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Introdução 
 

A Resolução CNJ n. 198/2014, foi instituída a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, com vigência de 2015 a 
2020. Para isso, o normativo 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, à 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 pelos tribunais brasileiros para uma prestação jurisdicional 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 2020, foi proposto o seguinte 
cronograma no Caderno de Orientações para a Formulação das Metas Nacionais do Poder Judiciário – 2019: 
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Cabe acrescentar, que a Portaria CNJ n. 88/2018 instituiu o Prêmio CNJ de Qualidade 2019. Esse selo visa 
estimular os tribunais brasileiros na busca pela excelência na gestão e planejamento; na organização administrativa e 
judiciária; na sistematização e disseminação das informações e na produtividade, sob a ótica da prestação jurisdicional. 
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. 

Em alinhamento às diretrizes do CNJ, pelo terceiro ano consecutivo, o STJ disponibilizou uma consulta pública, 
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. Esse levantamento servirá de insumo para a proposição das Metas Nacionais de 2020 
que devem ser perseguidas pelo STJ. Sua aprovação ocorrerá no XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, previsto 
para novembro de 2019. 

Desta forma, segue uma breve análise dos dados apurados na presente consulta. 

 

Metodologia, divulgação 
 

No período de 29/7 a 9/8/2019, 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: encaminhamento de e-mail para todos os servidores, colaboradores e estagiários; notícias 
no Conexão STJ; colocação de cartaz na Praça do Servidor; envio de Ofício-Circular n. 642/GP para os 
gabinetes dos ministros; 

 internet: divulgação de notícias no Portal do STJ; envio de e-mails para a ENFAM e para a OAB/DF; uso 
de redes sociais (Facebook, Twitter, WhatsApp), disponibilização de notícias em sites de instituições 
parceiras. 
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Caracterização da amostra 
 

O STJ realiza a pesquisa desde 2017 e vem obtendo a cada ano um aumento do número de participação. Neste 
ano, a quantidade de respostas do público externo mais que triplicou, o que demonstra que a sociedade tem buscado 
interagir cada vez mais com esta Corte superior. 

 

 

Com o aumento da participação da sociedade, houve reorganização da amostra que, no ano anterior, havia 
sido bastante equilibrada: 

 

Outro ponto a salientar na amostra é a queda na participação dos magistrados pari passu com um aumento 
no número de advogados.  
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Acredita-se que a grande participação dos advogados é resultado da interação do STJ (via Ouvidoria) com a 
OAB/DF.  

 

Em relação ao público interno, a amostra totalizou 493 respondentes distribuídos da seguinte forma: 

 
OBS: destaca-se que o campo para preenchimento do e-mail não era obrigatório, 

 desta forma 116 respondentes não inseriram tal informação. 

 

Sobre sua escolaridade, observa-se que quase 60% dos respondentes, possuem pelo menos ensino superior 
completo, supondo-se uma amostra de representantes mais esclarecidos, com maiores oportunidades de formação.,  
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Por fim, cabe destacar que houve distribuição equilibrada no que tange aos respondentes que informaram o 
gênero: 

 

 

Resultados 
 

Ao analisar os resultados da enquete de forma consolidada, verifica-se que a distribuição está bastante 
uniformizada no que tange aos assuntos da área judicante do Tribunal (colunas em laranja): 
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Percebe-se que tais temas já são tratados nas Metas Nacionais e, por isso, devem ser mantidos para 2020. 

No que diz respeito aos temas administrativos, foram destacadas duas áreas de atuação: 

 Melhoria da infraestrutura tecnológica. 
 Capacitação e desenvolvimento de servidores. 

De forma segmentada por público (colaboradores internos versus sociedade), seguem as questões priorizadas: 

 

Sociedade: 
Item Quantidade % 

Processos antigos 2779 19% 

Atendimento à demanda 2754 19% 

Causas repetitivas 2308 16% 

Grandes litigantes 1915 13% 

Improbidade administrativa 1742 12% 

Melhoria da infraestrutura tecnológica 1586 11% 

Capacitação e desenvolvimento de servidores 1400 10% 
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Colaboradores internos: 
Item Quantidade % 

Capacitação e desenvolvimento de servidores 286 58% 

Causas repetitivas 279 57% 

Improbidade administrativa 206 42% 

Aprimoramento do uso de metodologia de gestão de custos 202 41% 

Grandes litigantes 191 39% 

Melhoria da infraestrutura tecnológica do STJ 177 36% 

Valorização dos servidores  27 5% 

Melhoria da gestão administrativa e de custos 12 2% 

Processos antigos 5 1% 

Valorização da imagem do Tribunal 4 1% 

Filtros recursais 2 0% 

Outros 11 2% 

 
 

Cabe ressaltar que, no questionário da intranet, havia a possibilidade de livre manifestação em questão aberta 
sobre outro aspecto a ser priorizado. Por esse motivo, surgiram outras questões, como a necessidade de focar na 
aprovação da instituição de filtros recursais (PEC 209).  

Dentre as outras manifestações incluídas, destaca-se ainda: 

 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.  

 
 

Conclusão 
 

Após esse levantamento, foi possível verificar que a priorização das atuais metas nacionais atende à 
expectativa da sociedade quanto aos pontos prioritários a serem tratados pelo Poder Judiciário. 

Cabe ressaltar que mesmo não tendo sido citado o tema do julgamento das ações coletivas, sugere-se 
manutenção da meta, tendo em vista que, de certa forma, atende à demanda de tratamento das questões afetas aos 
temas repetitivos e, em muitos casos, também dos grandes litigantes. 
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Desta forma, o relatório ratifica que, em 2020, devem ser mantidas as metas já em priorização pelo STJ no 
âmbito do planejamento estratégico 2015-2020, quais sejam: 

 

 Meta 1: Julgar mais processos que os distribuídos 
 

 Meta 2: Julgar os processos antigos 
 

 Meta 4: Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra a administração pública e 
à improbidade administrativa  

 

 Meta 6: Priorizar o julgamento das ações coletivas 
 

 Meta 7 – Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos 
 

 

Coordenadoria de Planejamento Estratégico – CPES 

Agosto/2019 
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Anexo 1 – Questionário Intranet 
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Anexo 2 – Questionário Internet 
 

 


