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Introdução 
 

A elaboração e a execução da Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o período de 2021 a 2026 foi 

instituída pela Resolução CNJ n. 325, de 29 de junho de 2020. O normativo propôs os Macrodesafios a serem 

enfrentados pelo Poder Judiciário brasileiro, conforme abaixo: 

 

 

A Portaria CNJ 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 do período. 

Dentre as medidas para atingimento dos macrodesafios está a instituição das 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 CNJ n. 

221/2016. 

Para elaborar as metas de 2021, foi proposto o seguinte cronograma:  
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Em alinhamento às diretrizes do CNJ, pelo quarto ano consecutivo, o STJ disponibilizou enquetes, tanto na 

intranet quanto na internet, com o intuito de saber quais são os principais anseios internos e externos em re lação à 

atuação do Tribunal. Esse levantamento servirá de insumo para a proposição das Metas Nacionais de 2021 que 

devem ser perseguidas pelo STJ. Sua aprovação ocorrerá no XIV Encontro Nacional do Poder Judiciário, previsto para 

novembro de 2020.  

Acrescenta-se que a Portaria CNJ n. 88/2020 instituiu o regulamento do Prêmio CNJ de Qualidade 2020. 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. 

Dessa forma, segue uma breve análise dos dados apurados nessas enquetes disponibilizadas de 22/6 a 

31/7/2020. 

  



   

 

Página 3 de 10 
 

Relatório Enquetes Metas Nacionais 2021 

Agosto/2020 

 

Resultados  

 

1. Metodologia, divulgação 
 

De 22/6 a 31/7/2020, o STJ disponibilizou 2 questionários diferentes: um na intranet, voltado para o público 

interno (ministros, servidores, colaboradores e estagiários); outro na internet, voltado para o público externo 

(magistrados, advogados, cidadãos em geral), conforme anexos I e II. 

A divulgação da enquete ocorreu da seguinte maneira:  

• intranet: encaminhamento de e-mail para todos os servidores, colaboradores e estagiários; notícias 

no Conexão STJ; envio de memorando-circular para as secretarias e assessorias do Tribunal; 

• 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, LinkedIn); disponibilização de notícias em sites 

de instituições parceiras. 

 

2. Caracterização da amostra 
 

O STJ realiza a pesquisa desde 2017 e, apesar desse momento único que o mundo vive em razão da 

pandemia do COVID 19, obteve-se um número de participantes semelhante aos anos de 2017 e de 2018, ficando 

fora da curva histórica somente 2019, quando houve uma expressiva participação da sociedade. 
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Assim, como nos anos com resultados semelhantes, voltou a ter um equilíbrio na amostra: 

 

 

Ao analisar a amostra da enquete disponibilizada na internet, observa-se que os perfis de participantes 

apresentaram a distribuição a seguir. Destaque para o equilíbrio entre advogado e cidadão em geral.   

 
 

  

Internet
47%Intranet
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Outro destaque é a participação de respondentes de todas as regiões do país, demonstrando um pouco do 

que esperam de priorização de julgamento por parte do STJ. 

 
 

Em relação ao público interno, a amostra totalizou 775 respondentes, quase 300 a mais em relação à 

pesquisa ocorrida em 2019, que contou com 493 participantes, demonstrando que a divulgação interna surtiu efeito 

positivo. 

Ressalta-se que, como não era obrigatória a identificação se o respondente era servidor, estagiário ou 

terceirizado, optou-se pela não estratificação dos resultados.   

 

3. Análise consolidada dos resultados 
 

Ao analisar os resultados das enquetes de forma comparativa, verifica-se que há um equilíbrio entre as 

expectativas externas e internas quanto aos macrodesafios propostos para o Poder Judiciário no período de 2021-

2026. Destaque para “Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional”, “Enfrentamento à Corrupção, à 

Improbidade Administrativa” e “Garantia dos Direitos Fundamentais”, com mais de 63% de solicitações de 

prioridade por parte do STJ a partir de 2021: 
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A seguir, os resultados são apresentados de forma segmentada por público externo (internet) e interno 

(intranet), respectivamente. 
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4. Conclusão 
 

Se forem tomadas como base as demandas levantadas com percentual acima de 60% pelos respondentes, 

pode-se priorizar para 2021 o enfrentamento dos macrodesafios  a seguir: 

• Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional. 

• Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. 

• Garantia dos direitos fundamentais. 

• Fortalecimento das Relações Institucionais do Judiciário com a Sociedade. 

Desdobrando os temas em indicadores e metas, orientando-se pelo Monitoramento da Estratégia Nacional 

do Poder Judiciário 2021-2026, sugere-se que sejam propostas para 2021 as seguintes Metas Nacionais: 

• Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional: 

o Julgar mais processos que os distribuídos – manutenção da meta 1 com objetivo de julgar 

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

corrente. 

o Julgar os processos antigos – manutenção dos atuais parâmetros da meta 2 com objetivo de 

julgar, até 31/12/2021, pelo menos, 99% dos processos distribuídos até 31/12/2016 e 95% 

dos distribuídos em 2017. 

o Congestionamento – reduzir a taxa de congestionamento dos processos no STJ para 37% ao 

final de 2021 
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o Priorizar o julgamento das ações coletivas – elevação dos atuais parâmetros da meta 6 com 

o objetivo de julgar, até 31/12/2021, 99% dos recursos oriundos de ações coletivas 

distribuídos a partir de 01/01/2015. 

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

manutenção dos atuais parâmetros da meta 7 com o objetivo de garantir tempo médio de 

365 dias da afetação à publicação do acórdão dos recursos repetitivos.  

 

• Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. 

o Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra a administração pública e à 

improbidade administrativa – elevação dos atuais parâmetros da meta 4 com o objetivo de 

julgar, até 31/12/2021, 99% das ações de improbidade administrativa e das ações penais   

relacionadas   a   crimes   contra   a   Administração   Pública distribuídas até 31/12/2018 e 

90% das ações distribuídas em 2019. 

• Garantia dos direitos fundamentais. 

o Sugere-se que seja realizada pesquisa nacional sobre o acesso à justiça, pelo CNJ, e com base 

nos dados levantados serão propostos programas projetos e ações para atender aos gaps 

levantados no âmbito do STJ. 

• Fortalecimento das Relações Institucionais do Judiciário com a Sociedade. 

o Cumprir 90% dos critérios estabelecidos no Ranking da Transparência. 

Sendo este o feedback cabível com base nas prioridades levantadas de forma participativa pelas partes 

interessadas, sugere-se o encaminhamento da presente proposta para discussão na 2ª Reunião Preparatória para o 

XIV Encontro Nacional do Poder Judiciário conforme definido no Ofício CNJ nº 573/GP/2020. 
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Anexo 1 – Questionário Intranet 
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Anexo 2 – Questionário Internet 

 

      

      


