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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 29 e 31 de julho de 2020, no intuito 

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

Estadual para o ano de 2021. 

O Poder Judiciário do Estado de Alagoas disponibilizou para magistrados e 

servidores endereço eletrônico para que que pudessem apresentar opiniões e sugestões 

sobre as Metas Nacionais Vigentes em 2020 e para apresentação de propostas para 2021. 

 

2 - QUANTITATIVO E PERFIL DOS PARTICIPANTES. 

 

Iniciou-se a pesquisa identificando o perfil dos participantes com duas perguntas, 

a primeira determinava: 

 

Escolha uma opção: 

Magistrado. 

Servidor. 

 

O questionário foi respondido por 141 interessados, sendo que a grande maioria 

dos respondentes, mais de 132 (93,6%) eram servidores, apenas 9 magistrados 

participaram desta consulta interna. O Quadro 1 exibe o quantitativo de respondentes 

(frequência absoluta) e o respectivo percentual (frequência relativa). 
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Quadro 1 – Quantitativo de respondentes. 

 

 F. absoluta F. relativa 

Magistrados 9 6,4% 

Servidores 132 93,6% 

Total 141 100% 

 

A segunda pergunta foi: 

 

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

de 2020? 

Avançado. 

Intermediário. 

Baixo. 

Nenhum. 

 

O Quadro 2 resume o nível de conhecimento dos respondentes. Dentre as 4 opções 

apresentadas, a que apresentou maior percentual de respostas (61,7%) foi o nível 

intermediário. Interessante notar que apenas 4 (2,9%) assinalaram a opção “nenhum”, o 

que pressupõe um bom trabalho de divulgação das Metas Nacionais em Alagoas.  

 

 Quadro 2 – Nível de conhecimento a respeito das Metas Nacionais do Poder 

Judiciário vigentes no ano de 2020. 

 

  F. absoluta F. relativa 

Nível Avançado           25        17,7% 

Nível Intermediário  87       61,7% 

Nível Baixo 25 17,7% 

Nenhum 4 2,8% 

TOTAL 141 100% 
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3 – OPINIÕES SOBRE OS RESULTADOS DAS METAS NACIONAIS 

ALCANÇADOS EM 2019, SOBRE AS METAS NACIONAIS VIGENTES EM 

2020, E PROPOSTAS PARA 2021. 

 

Iniciando-se as indagações a respeito das Metas Nacionais do Poder Judiciário, o 

próximo questionamento foi: 

 

Avalie o resultado obtido pelo Poder Judiciário alagoano no ano de 2019 em relação 

à Meta 1. 

Superou minhas expectativas. 

Próximo ao esperado.  

Abaixo das minhas expectativas.  

 

O Quadro 3 exibe as percepções dos magistrados e servidores alagoanos a respeito 

do resultado da Meta 1 alcançado em 2019. Evidentemente, entenderam que o 

desempenho desta meta, em 2019, superou as expectativas.  

 

Quadro 3 – Avaliação do resultado obtido pelo Poder Judiciário alagoano no 

ano de 2019 em relação à Meta 1. 

 

  F. absoluta F. relativa 

Superou minhas 

expectativas 
99        70,2% 

Próximo ao esperado 39 27,7% 

Abaixo das minhas 

expectativas  
3 2,1% 

TOTAL 141 100% 

 

Ainda sobre a Meta 1, abriu-se espaço para indagar se acreditavam que o Poder 

Judiciário alagoano conseguirá cumpri-la, em 2020, conforme se segue:  

  

Acredita que o Poder Judiciário alagoano conseguirá cumprir a Meta 1 (atingir pelo 

menos 100%), em 2020? 

Sim. 

Não. 
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            De acordo com o Quadro 4, verifica-se que a grande maioria, mais de 90%, 

entendeu que será possível cumprir a Meta 1, em Alagoas, em 2020.  

 

Quadro 4 – Questionamento sobre se o Poder Judiciário alagoano conseguirá 

cumprir a Meta 1 em 2020. 

 

  F. absoluta F. relativa 

Sim 127        90,1% 

Não 14 9,9% 

TOTAL 141 0% 

 

Dando continuidade, interrogou-se: 

 

Diante dos atuais acontecimentos, qual seria o percentual razoável a ser buscado para 

a Meta 1, pelos tribunais estaduais, em 2021? 

120% ou mais. 

Entre 100% e 120%. 

100%. 

Entre 80% e 100%. 

Menos que 80%. 

 

Conforme se observa no Quadro 5, o maior percentual dos alagoanos entendeu 

que, mesmo considerando os atuais acontecimentos, a porcentagem a ser buscada pelos 

tribunais estaduais, em 2021, deveria ficar compreendida entre 100% a 120%, mas 

observa-se que, com exceção da opção que sugeria um cumprimento menor que 80%, 

houve bastante equilíbrio nas demais escolhas. 
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Quadro 5 – Questionamento acerca do percentual a ser buscado para a Meta 

1 em 2021. 

 

 
F. absoluta F. relativa 

120% ou mais  21        14,9% 

Entre 100% e 120% 46        32,6% 

100%           29        20,6% 

Entre 80% e 100% 39        27,7% 

menos que 80% 6         4,3% 

TOTAL 141 0% 

    

Posteriormente, foi feita uma abertura para comentários sobre a Meta 1: 

 

Se desejar, escreva sua contribuição para Meta 1. 

 

As sugestões apresentadas foram: 

 

A pandemia alterou todos os ramos de atividades, não será diferente com o Poder 

Judiciário, considerando que persiste a progressão da curva da pandemia em nosso 

país, os números alcançados pelo nosso tribunal foram deveres satisfatórios. 

A Meta 1 não deveria ter essa importância que a ela tem sido atribuida. O 

jurisdicionado não está preocupado se foram julgados mais ou menos processos,em 

relação aos número de casos novos. Está preocupado se o SEU processo, antigo, foi 

julgado. Daí a necessidade de priorizar o cumprimento da Meta 2, ainda que em 

detrimento da Meta 1. 

O servidor do judiciário é consciente de suas responsabilidades e procura sempre se 

esforçar para aumentar a produtividade e atingir todas as metas, mesmo diante de 

tantas dificuldades enfrentadas. 

Excluir da meta 1 os processos cíveis que dependam de prova pericial. A perícia cível 

é uma das etapas que mais prejudicam a agilidade na tramitação do processo. 

No âmbito Cível residual, seria interessante excluir os processos que dependem de 

perícia judicial, pois são demandas naturalmente morosas. 

Deve ser estabelecida considerando a realidade dos processos de 2020 que ficarão 

congestionados em razão da pandemia. 

Acompanhamento dos processos, fazendo a devida movimentação, para agilização 

dos procedimentos cartorários. 

Magistrados devem realizar audiências de instrução virtual para não travar o 



11 

 

andamento dos processos. 

Criar indicador de qualidade nas decisões, não adianta fazer número se causar prejuízo 

a sociedade. 

Buscamos o maior número possível de processos que estejam próximos de serem 

sentenciados. 

Todas as movimentações de julgamento no SAJ deveriam contar para a META 1. 

Procuro dar andamento e arquivar o máximo possível. 

Participo da Justiça Efetiva - Equipe de minutas. 

Atuação no Projeto Justiça Efetiva. 

146%. 

 

Continuou-se, então, o questionamento das Metas Nacionais com a seguinte 

pergunta a respeito da Meta 2: 

 

Avalie o resultado obtido pelo Poder Judiciário alagoano no ano de 2019 em relação 

à Meta 2. 

Superou as minhas expectativas. 

Próximo ao esperado. 

Abaixo das minhas expectativas. 

 

De acordo com o Quadro 6, apenas 4 respondentes (2,8%) consideraram que o 

resultado da Meta 2 ficou abaixo das expectativas. De maneira geral, houve bastante 

equilíbrio entre os que acreditam que o resultado superou as expectativas e os que 

entendem que ele ficou próximo ao esperado. 

 

Quadro 6 – Avaliação do resultado obtido pelo Poder Judiciário alagoano no 

ano de 2019 em relação a Meta 2. 

 

 
F. absoluta F. relativa 

Superou as minhas 

expectativas 
70 49,6% 

Próximo ao esperado           67 47,5% 

Abaixo das minhas 

expectativas 
4 2,8% 

TOTAL 141 100% 
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Ainda sobre a Meta 2, indagou-se: 

 

Na sua opinião, o que deveria ser considerado um processo antigo nos juizados 

especiais e turmas recursais? 

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. 

Mais de 5 anos de tramitação. 

 

O Quadro – 7 indica que, segundo os magistrados e servidores alagoanos, os 

processos que deveriam ser considerados antigos nos juizados especiais e turmas 

recursais são aqueles que tramitam entre 2 e 3 anos.   

 

Quadro 7 – Opinião sobre o que deveria ser considerado um processo antigo 

nos juizados especiais e turmas recursais. 

 

 
F. absoluta F. relativa 

Entre 1 e 2 anos de tramitação 48 34% 

Entre 2 e 3 anos de tramitação 54        38,3% 

Entre 3 e 4 anos de tramitação 25 17,7% 

Entre 4 e 5 anos de tramitação 8         5,7% 

Mais de 5 anos de tramitação            6 4,3% 

TOTAL 141 100% 

 

A respeito de processos antigos no 1º grau, interrogou-se: 

 

Na sua opinião, o que deveria ser considerado um processo antigo no 1º grau? 

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. 

Mais de 5 anos de tramitação. 
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Conforme se verifica no Quadro 8, as opiniões sobre quanto tempo de tramitação 

caracterizaria um processo antigo no 1º grau ficaram bastante divididas, preponderando, 

ligeiramente, a opção entre 2 e 3 anos de tramitação. 

 

Quadro 8 – Opinião sobre o que deveria ser considerado um processo antigo 

no 1º grau. 

 

 
F. absoluta F. relativa 

Entre 1 e 2 anos de tramitação 10 7,1% 

Entre 2 e 3 anos de tramitação 39         27,7% 

Entre 3 e 4 anos de tramitação 33 23,4% 

Entre 4 e 5 anos de tramitação 30 21,3% 

Mais de 5 anos de tramitação 29 20,6% 

TOTAL 141 100% 

 

Também sobre a Meta 2, coletou-se opiniões sobre o que seria um processo antigo 

no 2º grau: 

 

Na sua opinião, o que deveria ser considerado um processo antigo no 2º grau? 

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. 

Mais de 5 anos de tramitação. 

 

 O Quadro 9 demonstra que a predominância (29,8%) das escolhas recaiu entre 1 

e 2 anos, restando um resultado próximo da segunda opção mais escolhida (27,7%) que 

foi entre 2 e 3 anos de tramitação. 

 

 

 

 

 



14 

 

Quadro 9 – Opinião sobre o que deveria ser considerado um processo antigo 

no 2º grau. 

 

 
F. absoluta F. relativa 

Entre 1 e 2 anos de tramitação 42 29,8% 

Entre 2 e 3 anos de tramitação 39        27,7% 

Entre 3 e 4 anos de tramitação 25 17,7% 

Entre 4 e 5 anos de tramitação 17 12,1% 

Mais de 5 anos de tramitação           18 12,8% 

TOTAL 141 100% 

 

Na sequência, os participantes do questionário tiveram a oportunidade de 

contribuir abertamente sobre a Meta 2: 

 

Se desejar, escreva sua contribuição para a Meta 2  

 

Os comentários apresentados foram: 

 

A Meta 2 deveria voltar a ser como era quando de sua edição inicial, fixando a meta 

do julgamento de 100% dos processos ajuizados até uma determinada data, pois essa 

flexibilização do percentual (para 80 e 90%) tem prejudicado as partes cujos processos 

são mais antigos e complexos, cujos julgamentos ficam relegados a um momento 

futuro, dado o tempo maior que consomem para solução, com o beneplácito da regra 

que permite que 20% ou 10% dos processos permaneçam, ad eternum, sem 

julgamento. 

Deveria haver uma aba no fluxo de trabalho específica com os processos de cada ano. 

A lista de processos desse fluxo deveria ser automática, não podendo ser manipulada 

pelos servidores, e desapareceria a medida que todos os processos de referido ano 

fossem julgados e baixados. 

O Tribunal de Justiça poderia orientar os magistrados para que haja designação de 

servidor específico em cada comarca para acompanhar os processos da META 2, com 

o objetivo de impedir o tempo morto nesses processos. 

Tribunal investir mais em pagamento de perícias que travam o julgamento de 

processos antigos, bem como mutirões de julgamentos, utilizando os assessores 

jurídicos contratados através de concurso. 

Apesar dos processos desta meta terem algum tipo de dificuldade para sua finalização, 

os servidores e magistrados estão se esforçando o máximo para obter o resultado 

desejado. 
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A meta 2 quando ligadas ao tribunal do júri não levam em conta a peculiaridade dos 

julgamentos que não dependem exclusivamente da atuação do magistrado. 

Criar indicador de qualidade, para não existir julgamento de processos apenas para 

fazer número, e criar a falsa sensação de produtividade. 

Acompanhamento dos processos, fazendo a devida movimentação, para agilização 

dos procedimentos cartorários. 

Utilizamos o sistema para buscar os processos com esses parâmetros para que 

possamos conseguir alcançar. 

Acredito que resultados melhores não serão alcançados devido a pandemia. 

Procurando sempre arquivar os mais antigos. 

Atuação no Projeto Justiça Efetiva. 

97%. 

 

Seguindo para a Meta 3, a questão apresentada foi: 

 

Na sua opinião, para aumentar o índice de conciliação em Alagoas, o TJAL deveria 

destinar recursos para:  

Novos centros de conciliação processual e contratação de mais conciliadores, 

servidores e magistrados. 

Capacitação dos atuais conciliadores, servidores e magistrados do Poder Judiciário do 

Estado de Alagoas. 

 

O Quadro 10 apresenta o resumo das escolhas, depreende-se que entre capacitação 

dos conciliadores, servidores e magistrados atuais, ou contatação de novos colaboradores, 

a opção dos respondentes foi pela primeira alternativa (68,1%). 

 

Quadro 10 – Opinião sobre a destinação dos recursos para aumentar o índice 

de conciliação em Alagoas. 

 

 
F. absoluta F. relativa 

Novos centros de conciliação processual e 

contratação de mais conciliadores, servidores 

e magistrados 

96 68,1% 

Capacitação dos atuais conciliadores, 

servidores e magistrados do Poder Judiciário 

do Estado de Alagoas 

45 31,9% 

TOTAL 141 100% 
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Em seguida foi possibilitada a opção de contribuições escritas para Meta 3. 

  

Se desejar, escreva sua contribuição para a meta 3. 

 

O que foi sugerido segue transcrito abaixo: 

 

Criar núcleos de conciliação em horário inverso do expediente. Exemplo, utilizar 

horário de 15:00 às 19:00, ou de 17:00 às 21:00, para realizar audiências de 

conciliação, ampliando horário para essa atividade, reduzindo-se a fila da realização 

de agendamento podem ou possuem dificuldade para ausentar-se do trabalho. Essa 

ação poderia utilizar a mão-de-obra dos próprios servidores, oferecendo-se uma 

gratificação por audiência realizada. Estimular também realização de audiências 

virtuais. Implantar blocos de audiências sem definição de sala específica, atendendo-

se conforme andamento de cada audiência. Percebe-se que algumas audiências são 

realizadas em poucos minutos, ou até mesmo sem realização por falta de alguma das 

partes, permanecendo a equipe ociosa por muito tempo até a próxima marcação, 

enquanto outra sala fica sobrecarregada quando as conciliações são mais demoradas. 

Na minha opinião, essa meta deveria ser extinta. Já falei isso em pesquisas anteriores. 

Não vejo cabimento em se impor uma meta para realização de conciliações, uma vez 

que estas não dependem do empenho e capacitação do magistrado/servidor, bem como 

não podem ser forçadas às partes. Impor isso como meta é pressionar o 

magistrado/servidor a realizar acordos a qualquer custo, o que sobrecarregará o 

judiciário com cumprimentos de sentença e execuções. 

Implementar uma parceria com os municípios para que psicólogos, lideranças locais 

ou os próprios conciliadores palestrem brevemente na sala de espera dos fóruns (antes 

do início das audiências) comunicando a importância da conciliação, de modo a criar 

um ambiente e um sentimento em cada parte propícios à transação. 

Na minha opinião essa meta não é das melhores, porque muitas vezes as partes são 

intransmutáveis em sua disponibilidade de conciliar porque acham que estão sendo 

injustiçadas. Além disso, empresas muitas vezes, diante da evidência, não querem 

conciliar justamente. 

Já estamos em construção/adaptação de vários prédios para diminuir os processos 

através das conciliações, deixando as decisões mais rápidas, já que aceitas pelas 

partes. As que não entrarem em acordo, segue o trâmite dos processos regularmente. 

O código de Processo Civil faculta aos Oficiais de Justiça realizarem conciliações. 

Isto posto, minha sugestão e dar treinamentos para como procederem tais profissionais 

diante do que preconiza o referido dispositivo legal. 

Se os servidores forem devidamente capacitados, não haverá necessidade de utilizar 

recursos para contratação de novos servidores. basta apenas capacitar e incentivar 

financeiramente os servidores já existentes. 

A conciliação precisa ser intronizada no senso comum, daí ela passará a ser a primeira 

opção. Ademais, as empresas continuam sendo obstáculo de diálogo com o 

consumidor e para elas ainda é vantajoso o litígio. 

Toda comarca deveria ter centro de conciliação, com servidor treinado pelo tribunal 

para atender a população de forma pré-processual e investir em divulgação para a 
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sociedade utilizar este serviço. 

Promover a instalação de Centros de autocomposição pré-processual na Capital, 

Arapiraca, Santana do Ipanema, Penedo. 

Realização de audiências, no papel de Conciliadora, mesmo sendo Analista Judiciária 

em Comarca de Vara Única. 

Reduzir o número de comissionados e contratar efetivos, dando-os oportunidade para 

exercer tal função. 

Os servidores que desempenham a função de conciliadores deveriam ser reconhecidos 

e gratificados. 

Acho que os oficiais de justiça deveriam ser capacitados para realizar essas 

conciliações. 

Utilizar mais os recursos tecnológicos como whatsapp e videos conferências. 

Implementar o CJUSC da conciliação fiscal municipal e estadual. 

Criar Centros de Conciliação em diversas regiões da Cidade. 

Mais servidores precisam ser capacitados para conciliar. 

Incentivar e divulgar para a sociedade. 

Meta precisa ser melhor elaborada. 

Cobrar resultados dos envolvidos. 

 

Em relação a Meta 4 indagou-se: 

 

Em sua opinião, os processos relativos aos crimes contra a Administração Pública, e 

à improbidade administrativa devem ser priorizados? 

Sim. 

Não. 

 

O Quadro 11 demonstra que quase todos os pesquisados (97,9%) concordam com 

a priorização de processos relativos aos crimes contra a Administração Pública e 

improbidade administrativa, apenas 3 dos 141 respondentes foram contra a priorização 

destes processos. 
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Quadro 11 – Opinião sobre a priorização de processos relativos aos crimes 

contra a Administração Pública e à improbidade administrativa.  

 

 
F. absoluta F. relativa 

Sim           138  97,9% 

Não            3 2,1% 

TOTAL 141 100% 

 

Na sequência havia a possibilidade para sugestões sobre a Meta 4: 

 

Se desejar, escreva sua contribuição para a Meta 4. 

  

Os comentários foram: 

 

Sob a ótica dos ganhos de escala, não faz sentido o TJ ter uma estrutura especializada 

no sentenciamento de processos de improbidade administrativa (Nucleo da 

Improbidade) e não estender esse auxílio (ao menos em nível de minutamento das 

decisões que recebem ou rejeitam a petição inicial, após a notificação prévia, e das 

sentenças) aos juízos do interior, limitando-o às varas da capital, como hoje ocorre. É 

perda de recursos, que poderiam estar canalizados ao cumprimento dessa meta. 

Processo antigo da META 4 deveria ser aqueles em trâmite entre 1 e 2 anos, fazendo 

com que, principalmente os crimes que envolvem cargo político, sejam processados e 

julgados antes das eleições subsequentes. O objetivo é, além da prestação jurisdicional 

e julgamento do caso concreto, dar uma resposta social no sentido de que não apenas 

os crimes cometidos pelos mais humildes tem resposta efetiva. 

Uma das metas mais importantes, pois envolve toda a sociedade que é prejudicada 

com a corrupção. Com o julgamento dos processos de improbidade, o judiciário passa 

a boa impressão que se importa com a sociedade e diminui a sensação de impunidade, 

podendo inclusive contribuir com a diminuição dos casos de corrupção. 

Poderia ver a possibilidade de lembrete automático, ou fila específica para esta meta 

no SAJ, nos fluxos do cartório e gabinete, a fim de que possa ser melhor priorizada, 

sendo encaminhada automaticamente de acordo com o assunto/classe específico para 

as demandas dessa natureza. 

Criação de núcleos especializados e não remanejamento de servidores e magistrados 

atuando em mais uma frente de trabalho, como se fosse atividade extra. 

É de suma importância que crimes dessa espécie, sejam julgados o mais rápido 

possível para dar uma resposta eficaz a sociedade no combate a corrupção. 

Acompanhamento dos processos, fazendo a devida movimentação, para agilização 

dos procedimentos cartorários. 

Todo tipo de crime que venha prejudicar à Administração Pública, deve ter uma certa 
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prioridade. 

Organizar a priorizar o funcionamento do Núcleo de Improbidade Administrativa. 

Núcleo deveria se responsabilizar pelo julgamento de todos os antigos. 

Indicar um índice de penalização para processos que ficam parados. 

Maior fiscalização sobre o andamento desse tipo de processo. 

Necessário fortalecer a auditoria interna. 

Cobrar resultados dos envolvidos. 

Aumentar o percentual para 80%. 

Cumprida. 

 

Sobre a Meta 6, questionou-se: 

 

Em sua opinião, as ações coletivas devem ser priorizadas? 

Sim. 

Não. 

 

O Quadro 12 exibe as respostas, ficando evidente a concordância da maioria 

(94,3%) com a priorização das ações coletivas. 

 

Quadro 12 – Opinião sobre a priorização das ações coletivas. 

 

 
F. absoluta F. relativa 

Sim           133        94,3% 

Não            8 5,7% 

TOTAL 141 100% 

 

Em seguida, abriu-se possibilidade para contribuições sobre a Meta 6. 

 

Se desejar, escreva sua contribuição para Meta 6. 

 

Seguem as contribuições obtidas: 
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As ações coletivas, geralmente são impetradas pela Defensoria ou Ministério Público 

para ajudar a sociedade em algum pleito. Desse modo, devem ter prioridade máxima 

também. O Tribunal dá prioridade ao pagamento de perícias em casos de ações 

coletivas. 

Acompanhamento dos processos, fazendo a devida movimentação, para agilização 

dos procedimentos cartorários. 

Deve-se priorizar tanto as ações individuais como as coletivas 

Aumentar o percentual para 80%. 

Cumprida. 

 

Em relação a Meta 8, indagou-se: 

 

Em sua opinião, os processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e 

familiar contra a mulher devem ser priorizados? 

Sim. 

Não. 

 

De acordo com o Quadro 13 resta claro a importância da Meta 8, sendo que 95% 

dos magistrados e servidores alagoanos que responderam à pesquisa concordam com a 

priorização dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar 

contra a mulher. 

  

Quadro 13 – Opinião sobre a priorização dos processos envolvendo 

feminicídio e violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 

 

F. absoluta F. relativa 

Sim          134 95% 

Não             7 5% 

TOTAL 141 100% 

 

Continuando, ainda sobre a Meta 8, foi oportunizado aos participantes 

contribuírem sobre o assunto: 

  

Se desejar, escreva sua contribuição para Meta 8. 
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Os respondentes escreveram: 

 

1 - No caso do feminicídio, já há a priorizacão dada aos JÚRIS, pela Meta ENASP, 

mês nacional do júri, meta da CGJ etc. Não há necessidade dessa sobreposição de 

metas. 2 - No caso dos demais crimes praticados no âmbito da violência doméstica, ai 

sim, cabe a meta de julgamento, que deveria ser de julgar 100% das ações ajuizadas 

até 31-12 do ano anterior. 

Levar palestras para as escolas. empoderar as mulheres com possibilidade de estudo 

e emprego a fim de possuir mais dignidade na sociedade patriarcal. 

A violência contra a mulher tem crescido assustadoramente, portante esse tipo de 

crime deve ser totalmente priorizado. 

Todas as políticas públicas e da Justiça, em especial, devem enxergar essa necessidade 

premente de priorizar o tema. 

Acompanhamento dos processos, fazendo a devida movimentação, para agilização 

dos procedimentos cartorários. 

É um caso como qualquer outro de violência. 

Muito priorizados! 

Cumprida. 

 

Em seguida, pediu-se opinião sobre a meta 9: 

 

Em sua opinião, a Meta 9 trata de tema relevante para o Poder Judiciário alagoano? 

Sim. 

Não. 

 

O que se observa no Quadro 14 é que 83% dos respondentes acreditam que a Meta 

9 trata de tema relevante para o Poder Judiciário de Alagoas. 

  

Quadro 14 – Opinião sobre se a Meta 9 é um tema relevante para o Poder 

Judiciário alagoano. 

 

 

F. absoluta F. relativa 

Sim          117 83% 

Não  24   17% 

TOTAL 141 100% 
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Seguiu-se para comentários sobre a Meta 9: 

 

Se desejar, escreva sua contribuição para meta 9. 

 

As sugestões foram: 

 

Investir em conciliação pré-processual, divulgar na impressa para que a sociedade 

utilize mais a mediação, ajudando a OAB e demais órgãos, como Defensoria, 

Ministério Público, na divulgação, bem como investir em teletrabalho de 50% dos 

servidores. 

Maior divulgação e outros meios para estimular a busca dos CEJUSC's Pré-

Processuais, principalmente junto à OAB 

É uma meta que virá a contribuir para o judiciário como um todo. 

 

Continuando, oportunizou-se para que os respondentes pudessem opinar sobre a 

relevância do tema da Meta 12:  

 

Em sua opinião, a meta 12 trata de tema relevante para o Poder Judiciário alagoano? 

Sim. 

Não. 

 

O Quadro 15 explicita que a Meta 12 foi considerada um tema relevante para o 

Poder Judiciário alagoano, com 91,5% de aceitação. 

 

Quadro 15 – Opinião sobre se a Meta 12 é um tema relevante para o Poder 

Judiciário alagoano. 

 

 

F. absoluta F. relativa 

Sim          129 91,5% 

Não  12 8,5% 

TOTAL 141 100% 

 

Com intuito de se obter opiniões sobre a Meta 12 foi aberto espaço para 

contribuições: 
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Se desejar, escreva sua contribuição para meta 12. 

 

No total, 8 respondentes contribuíram: 

 

Deveria ser desenvolvido mecanismo para facilitar a identificação dos referidos 

processos no SAJ. Com ênfase principalmente voltada para o momento de cadastro 

da respectiva PETIÇÃO INICIAL, ou seja, no momento de PROTOCOLO da 

mencionada petição pelo autor. 

Colocar como meta permanente, pois ajuda a sociedade em geral. Procurar parceria 

com o governo e cobrar atitude dos gestores. Procurar apoio da Defensoria e 

Ministério Público também. 

Devem ser inclusos entre os especialmente considerados os processos que tratem de 

construção de hospitais paralisadas. 

Relevante, não propriamente dito, porém importante porque trata de uma situação que 

atende a toda população. 

O poder Judiciário deverá dentro de suas possibilidades impulsionar essa meta. 

É necessário criar uma forma de identificar esses processos no SAJ. 

A impunidade é e sempre foi o caminho para os grandes males. 

Está ligado a improbidade devendo-se juntar aquela meta. 

 

Utilizando-se do sistema de escolha, foi pedido a opinião dos participantes de 

quais metas deveriam ter continuidade em 2021. 

 

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

continuar em 2021? 

Meta 1. Julgar mais processos que os distribuídos.  

Meta 2. Julgar processos mais antigos.  

Meta 3. Estimular a conciliação. 

Meta 4. Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra 

administração pública, à improbidade administrativa. 

Meta 6. Priorizar o julgamento das ações coletivas. 

Meta 8. Priorizar o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência 

doméstica e familiar contra as mulheres. 

Meta 9. Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário. 

Meta 12. Impulsionar os processos relacionados com obras públicas paralisadas. 

Nenhuma. 
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Não saberia informar. 

 

Conforme se verifica no Quadro 16, em geral, opinou-se pela continuidade de 

todas as Metas Nacionais, a Meta com maior aceitação por sua continuidade foi a Meta 2 

(94,3%) e o menor interesse na continuação foi da Meta 9 (41,1%). A primeira coluna 

identifica a meta, a segunda coluna indica o número de respondentes que gostariam que 

a meta continuasse em 2021, e a terceira coluna indica o percentual em relação aos 141 

pesquisados. 

 

Quadro 16 – Opinião sobre a continuidade das Metas Nacionais em 2021. 

 

Meta 1          119 84,4% 

Meta 2          133 94,3% 

Meta 3          117 83% 

Meta 4         118 83,7% 

Meta 6           92 65,2% 

Meta 8         118 83,7% 

Meta 9           58 41,1% 

Meta 12            95 67,4% 

Nenhuma  2 1,4% 

Não saberia informar  5 3,5% 

     

Seguindo a mesma linha da questão anterior, o participante deveria escolher o grau 

de prioridade das metas, que poderia variar de 1 a 8, sendo 1 o grau máximo de prioridade 

e 8 o menor grau de prioridade.  

 

Estabeleça um grau de prioridade entre as Metas, sendo 1= “mais prioritária” e 8= 

“menos prioritária”. 

Meta 1. 

Meta 2. 

Meta 3. 

Meta 4. 

Meta 6. 

Meta 8. 
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Meta 9. 

Meta 12. 

 

O Quadro 17, em sua primeira coluna identifica a meta, na segunda coluna 

apresenta o somatório das respostas (quanto menor o número obtido, mais prioritária a 

meta), e a terceira coluna indica a ordem de priorização. De acordo com a pesquisa 

alagoana, a meta que deveria ser mais priorizada é a Meta 2, seguida pela Meta 1, a que 

deveria ser menos priorizada é a Meta 9. 

 

            Quadro 17 – Escala de prioridade entre as Metas.  

 

META 1  406 2ª 

META 2  319 1ª 

META 3  577 5ª 

META 4 572 4ª 

META 6 764 6ª 

META 8 532 3ª 

META 9 986 8ª 

META 12  920 7ª 

 

 Na penúltima discussão, os participantes poderiam criar suas próprias 

propostas de Meta do Poder Judiciário: 

 

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

não entenda como necessário, apenas deixe em branco. 

 

 As propostas de metas foram: 

 

O Tribunal poderia privilegiar a qualidade das decisões judiciais, em detrimento 

parcial à celeridade, porque, por vezes, é necessária uma análise mais acurada do 

processo para que se possa dar o provimento jurisdicional adequado ao caso posto ao 

Estado-Juiz, o que demanda mais tempo que o esperado. Ocorre que, pela necessidade 

de julgamentos em massa - produção quase industrial de atos judiciais - acaba que as 

partes são prejudicadas por não terem o bem-da-vida analisado e decidido como 

deveria, acarretando interposição de recursos, pedidos de reconsideração...o que 

retarda o andamento do feito. Então minha sugestão seria reduzir as metas de 
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julgamento para possibilitar que cada demanda seja analisada com maior cuidado, 

evitando, assim, interposição de recursos protelatórios, que impedem a finalização da 

demanda. 

Julgar, no ano de 2021, os processos ajuizados há mais de 15 (quinze) anos, ainda 

pendentes de julgamento. E, no de 2022, julgar os processos ajuizados há mais de 10 

(dez) anos, ainda pendentes de julgamento, deveria ser a principal meta da gestão 

2021/2022, a bem de reduzir o justificado descontentamento desses jurisdicionados 

com a demora excessiva no julgamento de seus processos e melhorar a imagem do 

Poder Judiciário perante a população. 

Meta para gestores de Tribunais: colocar mais de 80% de servidores contratados 

através de concurso público. Transparência de todas as decisões administrativas 

realizadas no Tribunal. Fiscalização de Licitações, evitando o máximo a possibilidade 

de corrupção. 

A meta 2 em 2021 deveria manter processos distribuídos até 2016 no 1.º grau, haja 

vista a dificuldade no impulsionamento dos feitos em razão da pandemia. Cartas 

precatórias não cumpridas, prazos suspensos, audiências acumuladas etc. 

Valorizar mais o servidor em todos os sentidos e nivelar seu plano de carreiras de 

forma nacional como já são aplicadas em diversos cargos causando frustração nos 

prejudicados. As metas precisam incluir esse tema. 

Metas relativas a cada Unidade Jurisdicional, já que as Varas Únicas têm acervos de 

competências múltiplas, diferentemente de Varas especializadas. 

Verificar as varas que houve mais recursos contrário a sua decisão. 

Priorizar as Ações referentes a benefício previdenciário e DPVAT. 

Valorização dos servidores e cumprimento do Plano de Cargos. 

Julgar ações penais que estejam próximas de prescrição. 

Gostaria de ter marcado alguns com a mesma prioridade. 

As ações coletivas devem ser priorizadas. 

 

Por fim, os respondentes poderiam deixar sugestões e comentários: 

 

Se quiser, deixe uma sugestão ou um comentário. 

 
O Tribunal de Alagoas tem desenvolvido um bom trabalho, nesta gestão, quanto à 

valorização do servidor e democratização das relações e isto é muito importante para 

o atingimento das metas e comprometimento de todo o conjunto para alcançar 

resultados. No mais, é preciso continuar com treinamentos e atuação gerencial de 

modo a se estender também a atuação solidária de prestação de serviço por servidores 

onde a demanda não está tão grande para unidades onde há maior necessidade, sem 

comprometer a carga horária normal do servidor ou imposição de horas 

extraordinárias sem remuneração. As forças de trabalho precisam ser proporcionais às 

demandas para que seja cobrado resultados iguais e satisfatórios em todas as Unidades 

do Judiciário de Alagoas. 

A pandemia nos mostrou os novos caminhos que o judiciário deve galgar, o caminho 

da tecnologia, do uso de meios eletrônicos para atos processuais, inclusive realização 
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de audiências como, por exemplo as audiências onde haveria necessidade de 

expedição de carta precatória para sua realização, podem ser feitas agora, por vídeo 

conferência diretamente do juízo originário com a parte, lógico, havendo 

disponibilidade pra isso. 

O TJ deveria buscar a constante capacitação dos servidores, oferecendo uma maior 

variedade de cursos (muitas vezes os cursos se repetem de um ano para o outro) e 

valorizar aqueles servidores que trabalham bem. Muitas vezes o maior desafio para o 

servidor é se manter motivado para trabalhar, diante da falta de reconhecimento do 

TJ. 

Em relação a Meta 3 - Estimular a conciliação - Na minha concepção, para o índice 

de conciliação, será necessário tanto criar novos centros de conciliação processual e 

contratar mais conciliadores, como, também, capacitar os atuais servidores e 

magistrados do Poder Judiciário alagoano. 

O Poder Judiciário cresce e ganha credibilidade perante a sociedade, no momento em 

que, os servidores que fazem parte do judiciário, crescem e agem com honestidade, 

comprometimento e eficiência, pois o judiciário somos nós servidores, ele não é um 

ente despersonificado !!! 

A meta 2 em 2021 deveria manter processos distribuídos até 2016 no 1.º grau, haja 

vista a dificuldade no impulsionamento dos feitos em razão da pandemia. Cartas 

precatórias não cumpridas, prazos suspensos, audiências acumuladas etc. 

Acho importante, que seja feito um levantamento junto as varas, acerca da realidade 

de cada uma, bem como, das dificuldades para cumprimento das referidas Metas, para 

que juntos possamos encontrar a solução. 

A dificuldade das Varas Cíveis em cumprir a Meta II muitas das vezes se deve ao fato 

dos processos precisarem de perícia médica, seria muito importante que o TJ/AL. 

As metas estabelecidas estão ajudando no melhoramento da entrega do serviço da 

Justiça para a sociedade. 

Aproveitar os servidores e investir na conciliação e mediação. 

x. 

            

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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

respondidos, 141, apesar do breve intervalo no qual a pesquisa esteve disponível, apenas 

entre os dias 29 a 31 de julho de 2020. 

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

concentrou apenas nos servidores e magistrados do Poder Judiciário alagoano, 

considerando que houve uma pesquisa nacional aberta ao público (tanto interno, quanto 

externo). É importante ter esse diagnóstico quando da tomada de qualquer decisão, uma 

vez que o público interno é quem efetivamente trabalha com as metas estipuladas. 

Dentre a contribuição das Metas Nacionais do Poder Judiciário que estão vigentes 

em 2020, observou-se que a Meta 9 apresenta menor prioridade quando comparada às 

demais.   
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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 4, Meta 

6, Meta 8 e Meta 12. A Meta 9 foi a única cujo percentual de opção pela continuidade 

ficou abaixo de 50%.  

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, considerada a terceira maior prioridade para os 

alagoanos, atrás apenas da Meta 1 e da Meta 2. 

Por fim, fica a ressalva que os textos das sugestões e comentários apresentados 

pelos respondentes, que não precisaram se identificar, mas apenas selecionar o cargo que 

ocupavam, foram trazidos da maneira como foram respondidos na pesquisa.  
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Gráfico 1 – Distribuição da opinião sobre a prioridade das metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


