No que tange ao questionário da intranet, havia a possibilidade de livre manifestação em questão aberta sobre 
outro aspecto a ser priorizado. Observou-se que o público interno deseja ainda o “Fortalecimento da Governança 
Institucional” e a implantação do “Teletrabalho”. Cabe destacar que somadas às outras sugestões para priorização, 
somam 101 respostas (5%).  

Dentre as outras manifestações, destaca-se: “Continuidade da Força-Tarefa da Presidência para auxílio aos 
gabinetes com grande acervo”; “Retenção de talentos, com melhor alocação dos servidores”; “Priorização na 
segurança dos dados internos do Tribunal”; “Redesenho do processo de trabalho Prestação Jurisdicional”; “Inovação 
dos serviços no setor público judiciário”; “Fortalecimento do Pró-Ser e transparência na gestão dos seus recursos”; 
“Difusão de boas práticas entre os tribunais”; “Otimização no uso de recursos públicos com uma gestão moderna, 
eficiente”; “Transparência na Administração do Tribunal”; “Valorização dos servidores”.  

 

4. Conclusão 
 

Após esse levantamento, foi possível averiguar os anseios das partes envolvidas que responderam às 
pesquisas. Para 2019, a sociedade deseja continuar priorizando as mesmas Metas Nacionais de 2018 com alguns 
ajustes de metas, ou seja, foco nos seguintes temas: Julgamento de processos que tratam de crimes contra a 
administração pública; Processos antigos; Produtividade do Judiciário de forma a se decidir mais processos do que são 
iniciados, diminuindo, assim, o estoque processual; Julgamento de processos que representam causas repetitivas nas 
diversas instâncias do Judiciário; Julgamento de ações coletivas. 

Diante do exposto, serão apresentadas as seguintes metas prioritárias para 2019 durante o XII Encontro 
Nacional do Poder Judiciário, previsto para novembro deste ano: 

 
Meta 1: Atendimento à demanda 

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos.  

 

Meta 2: Julgamento de processos antigos 
Julgar, até 31/12/2019, pelo menos: 99% dos processos distribuídos até 31/12/2014 e 95% dos 

distribuídos em 2015.  
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Meta 4: Julgamento de ações de improbidade administrativa  
Julgar, até 31/12/2019, 99% das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas 

a crime contra a administração pública, distribuídas até 31/12/2016 e 85% das ações distribuídas em 2017. 

 

Meta 6 – Julgamento de ações coletivas  
Julgar, até 31/12/2019, 80% 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 
 Garantir tempo médio de 365 dias da afetação à publicação do acórdão dos recursos 

repetitivos dos temas afetados até 18/3/2016 (publicação do Novo Código de Processo Civil) 
– Parte A 

 Julgar, até 31/12/2019, 80% do estoque dos temas afetados até 18/3/2016 (publicação do 
novo código de processo civil) – Parte B 
 

 

 

Coordenadoria de Planejamento Estratégico – CPES 

Setembro/2018 
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Anexo 1 – Questionário Intranet 
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Anexo 2 – Questionário Internet 
 

 


