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1. 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 se segue: 

 

 

 

À Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, regulamentada Portaria CNJ n. 59/2019, 
coordenada pelo CNJ e com representação de todos os segmentos de justiça, compete a proposição de 
soluções que visem o enfrentamento de problemas comuns do Judiciário, com base nos macrodesafios do 
período. 

Entre as medidas adotadas pelo CNJ para cumprimento dos citados 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 ágil e efetiva. Essas metas devem ser elaboradas de forma participativa e democrática, como 
instituído pela Resolução n. 326 de 26/06/2020. 
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O processo de formulação das metas nacionais para 2022 segue o cronograma proposto pelo 
Departamento de Gestão Estratégica do CNJ:  

 

 

Em alinhamento às orientações do CNJ, pelo quinto ano consecutivo, o STJ adotou processos 
participativos, disponibilizando consultas públicas, tanto para o público interno quanto para a sociedade, 
com o intuito de saber quais são os principais anseios internos e externos em relação à atuação prioritária 
do Tribunal para o exercício seguinte. Esse levantamento serve, portanto, de insumo para a proposição das 
Metas Nacionais de 2022 a serem perseguidas pelo STJ. Sua aprovação ocorrerá no XV Encontro Nacional 
do Poder Judiciário, previsto para novembro de 2021.  

Acrescenta-se que a Portaria CNJ n. 135/2021 instituiu o regulamento do Prêmio CNJ de Qualidade 
2021. Essa premiação visa estimular os tribunais brasileiros na busca pela excelência: 

 do Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário; 
 da transparência na prestação de informações; 
 dos mecanismos de gestão e governança; 
 do fortalecimento do sistema de justiça; 
 do planejamento estratégico e a formulação das metas nacionais; 
 do aprimoramento da prestação jurisdicional. 

Entre as suas regras, está a 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 nesse levantamento. 
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2. Metodologia 
 

De 29/7 a 10/8/2021, 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; 

 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. 

 

3. Caracterização da amostra 
 

O STJ realiza a consulta desde 2017, tendo completado este ano a sua quinta edição. No que se 
refere ao total de participantes, o gráfico abaixo demonstra que houve dois momentos destoantes: um em 
2019, quando houve uma expressiva participação da sociedade; e outro em 2021, tendo sido observado 
um quantitativo reduzido de participantes.  
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Atribuir esse baixo número de respostas à pandemia do covid-19 é temeroso, visto que em 2020 já 
estávamos em crise sanitária e, mesmo assim, a quantidade de manifestações ficou dentro da média 
histórica. Há que se averiguar se o público da enquete, tanto interno quanto externo, não estaria exaurido 
de responder a mesma pesquisa todos os anos e, se isso se confirmar, decidir pela manutenção dessa 
enquete ou adotar outra forma de consulta participativa. 

Quanto ao tipo de público, ao contrário do equilíbrio verificado nos anos anteriores, a participação 
expressiva em 2021 foi do público interno, que perfez 80% do total de respondentes: 

 

 

 

PÚBLICO INTERNO 

Em relação ao público interno, que participou pela intranet, a amostra totalizou 377 pessoas. 
Mesmo representando o número majoritário de respondentes da pesquisa em 2021, ainda ficou bem 
abaixo da quantidade de participantes internos das edições anteriores.  

Ressalta-se que, como não era obrigatória a identificação do respondente em servidor, estagiário 
ou terceirizado, optou-se pela não estratificação dos resultados.  

 

PÚBLICO EXTERNO 

Ao analisar os perfis da amostra da enquete disponibilizada ao público externo, na internet, 
observou-se uma maioria significativa de cidadãos respondentes, seguido pelos advogados. Nessa edição 
não foi identificada participação de magistrados. 
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Em relação à origem dos respondentes, a análise da amostra externa demonstrou que as duas 
regiões que mais participaram da enquete são também estados que estão sempre entre os que demandam 
maior número de recursos para o STJ, ou seja, público que possui grande interesse na melhoria do 
desempenho desta Corte: 

 

 

 

20%

77%

1% 1% 1%

Perfil dos Respondentes

Advogado

Cidadão

Imprensa

Membro do Ministério Público

Defensor Público

1

1

2

2

3

4

5

9

20

45

0 10 20 30 40 50

PARÁ

PERNAMBUCO

AMAZONAS

MATO GROSSO

RIO DE JANEIRO

PARANÁ

MINAS GERAIS

DISTRITO FEDERAL

SÃO PAULO

RIO GRANDE DO …

Participantes por UF



   
 

Página 6 de 10 
 

Consulta Pública: Metas Nacionais 2022 

Relatório 

 

4. Resultados 
 

Analisando os resultados da consulta pública de forma comparativa, verificou-se certo equilíbrio 
entre as expectativas externas e internas quanto aos principais macrodesafios propostos para priorização 
pelo STJ em 2022.  

Desta forma, apresenta-se no gráfico a seguir os dados consolidados, somando-se as duas 
participações, referentes ao público interno e público externo: 

 

 
 

Observa-se que os macrodesafios mais demandados nessa edição, representando 
aproximadamente 50% das respostas, confirmam as principais expectativas registradas na última consulta, 
realizada no ano passado: 

 Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa; 
 Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional; 
 Garantia dos direitos fundamentais; 
 Fortalecimento das relações institucionais do Judiciário com a sociedade. 
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5. Conclusão 
 

Seguindo o mesmo resultado observado no levantamento anterior, realizado em 2020, as maiores 
preocupações do cidadão ainda são com o enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa e a 
com uma maior agilidade e produtividade na prestação jurisdicional, macrodesafios que obtiveram mais 
de 26% do total de manifestações. 

Na sequência, aparecem os objetivos relacionados diretamente com a interação do Tribunal com 
seu público externo, ou seja, aqueles que se encontram na perspectiva da sociedade no mapa estratégico 
do Poder Judiciário Nacional, constante do item 1 do presente relatório: a garantia dos direitos 
fundamentais e o fortalecimento das relações institucionais do Judiciário com a sociedade. 

Desdobrando os temas acima mencionados em indicadores e metas, conforme orientação do CNJ 
no documento denominado Monitoramento da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, 
sugere-se que sejam propostas para 2022 as seguintes metas nacionais para o STJ: 

 

 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 31/12/2022, pelo menos, 99% dos processos distribuídos até 
31/12/2017 e 95% dos distribuídos em 2018. 

o Congestionamento – manutenção dos parâmetros da meta 5 com objetivo de reduzir 
a taxa de congestionamento dos processos no STJ para 36,5% ao final de 2022. 

o Priorizar o julgamento das ações coletivas – elevação dos atuais parâmetros da meta 
6 com o objetivo de julgar, até 31/12/2022, 100% 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. Entretanto, ressalta-se que será necessário ajuste quanto à 
contabilização dos casos de REVISÃO DE TESES (art. 256-S e seguintes do RISTJ).  

o Impulsionar os processos de ações ambientais - elevação dos atuais parâmetros da 
meta 12 com o objetivo de julgar 65% dos processos relacionados às ações 
ambientais, distribuídos até 31/12/2021. 
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 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 – manutenção dos atuais parâmetros da 
meta 4 com o objetivo de julgar, até 31/12/2022, 99% das ações de improbidade 
administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a Administração 
Pública distribuídas até 31/12/2019 e 90% das ações distribuídas em 2020. 
 

 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 Quanto a esse macrodesafio, considera-se que já é acompanhado pelo próprio CNJ 
por meio dos critérios do 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 XV Encontro Nacional do Poder Judiciário, conforme definido no Ofício CNJ n. 
348/GP/2021. 

 

 

Coordenadoria de Planejamento Estratégico – CPES 

8/9/2021 

 

  



   
 

Página 9 de 10 
 

Consulta Pública: Metas Nacionais 2022 

Relatório 

 

Anexo 1 – Questionário Intranet (público interno) 
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Anexo 2 – Questionário Internet (público externo) 

 

  
 

 

 

 


