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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER 

JUDICIÁRIO – APMP 

1 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCESSO PARTICIPATIVO 

REALIZADO 

Trata-se de relatório do processo participativo para a formulação das Metas 

Nacionais do Poder Judiciário, realizado entre os dias 2 e 10 de julho, no intuito de 

subsidiar a consolidação da Proposta Inicial de Metas Nacionais (PIME) da Justiça 

Estadual para o ano de 2020. 

O Poder Judiciário do Estado de Alagoas disponibilizou para magistrados e 

servidores o endereço eletrônico para que que pudessem apresentar sugestões para 

formulação da Consulta Pública a ser apresentada em conjunto com os demais 

Tribunais. 

 

2 - QUANTITATIVO E PERFIL GERAL DOS PARTICIPANTES 

Os respondentes deveriam se identificar em uma de duas categorias: 

magistrados, ou servidor. 

O questionário foi respondido por 75 interessados, sendo que a grande maioria 

dos respondentes eram servidores. O Quadro 1 exibe o quantitativo de respondentes 

(frequência absoluta) e o respectivo percentual (frequência relativa) 

Quadro 1 – Quantitativo de respondentes 

 

 
F. absoluta F. relativa 

Magistrados 5 6,7% 

Servidores 70 93,3% 

Total 75 100% 

 

3 - NOVA META NACIONAL PARA O ANO DE 2020 

No intuito de obter opiniões para a formulação de nova meta nacional para o ano 

de 2020, foram apresentadas duas perguntas, a primeira questionava: 

Para o ano de 2020 será priorizado o tema “Infância e Juventude”. Na sua opinião, 

qual o grau de importância dos processos relativos à Infância e Juventude. 
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As opções apresentadas foram: alta, média e baixa. O Quadro 2 resume as 

opiniões emitidas. Dentre as três opções apresentadas, a que apresentou maior 

percentual de respostas foi a prioridade “Alta”. 

 Quadro 2 – Opinião sobre o grau de importância dos processos relativos à 

Infância e Juventude 

 

  F. absoluta F. relativa 

Prioridade Alta 67 89,3% 

Prioridade Média 6 8% 

Prioridade Baixa 2 2,7% 

TOTAL 75 100% 

 

Nessa mesma linha, o próximo questionamento foi: 

Dentre estas sugestões de Metas abaixo, qual você preferiria que fosse implantada 

em 2020? 

As opções apresentadas eram:  

1 - Decidir se as crianças/adolescentes em instituição de acolhimento serão 

reinseridas na família biológica ou colocadas em família substituta no prazo de até 

90 dias; 

2 - Julgar, no 2º grau de jurisdição, em até 45 dias, os recursos contra decisões que 

apliquem medidas socioeducativas restritivas de liberdade; 

3 - Julgar, no 2º grau de jurisdição, em até 120 dias, os recursos contra as sentenças 

proferidas em ações de destituição do poder familiar; 

4 - Reavaliar, pelo menos a cada 6 (seis) meses, a necessidade de manutenção das 

medidas socioeducativas restritivas de liberdade 

 

O Quadro 3 exibe os percentuais das opiniões. Evidentemente, a opção escolhida 

foi a opção nº 1 “decidir se as crianças/adolescentes em instituição de acolhimento serão 

reinseridas na família biológica ou colocadas em família substituta no prazo de até 90 

dias”, com 58,7% (opção de 44 dos 75 respondentes).  

Quadro 3 – Opções para nova Meta Nacional sobre o tema “Infância e 

Juventude” 

 

  F. absoluta F. relativa 

Opção - 1 44 58,7% 
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Opção – 2 8 10,7% 

Opção – 3 10 13,3% 

Opção – 4  13 17,3% 

TOTAL 75 100% 

 

Ainda sobre a nova meta, abriu-se espaço para que quem desejasse pudesse 

apresentar sua própria meta, oportunizando espaço para elaboração conforme se segue: 

Se desejar, cadastre aqui sua própria Proposta de Meta, relacionada à Infância e 

Juventude, para a Justiça Estadual. Caso não entenda como necessário, apenas deixe 

em branco. 

Abaixo segue a transcrição de todas as repostas apresentadas: 

“Buscar parceria na rede pública e privada para inserir o jovem no mercado de 

trabalho como jovem aprendiz. ” 

“Implementação da forma especial de procedimento de apuração de crimes sexuais 

contra menor. ” 

“É preciso que o ECA seja reavaliado e que os atos infracionais cometidos por 

adolescentes sejam passíveis de punição. Não é sensato que o Estado fique 

protegendo menores infratores.  A meta é: "maior severidade contra os atos 

cometidos por menores infratores".” 

“Decidir no prazo máximo de 60 (sessenta) dias os casos de adoção, especialmente 

os que estão com a guarda provisória. ” 

“Uma forma mais eficaz de aproximar o Judiciário com as Unidades que acolhem 

menores infratores, como já ocorre no sistema prisional. É preocupante a situação de 

não reinserção social dos adolescentes que, atualmente, já escolhem até a facção a 

qual pertencem dentro das unidades. ” 

“Julgar com maior brevidade as ações relacionadas a infância e juventude. ” 

“O cumprimento dos prazos previstos para o (1) acolhimento de criança e 

adolescente nas entidades de acolhimento, a conclusão dos processos de (2) 

destituição do poder familiar e o (3) adoção tem sido um "grande entrave" para a 

concretização da adoção. O próprio legislador entendeu essa situação e nas últimas 

reformas do ECA tem sido constante a busca por prazo mais curtos para a conclusão 

de tais ações (p.ex: as leis 12.010/2010 e 13.509/2017).” 

  

4 – OPINIÕES SOBRE AS METAS NACIONAIS VIGENTES EM 2019 

Dando continuidade, foram realizadas perguntas sobre as Metas do Poder 

Judiciário que se encontram vigentes no ano de 2019. Nesse prisma, interrogou-se: 

Qual seu nível de conhecimento sobre as Metas do Poder Judiciário vigentes no ano 

de 2019? 
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As opções possíveis eram: avançado, intermediário, básico ou nenhum. 

Conforme se observa no Quadro 4, o maior percentual de respondentes entendeu possuir 

conhecimento “Intermediário” sobre as Metas Nacionais.  

Um ponto que merece atenção é que, mesmo em um grupo de respondentes 

formado apenas por servidores e magistrados, 20% (15 respondentes) entenderam ter 

conhecimento avançado sobre as metas. Por outro lado, um ponto positivo foi que não 

foram encontram repostas marcadas com nível de conhecimento “nenhum”.  

Quadro 4 - Nível de conhecimento sobre as metas do Poder Judiciário. 

 

 

F. absoluta F. relativa 

Avançado 15 20% 

Intermediário 39 52% 

Básico 21 28% 

Nenhum 0 0% 

TOTAL 75 100% 

    

Continuou-se, então, o questionamento das metas vigentes com a seguinte 

pergunta a respeito da Meta 1: 

A Meta 1 visa julgar maior número de processos em relação aos casos novos. Na sua 

opinião, qual o percentual ideal da Meta 1 para o Poder Judiciário de Alagoas em 

2020 

Foram exibidas 5 opções: até 80%; 80% - 100%; 100%; 100% - 120%; e acima 

de 120%. O Quadro 5 revela as respostas, a maior frequência se concentrou entre 80% e 

100%. 

Quadro 5 – Percentual ideal da Meta 1. 

 

 

F. absoluta F. relativa 

Até 80% 13 17,3% 

80% - 100% 22 29,3% 

100%  14 18,7% 

100% - 120% 20 26,7% 

Acima de 120% 6 8% 

TOTAL 75 100% 
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Ainda sobre a Meta 1, indagou-se: 

Em 2018 o Poder Judiciário de Alagoas alcançou o percentual de 117% de 

cumprimento da Meta 1, ou seja, para cada 100 processos entrados, 117 foram 

julgados. Na sua avaliação, esse resultado foi: 

As possíveis respostas eram: excelente; bom; regular e ruim. Como pode ser 

observado no Quadro – 6 o resultado ficou entre excelente (62,7%) e bom (37,7%), não 

foram assinalados nem regular e nem ruim. 

Quadro 6 – Avaliação do resultado da Meta 1 do Poder Judiciário Alagoano 

em 2018 

 

 

F. absoluta F. relativa 

Excelente 47 62,7% 

Bom 28 37,3% 

Regular 0 0% 

Ruim 0 0% 

TOTAL 75 100% 

 

A respeito da Meta 2, interrogou-se: 

A Meta 2 estabelece prioridade ao julgamento dos processos mais antigos. Na sua 

opinião, o que deveria ser considerado um processo antigo? 

 As escolhas eram: entre 1 e 2 anos de tramitação; entre 2 e 3 anos de tramitação; 

entre 3 e 4 anos de tramitação; entre 4 e 5 anos de tramitação; e mais de 5 anos. 

Conforme se verifica no Quadro 7, mais de 50% dos respondentes entendem o processo 

como antigo com 4 ou mais anos. 

Quadro 7 – Tempo de tramitação até um processo ser considerado antigo  

 

 

F. absoluta F. relativa 

Entre 1 e 2 anos de tramitação 3 4% 

Entre 2 e 3 anos de tramitação 14 18,7% 

Entre 3 e 4 anos de tramitação 17 22,7% 

Entre 4 e 5 anos de tramitação 16 21,3% 

Mais de 5 anos de tramitação 25 33,3% 

TOTAL 75 100% 
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Prosseguindo para a Meta 3, indagou-se: 

A Meta 3 busca estimular a conciliação. Na sua opinião, o Poder Judiciário deveria 

destinar seus recursos para: 

 

1 - Novos centros de conciliação pré-processual; 

2 - Novos centros de conciliação processual; 

3 - Criação de novas Varas/Juizados. 

 

Conforme se depreende do Quadro 8, a maior parte dos respondentes acredita 

que o Poder Judiciário deveria investir em “Novos centros de conciliação pré-

processual”. 

Quadro 8 – Destinação de recursos para estimular a Meta 3 

 

 

F. absoluta F. relativa 

Novos centros de conciliação pré-processual 38 50,7% 

Novos centros de conciliação processual 15 20% 

Criação de novas Varas/Juizados 22 29,3% 

TOTAL 75 100% 

 

Seguindo para a Meta 4, a questão apresentada foi: 

A Meta 4 visa priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra a 

administração pública e à improbidade administrativa. Qual o grau de prioridade que 

se deve atribuir a essas ações? 

Os respondentes deveriam optar entre 4 prioridades: máxima; alta; média; e a 

mesma prioridade dos processos comuns. De acordo com o Quadro 9 mais de 90% das 

repostas ficaram entre “máxima” e “alta” 

Quadro 9 – Grau de prioridade da Meta 4. 

 

 

F. absoluta F. relativa 

Máxima 36 48% 

Alta 32 42,7% 

Média 4 5,3% 

A mesma prioridade dos processos comuns 3 4% 
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TOTAL 75 100% 

 

Em relação a Meta 6, indagou-se: 

A Meta 6 estabelece que os tribunais devem priorizar o julgamento das ações 

coletivas, ex: ação popular, ação civil pública e mandado de segurança coletivo. 

Qual o grau de prioridade que se deve atribuir a essas ações? 

Foram apresentadas as mesmas alternativas da questão anterior: máxima; alta; 

média; e a mesma prioridade dos processos comuns. O Quadro 10 demonstra que mais 

de 75% das respostas foram entre “máxima” e “alta”  

Quadro 10 – Grau de prioridade da Meta 6. 

 

 

F. absoluta F. relativa 

Máxima 19 25,3% 

Alta 38 50,7% 

Média 15 20% 

A mesma prioridade dos processos comuns 3 4% 

TOTAL 75 100% 

 

 Por fim, sobre a Meta 8, questionou-se: 

A Meta 8 visa priorizar o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à 

violência doméstica e familiar contra a mulher. Qual o grau de prioridade que se 

deve atribuir a essas ações? 

As mesmas opções de prioridade foram apresentadas: máxima; alta; média; e a 

mesma prioridade dos processos comuns. A Meta 8 foi a meta que apresentou maior 

frequência de respostas “máxima” se comparada com a Meta 4 e Meta 6. 

 

Quadro 11 – Grau de prioridade da Meta 8. 

 

 

F. absoluta F. relativa 

Máxima 50 66,7% 

Alta 17 22,7% 

Média 5 6,7% 

A mesma prioridade dos processos comuns 3 4% 
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TOTAL 75 100% 

 

Depois das perguntas individuais sobre as Metas Nacionais, indagou-se sobre a 

continuidade das metas vigentes em 2019: 

Na sua opinião, qual(is) das Metas relacionadas a seguir você considera que deva(m) 

continuar em 2020? 

O resumo das respostas encontra-se no Quadro 12. Verifica-se uma boa 

aceitação das Metas 1, 2, 4 e 8, por outro lado, para as Metas 3 e 6 a opinião 

predominante foi de que elas deveriam continuar em 2019, porém com um percentual 

não tão predominante quanto as outras. Nenhum respondente opinou para houvesse 

descontinuidade de todas as metas apresentadas, que seria a resposta sim para nenhuma. 

Quadro 12 – Opinião sobre a continuidade das metas. 

 

 

F. absoluta F. relativa 

Meta 1 58 77,3% 

Meta 2 65 86,7% 

Meta 3 41 54,7% 

Meta 4 61 81,3% 

Meta 6 43 57,3% 

Meta 8 55 73,3% 

Nenhuma 0 0% 

Não saberia informar 1 1,3% 

TOTAL Não se aplica Não se aplica 

 

Nesse sentido, pediu-se que fosse estabelecida a prioridade entre as Metas 

Nacionais, conforme texto abaixo:  

Estabeleça um grau de prioridade entre as Metas, sendo 1 = "mais prioritária" e 6 = 

"menos prioritária" 

O grau de prioridade variava entre 1 (a mais prioritária) e 6 (a menos prioritária). 

Diante do que foi exposto, a meta que apresenta a menor soma seria a mais prioritária 

na opinião dos respondentes e a maior soma deveria ser a menos priorizada pelo Poder 

Judiciário. O Quadro 13 confirma que a Meta 2, é a que deveria receber a maior 

prioridade e Meta 6, a menor. O gráfico 1 (na página 16) mostra a disposição das 

respostas. 

Quadro 13 – Somatório da opinião sobre a prioridade das metas. 
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Prioridade 

Meta 1 228 

Meta 2 195 

Meta 3 315 

Meta 4 257 

Meta 6 345 

Meta 8 235 

 

Oportunizou-se, também, para que os respondentes pudessem cadastrar sua 

própria meta. 

Se desejar, cadastre aqui sua própria Proposta de Meta para a Justiça Estadual. Caso 

não entenda como necessário, apenas deixe em branco. 

As propostas foram: 

“Meta na fase de Execução, arquivar pelo menos 50% dos processos há mais de 06 

anos suspensos aplicando a prescrição intercorrente.” 

“Proporcionar aos gabinetes dos juízos de primeiro grau a mesma estrutura ou 

estrutura proporcional àquela existente nos gabinetes do segundo grau de 

jurisdição.” 

“Investimento em gestão de pessoas para: promover o senso de equipe e a busca por 

maior produtividade com o fim de ajudar a melhoria social.” 

“A morosidade no julgamento de casos criminais, principalmente os referentes à 

meta 8, incute o sentimento e a certeza de impunidade, reforça o aumento no nível 

de violência e diminui a confiança da vítima no judiciário (...) Assim, deve o 

judiciário, criar mecanismos que diminuam a burocracia, os "arrodeios"jurídicos, 

como maior eficência nos despachos, maior atenção quando da análise do processo, 

pois noto que há um problema de assessoria jurídica em não ler todo o processo e 

em não circunstanciar uma breve pontuação sobre a análise do processo, para que 

quando for dar alguma decisão não se perca nos atos processuais, não fique fazendo 

o processo de iô iô, emitindo despachos repetitivos ou requerimentos que já foram 

supridos, e dar maior agilidade na análise, com uma simples certidão narrativa.” 

“Relativo (...) ao Tribunal do Júri, acredito que o longo tempo de tramitação do 

recurso em sentido estrito e da apelação (acabando por anular o julgamento) no 2º 

grau, acabam servindo de obstáculo ao cumprimento das Metas 1 e 2.” 

“Ações de Saúde.” 

“Cumprimento dos prazos relacionados ao acolhimento de criança e adolescente nas 

entidades de acolhimento; à destituição do poder familiar; em relação ao processo de 

adoção; do prazo de 45 dias para decisão, nos casos de internação provisória de 

adolescente pela prática de ato infracional.” 
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5 - MACRODESAFIOS 

Utilizando-se do mesmo sistema de priorização explicado no Quadro 13, pediu-

se que fossem priorizados os Macrodesafios relacionados aos processos internos do 

Poder Judiciário de Alagoas: 

Os Macrodesafios voltados aos processos internos do Poder Judiciário, vinculados a 

estratégia 2020, buscam aperfeiçoar o nível de direcionamento das demandas 

judiciárias. Estabeleça um grau de prioridade entre os Macrodesafios, sendo 1 = 

"mais prioritário" e 6 = "menos prioritário" 

Conforme se verifica no Gráfico 2 (na página 17) e no Quadro 14 o 

Macrodesafio “Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional” deveria receber a 

maior prioridade e o Macrodesafio “Impulso às execuções fiscais, cíveis e trabalhistas”, 

a menor. 

Quadro 14 – Somatório da opinião sobre a prioridade dos Macrodesafios. 

 

 

Prioridade  

Combate à corrupção e à 

improbidade administrativa 
165 

Celeridade e produtividade na 

prestação jurisdicional 
159 

Adoção de soluções alternativas de 

conflito 
264 

Gestão das demandas repetitivas e 

dos grandes litigantes 
314 

Impulso às execuções fiscais, cíveis 

e trabalhistas 
359 

Aprimoramento da gestão da 

Justiça Criminal 
314 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sobre os participantes, um ponto positivo foi o número de questionários 

respondidos, 75, apesar do breve intervalo no qual a pesquisa esteve disponível, entre 

02 a 10 de julho de 2019. Um fator que pode ter dificultado uma maior participação foi 

o meio de divulgação, que aconteceu apenas pelo sistema Intrajus. 

Outro ponto que precisa ser ressaltado é que, nesta pesquisa, a participação se 

concentrou nos servidores e magistrados do Poder Judiciário, desta vez, por decisão 

interna, já que haverá, em breve, uma pesquisa em nível nacional aberta ao público. É 

importante ter esse diagnóstico em mente quando da tomada de qualquer decisão, uma 
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vez que o público interno é quem lida diariamente com essas questões e efetivamente 

trabalha com as metas estipuladas. 

Quanto às próximas ações e metas planejadas para o TJAL, faz-se necessário o 

alinhamento com os outros estados, entretanto, “decidir se as crianças/adolescentes em 

instituição de acolhimento serão reinseridas na família biológica ou colocadas em 

família substituta no prazo de até 90 dias”, foi a posição deste Tribunal para uma 

possível nova meta. 

Dentre a contribuição das Metas Nacionais do Poder Judiciário que estão 

vigentes em 2019, observou-se que a Meta 3 apresenta menor prioridade quando 

comparada às demais. Além disso, observou-se a preferência pela conciliação pré-

processual pelo público interno.   

Ainda sobre as Metas Nacionais do Poder Judiciário, em vigor, os respondentes, 

em sua maioria, opinaram pela continuidade das Meta 1, Meta 2, Meta 3, Meta 6 e Meta 

8.  

Um outro adendo é o grau de prioridade que o público interno atribuiu aos 

processos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher e ao 

feminicídio. A Meta 8 destacou-se positivamente nas 3 questões em que esteve presente 

no questionário. 

Em relação ao Plano Estratégico 2015-2020, os objetivos estratégicos 

(Macrodesafios) que foram apontados para serem priorizados são: “Celeridade e 

produtividade na prestação jurisdicional” e “Combate à corrupção e à improbidade 

administrativa”, com ampla prioridade; “Adoção de soluções alternativas de conflito”, 

com prioridade média; e “Aprimoramento da gestão da Justiça Criminal”, “Gestão das 

demandas repetitivas e dos grandes litigantes” e “Impulso às execuções fiscais, cíveis e 

trabalhistas” como menores prioridades. 
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Gráfico 1 – Distribuição da opinião sobre a prioridade das metas 
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 Gráfico 2 – Distribuição da opinião sobre a prioridade dos Macrodesafios 

 
                 Macrodesafio – 2                 Macrodesafio – 3                Macrodesafio – 4                 Macrodesafio – 5                 Macrodesafio – 6                 Macrodesafio – 7 

 

Macrodesafio – 2: Combate à corrupção e à improbidade administrativa;  

Macrodesafio – 3: Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional;  

Macrodesafio – 4: Adoção de soluções alternativas de conflito;  

Macrodesafio – 5: Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes;  

Macrodesafio – 6: Impulso às execuções fiscais, cíveis e trabalhistas;  

Macrodesafio – 7: Aprimoramento da gestão da Justiça Criminal. 


