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A gestão do Superior Tribunal de Justiça se apresenta como 
um desafio grandioso, trabalho que somente é possível ser 
alcançado por meio de um plano previamente elaborado, que 
expresse com clareza e precisão os resultados que se deseja 
alcançar.

Este Plano de Gestão tem como propósito, portanto, apresentar 
as diretrizes, metas e iniciativas prioritárias, na expectativa de 
convergir os esforços de todos, magistrados, servidores e demais 
colaboradores, em prol de um Tribunal ainda mais coeso, ético, 
transparente, célere e cidadão, no biênio 2020-2022. 

Seu conteúdo está alinhado às diretrizes nacionais do Poder 
Judiciário, bem como à visão de longo prazo do STJ. O presente 
plano marca tanto o final da vigência do Plano STJ 2020 quanto 
o início do novo Plano Estratégico, que tem como horizonte 
temporal o ano de 2026.

É, por assim dizer, um importante marco de continuidade 
entre gestões, que tem o compromisso de consolidar as boas 
práticas hoje já adotadas, como também propiciar à instituição 
um ambiente participativo e motivador, voltado ao constante 
aprimoramento e à inovação.

Para a confecção deste documento, o STJ contou com a valorosa 
parceria da Fundação Getulio Vargas, por meio do Acordo de 
Cooperação Técnica STJ nº 8/2020.

Nosso propósito é trabalhar em harmonia na busca de um 
Judiciário justo e transparente, em que a magistratura seja 
fortalecida e a cidadania, cada vez mais respeitada.

De mãos dadas, magistratura e cidadania!

PALAVRA DO PRESIDENTE
MINISTRO HUMBERTO MARTINS
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Trata o presente documento da consolidação do Plano de 
Gestão do STJ para o biênio 2020-2022.

Para sua elaboração, tomou-se como base um conjunto de 
documentos do CNJ e do STJ, a exemplo das Resoluções CNJ 
325/2020 e 221/2016, e das Resoluções STJ 6/2015 e 13/2020, 
que aprovaram o Planejamento Estratégico vigente 2015-
2020. Foram consideradas, também, informações colhidas 
com o presidente Ministro Humberto Martins e as equipes 
internas do STJ.

As iniciativas contidas neste documento não pretendem 
exaurir o repertório de programas, projetos e ações que o 
STJ deverá implementar durante o biênio que ora se inicia, 
aquelas situadas no horizonte de longo prazo, contempladas 
no Planejamento Estratégico 2021-2026, mas sim propor um 
estrato das principais iniciativas estratégicas que deverão 
estar permanentemente no radar do Presidente e da alta 
administração do STJ desde o início do referido biênio.
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CONTEXTO

2
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O STJ, o STF e os demais Tribunais superiores, além dos 
Tribunais federais e estaduais, são responsáveis por julgar mais 
de 63 milhões de processos em tramitação na Justiça brasileira. 
Somente no âmbito do STJ, em 2019 foram 543 mil processos 

julgados. Esses números vinham diminuindo, 
ano a ano, fruto de um trabalho planejado, com 
indicadores e metas a serem atingidos pelo 
Judiciário brasileiro. Porém, com a pandemia do 
novo coronavírus, segundo especialistas, espera-
se um significativo crescimento nas demandas 
judiciais para os próximos anos.

Nesse sentido, e já antevendo o desafio pela frente, o Ministro 
Humberto Martins, Presidente do STJ, enfatiza que a instituição 
deve auxiliar a sociedade a se recuperar da crise provocada pela 
Covid-19, mas ainda precisa se concentrar na missão de ser 
um Tribunal de precedentes, fornecendo segurança jurídica e a 
certeza de um julgamento justo e adequado. Ainda segundo o 
Presidente, cumprindo esse papel, o STJ ajudará a recompor o 
ambiente para os negócios e para a vida da sociedade em geral, 
o que é essencial para fortalecer esta Corte e, ao mesmo tempo, 
aumentar a confiança da população na instituição.

Somente no âmbito  
do STJ, em 2019  

foram 543 mil  
processos julgados
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É inconteste que o comportamento das instituições do Poder 
Judiciário, se, de um lado, não deve ser mero reflexo das opiniões 
e dos sentimentos da cidadania, deve, de outro, sempre buscar 
se alimentar do suporte difuso proveniente da sua confiança, 
pois isso fará com que, independentemente da satisfação com 
seus resultados eventuais, esses sejam sempre respeitados.

As iniciativas para o biênio 2020-2022, descritas a seguir, 
foram construídas dentro do contexto de um novo normal 
pós-pandemia, tanto interno, com os magistrados e servidores 
desejosos de maior participação na gestão, quanto externo, 
com a sociedade cobrando uma maior transparência e atuação 
do Judiciário.
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INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS
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O Tribunal da Cidadania precisa dar as respostas que o novo 
momento exige, e, para tanto, considerando o biênio que 
ora se inicia, são identificadas iniciativas distribuídas em três 
dimensões, a saber:

TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A 
SERVIÇO DA JUSTIÇA E DO CIDADÃO

GOVERNANÇA

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
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O maior desafio do Sistema de Justiça brasileiro é oferecer 
uma prestação jurisdicional célere e eficaz, que atenda às 
expectativas da sociedade, em especial dos cidadãos que 

levam seus litígios aos Tribunais. A morosidade 
implica serviço público ineficiente e, em alguns 
casos, injustiça. Erradicar a demora na prestação 
jurisdicional deve ser, portanto, uma preocupação 
cotidiana, o principal direcionador estratégico a 
nortear as ações de planejamento, gestão e controle 
de todas as instâncias do Judiciário.

Também deve ser objeto de atenção a gestão 
do dia a dia, para a melhoria contínua dos processos e das 
rotinas de suporte à atividade jurisdicional, sempre com o olhar 
voltado para o ganho de produtividade necessário ao alcance 
do objetivo maior de celeridade nas decisões. Para isso, ainda 
que se considere a evolução alcançada até o momento, deve 
ser instituído um programa de modernização administrativa, 
composto por ações em curso ou inovadoras, que possam 
gerar maior eficiência operacional com menores custos e 
utilização sustentável dos recursos, em especial diante dos 
desafios impostos pelas restrições fiscais atuais que repercutem 
negativamente no orçamento.

3.1 GOVERNANÇA

Erradicar a demora 
na prestação 

jurisdicional deve 
ser, portanto, 

uma preocupação 
cotidiana
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Como órgão do poder público, é obriga-
ção do Tribunal e de seus gestores prestar 
contas à sociedade daquilo que fazem.  
Apesar de o STJ ter clareza quanto à 
sua finalidade de servir à sociedade e 
contar com um bom sistema de presta-
ção de contas, é necessário estimular  
ainda mais a transparência como valor  
organizacional. Também deve ser estrutu-
rado formalmente um programa de inte-
gridade que considere as melhores práti-
cas adotadas por organizações públicas e  
privadas, adaptadas para a estrutura de  
governança do Tribunal.

Eficiência, legalidade, ética e prestação de 
contas são princípios de uma boa gestão, 
expectativa legítima dos jurisdicionados. 
As iniciativas abaixo apresentadas aten-
dem a esses princípios e, juntas, elevarão o  
patamar de governança institucional do STJ 
e contribuirão para o cumprimento efetivo 
de sua missão.
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O STJ deve firmar-se como um Tribunal de precedentes e 
dar tratamento uniforme e célere a processos e a teses 
repetitivas, para evitar a recorribilidade excessiva, aumentar a 
produtividade e agilizar a prestação jurisdicional com segurança 
jurídica e qualidade das decisões. Com esse objetivo, devem ser 
priorizadas as seguintes iniciativas:

Deve-se, ainda, aperfeiçoar continuamente o processo eletrônico 
com a virtualização e automatização de rotinas, procedimentos 
e expedientes. Ressaltam-se as seguintes iniciativas:

3.1.1 AGILIDADE E SEGURANÇA  
NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

PROJETO DE 
REDUÇÃO  
DE DEMANDAS

TRIAGEM 
PROCESSUAL 
AVANÇADA

BAIXA 
AUTOMÁTICA 
DAS DECISÕES 
COLEGIADAS

CRIAÇÃO DO 
NÚCLEO DE 
AÇÕES COLETIVAS 
(NAC)

AUTOMATIZAÇÃO 
DAS COMUNICAÇÕES 
PROCESSUAIS

ANÁLISE 
PARAMETRIZADA 
COM AUTOMAÇÃO 
DE MINUTAS – 
AREsp E REsp

BUSCA TEXTUAL 
NAS PEÇAS DO 
PROCESSO

CONTROLE 
AUTOMÁTICO DO 
PRAZO DE DESPACHOS 
DE MERO EXPEDIENTE
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Será implementado um modelo de ges-
tão colaborativa com a participação de  
Ministros em comitês de natureza consul-
tiva, de acordo com a disponibilidade e afi-
nidade de cada membro, para as áreas de 
gestão, saúde, segurança e transporte, tec-
nologia da informação, assuntos legislativos 
e orçamento e finanças. A gestão participa-
tiva legitima as decisões e minimiza o risco 
de descontinuidade de iniciativas estratégi-
cas no momento de transição do comando 
do Tribunal, uma vez que a próxima gestão 
já estará acompanhando as ações em curso.

Também é necessário engajar os servido-
res para que contribuam com a gestão. 
Uma iniciativa importante, nesse sentido, 
é a imediata implantação de um processo  
interno de coleta de sugestões de medidas 
e ações que possam aperfeiçoar a atuação 
do STJ em todas as áreas, reconhecendo-se 
anualmente as ideias implementadas e que 
apresentaram resultados efetivos.

Com esses objetivos, devem ser priorizadas 
as seguintes iniciativas:

3.1.2 GESTÃO PARTICIPATIVA E  
COLABORATIVA 

COMITÊS 
CONSULTIVOS  
DE MINISTROS

PROGRAMA DE 
VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR
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A gestão que se inicia deve priorizar ações de endomarketing 
que contribuam para sedimentar a transparência como 
valor organizacional. Além disso, devem ser identificadas as 
oportunidades de ampliação das informações atualmente 
divulgadas de forma ativa, inclusive em formato de dados 
abertos.

Deve-se, ainda, aperfeiçoar os mecanismos de controle, com a 
implantação de um Programa de Integridade que 
vincule os servidores e os colaboradores do Tribunal 
e que seja aplicável inclusive a fornecedores. O 
Programa de Integridade do STJ deve ser elaborado 
com base nas disposições da Lei Anticorrupção (Lei 
nº 12.846/2013) e nas melhores práticas adotadas 
pelas organizações públicas e privadas. Para isso, 
o Programa deve considerar questões como a 
atualização do Código de Conduta, o mapeamento 
e o gerenciamento de riscos de integridade e a 
elaboração de políticas anticorrupção, entre outras.

Também se recomenda a adoção das medidas necessárias para 
a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no 
STJ, bem como a implementação de um plano de capacitação 
voltado à preparação do corpo funcional para os desafios 
impostos pela LGPD.

3.1.3 TRANSPARÊNCIA E  
INTEGRIDADE 

Priorizar ações de 
endomarketing 

que contribuam 
para sedimentar a 

transparência como 
valor organizacional
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Em face às restrições fiscais que impactarão o orçamento do STJ, bem como à necessidade 
de ajustar a operação do Tribunal para o alcance do objetivo maior de acelerar a prestação 
jurisdicional, e considerando ainda a importância de adotar medidas e práticas que 
contribuam para a preservação do meio ambiente, deve ser estruturado um programa 
robusto de modernização do STJ, com o objetivo de alcançar maior eficiência operacional, 
otimizar a utilização de recursos logísticos e financeiros, reduzir custos e aprimorar rotinas 
e processos de trabalho com o uso de tecnologia.

3.1.4 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO  
ADMINISTRATIVA
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Entre as iniciativas que devem compor o Programa de Modernização Administrativa, 
destacam-se:

APRIMORAMENTO 
DA POLÍTICA DE 
TELETRABALHO E 
TRABALHO REMOTO

ADOÇÃO DE NOVO 
PADRÃO ENERGÉTICO, 
COM PRIORIDADE 
PARA A ENERGIA 
SOLAR

APRIMORAMENTO 
DO SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES DE 
CUSTOS (SIC-STJ)

APRIMORAMENTO 
DO SISTEMA 
DE GESTÃO DE 
PESSOAS (ISGP)

MODERNIZAÇÃO  
DO CEFOR

PLANO DE 
SEGURANÇA EM 
SAÚDE PARA 
ENFRENTAMENTO DA 
COVID-19

PROGRAMA 
PROXIMIDADE COM  
O CIDADÃO

MODERNIZAÇÃO 
E EVOLUÇÃO DO 
SISTEMA ADMINISTRA

APRIMORAMENTO 
DA GOVERNANÇA 
DAS AQUISIÇÕES

JURISPRUDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA

PROJETO EMPATIA
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O STJ tem um 
papel fundamental 

e estruturante no 
protagonismo do 

uso da Inteligência 
Artificial (IA)  

no país 

O STJ tem um papel fundamental e estruturante no protago-
nismo do uso da Inteligência Artificial (IA) no país e respectivos  
dados a serviço da Justiça e do cidadão.

O tratamento dos dados é a essência de qualquer abordagem 
algorítmica de predição ou de análise. No nosso cotidiano, 
era frequente o uso mais descritivo dos dados, com análise 
de índices históricos, relatórios, painéis e as consultas. 

Atualmente, esse tratamento vem possibilitando 
uma nova abordagem junto à evolução dos 
algoritmos, ao volume expressivo de dados e à 
capacidade computacional exponencial por meio 
da Inteligência Artificial.

As instituições partem da base desses dados que são 
produzidos pelos sistemas transacionais instalados 
(no caso dos Tribunais, o Processo Judicial 
Eletrônico-PJe, o e-Proc e o Sistema Justiça, por 
exemplo) e, a partir desse momento, são gerados 

os dados descritivos, ou seja, os relatórios de acompanhamento 
de processos e as pautas da agenda, entre outros. Com base 
nesse primeiro passo de sistemas de dados, é possível começar 
a entender, analisar e construir algo preditivo e até prescritivo.

3.2 TECNOLOGIA E  
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  
A SERVIÇO DA JUSTIÇA E  
DO CIDADÃO
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Considerando o explicitado, serão priori-
zados no próximo biênio:

Um outro fator, quando se fala em IA na 
Justiça, é o formato do dado, predominan-
temente textos que exigem o uso de técni-
cas de NLP – natural language processing –, 
que fazem o processamento de linguagem 
natural, ou seja, análises mais complexas 
considerando fatores de contexto.

Dessa forma, entende-se que, na Justiça, 
há um desafio computacional maior ainda, 
comparado aos outros setores, em razão da 
distribuição da informação, do uso de tex-
tos de forma massiva, da não integração 
das bases, do uso de jurisprudências, da di-
gitalização, do Optical Character Recognition 
(OCR) e de dados desestruturados.

O Brasil tem uma grande oportunidade de 
desenvolver modelos inéditos, pelo seu vo-
lume de processos jurídicos, de expressão 
mundial, e automações extremamente be-
néficas à sociedade e à Justiça do país. O 
STJ, por sua vez, pela maturidade em que 
já se encontra com o uso de IA, tem um de-
safio e uma oportunidade importantes no 
cenário da Justiça, do cidadão e da compu-
tação mundial.

PLANO DE 
EXPANSÃO DA 
APLICAÇÃO DE 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

MELHORIA E 
ATUALIZAÇÃO 
DA ÁREA DE 
SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO

IMPLANTAÇÃO E 
ESTRUTURAÇÃO 
DA ÁREA DE 
DADOS

EXPANSÃO E 
INTENSIFICAÇÃO DA 
DIGITALIZAÇÃO
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Fonte: Elaboração da Fundação Getulio Vargas

DADOS

DIGITALIZAÇÃO E
SISTEMAS TRANSACIONAIS

INFRAESTRUTURA

INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

SE
G

U
RA

N
ÇA

 D
A

 IN
FO

RM
AÇ
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Elevar o nível do 
uso de IA, tanto 
no aumento de 
produtividade 
quanto na triagem 
mais inteligente 
dos processos 
e no possível 
reaproveitamento de 
decisões em vários 
processos, é uma 
necessidade do STJ

Atualmente, o STJ conta com uma Plata-
forma de Inteligência Artificial (ATHOS), 
que foi treinada com a leitura de aproxi-
madamente 329 mil ementas de acórdãos 
do STJ, entre 2015 e 2017, e indexou mais 
de 2 milhões de processos com 8 milhões 
de peças, possibilitando o agrupamento 
por similaridade semântica, a busca por 
similares, o monitoramento de grupos, 
a pesquisa textual e a recuperação de  
jurisprudência.

3.2.1 PLANO DE EXPANSÃO DA APLICAÇÃO 
DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
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Para atingir esse nível tecnológico e de vanguarda em 
Inteligência Artificial aplicada ao Judiciário, o STJ precisará 
intensificar e expandir a utilização de Inteligência Artificial desde 
sua infraestrutura e base de dados de treinamento até seus 
algoritmos, desenvolvendo, para tanto, um Plano de Expansão 
de IA contendo as seguintes iniciativas:

AUTOMAÇÃO 
DA ÁREA DE 
TRIAGEM DE 
RECURSOS 
REPETITIVOS

INCREMENTO DA 
BASE DE DADOS 
DE TREINAMENTO 
DOS MODELOS 
DE IA

ADESÃO À 
PLATAFORMA 
NACIONAL 
INTEGRADA DE IA 
DOS TRIBUNAIS

CRIAÇÃO DE EQUIPES 
DE CURADORIA DE 
MODELOS DE IA

CRIAÇÃO DE 
COMITÊ DE ÉTICA 
DE INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

EVOLUÇÃO DO 
MODELO DE IA DO 
PROJETO ATHOS

EXPANSÃO DA 
CAPACIDADE DE 
INFRAESTRUTURA DE 
TI PARA PROCESSAR 
MODELOS DE IA
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O STJ tem um cenário nacional desafiador 
de aumento das demandas, especialmente 
no pós-pandemia e com o objetivo de se 
tornar um Tribunal de precedentes. Sob a 
ótica da tecnologia, o STJ possui, em suas 
bases de dados, mais de 2 milhões de 
processos e mais de 8 milhões de peças, 
uma plataforma digital (Programa  Justiça) 
com mais de 95 diferentes módulos e 
uma plataforma digital de IA (ATHOS) com 
necessidade intensa de melhorias e uso.

Considerando a atual base tecnológica do 
STJ, sua evolução é necessária para atender, 
de forma plena e eficaz, às duas dimensões 
explicitadas: tecnologia, a serviço da Justiça 
e do cidadão, e a serviço da governança. 
Dessa forma, é recomendada a criação 
de uma área de Dados que contemple as 
seguintes iniciativas:

3.2.2 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA 
ÁREA DE DADOS

UNIFICAÇÃO 
DAS DEMANDAS 
DE BI, 
ANALYTICS E 
DADOS EM UMA 
ÚNICA ÁREA

PADRONIZAÇÃO 
DO USO DE 
PAINÉIS DE BI

CRIAÇÃO E 
ESTRUTURAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA 
DE TECNOLOGIA 
PARA CIÊNCIA DE 
DADOS

MIGRAÇÃO DA 
ÁREA DE DADOS 
PARA A ÁREA 
DE IA

CRIAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
DE EQUIPE ESPECÍFICA 
COM AS COMPETÊNCIAS 
TÉCNICAS VOLTADAS 
PARA CIÊNCIA DE DADOS

UNIFICAÇÃO 
EM AMBIENTE 
COMPUTACIONAL 
DE DATA LAKE1 

DOS DADOS  
DO STJ

1 Disponível em: https://aws.amazon.com/big-data/datalakes-and-analytics/what-is-a-data-lake/
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Em face ao inquestionável aumento de volume de ataques ciber-
néticos ocorridos nos últimos tempos, à evolução tecnológica, à 
criticidade e à sensibilidade dos dados armazenados pelo Tribu-
nal, é essencial a constante evolução da área de Segurança da 
Informação na TI do STJ.

Essa área, juntamente com a área Jurídica, é responsável pelo 
atendimento da Recomendação nº 73/20 do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). Essa recomendação roga sobre a orientação 
e a adequação dos órgãos do Poder Judiciário à Lei Geral de 
Proteção de Dados.

Dessa forma, recomendam-se as seguintes iniciativas de 
melhoria contínua: 

3.2.3 MELHORIA E  
ATUALIZAÇÃO DA ÁREA DE  
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

ATUALIZAÇÃO 
DA POLÍTICA DE 
SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO

ATUALIZAÇÃO 
DE POLÍTICA DE 
INCIDENTES DE 
SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO

DESENVOLVIMENTO 
DO PLANO DE TI 
PARA ADEQUAÇÕES 
À LGPD
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A expansão e intensificação da digitaliza-
ção é o alicerce de todo o processo de me-
lhoria no STJ, agora intensificado com a 
pandemia. É a digitalização que permite o 
acesso remoto, seguro e ágil dos processos, 
das informações e sessões.

O Programa Justiça – principal sistema do 
STJ –, com mais de 95 diferentes módulos, 
passa por um processo estruturante de 
agrupamento e melhoria de seus módulos, 
uma necessária conversão de tecnologia 
(Client Server para Web) que permitirá, de 
forma mais ágil, o acesso a sessões on-line 
e uma importante atualização de banco 
de dados e infraestrutura de tecnologia 
da informação, a qual terá prioridade de 
implantação até 2022.

3.2.4 EXPANSÃO E INTENSIFICAÇÃO DA 
DIGITALIZAÇÃO

EXPANSÃO E 
MELHORIA DO 
PROGRAMA 
JUSTIÇA WEB

ATUALIZAÇÃO E 
MELHORIA DA 
INFRAESTRUTURA 
PARA O 
PROGRAMA 
JUSTIÇA WEB

As seguintes iniciativas listadas são funda-
mentais nesse processo de digitalização: 
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Os macro-objetivos na dimensão da Comunicação e suas iniciativas 
aqui propostas são claros. Visam, em última instância, conseguir 
mover na sociedade três ponteiros que, entrelaçados, marcam os 
fundamentos da percepção pública do Tribunal.

Segundo o “Estudo da Imagem do Judiciário Brasileiro” (FGV – 
AMB, 2019), os números concernentes ao STJ apontavam:

Como se verifica, no momento do Estudo referido, o montante de 
“Confiança” no Tribunal (44%) apresentava pouca solidez, porque 
extrapolava o mínimo de conhecimento substantivo (“Conhecem 
bem ou mais ou menos”, 33%) e incluía parte dos que avaliavam 
seu desempenho como “Regular” (“Ótimo/Bom”, 22%). Ainda nesse 
quesito, entre as 11 instituições do Sistema de Justiça avaliadas, o 
STJ ficou em sétima posição – abaixo, pela ordem, da Defensoria 
Pública, do TST, do MP, da AGU, dos Núcleos de Conciliação e da 
PGR, e à frente do CNJ, do STF e do TSE.

3.3 COMUNICAÇÃO COM A  
SOCIEDADE

“CONHECEM BEM OU MAIS OU MENOS”

“SÓ DE OUVIR FALAR”

“NÃO CONHECEM”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “ÓTIMA/BOA”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “REGULAR”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “RUIM/PÉSSIMA”

NÃO RESPONDERAM

NÃO RESPONDERAM

“CONFIAM”

“NÃO CONFIAM”

5%

22%

47%

26%

28%

33%

39%

54%44%

2%

“CONHECEM BEM OU MAIS OU MENOS”

“SÓ DE OUVIR FALAR”

“NÃO CONHECEM”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “ÓTIMA/BOA”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “REGULAR”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “RUIM/PÉSSIMA”

NÃO RESPONDERAM

NÃO RESPONDERAM

“CONFIAM”

“NÃO CONFIAM”

5%

22%

47%

26%

28%

33%

39%

54%44%

2%

“CONHECEM BEM OU MAIS OU MENOS”

“SÓ DE OUVIR FALAR”

“NÃO CONHECEM”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “ÓTIMA/BOA”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “REGULAR”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “RUIM/PÉSSIMA”

NÃO RESPONDERAM

NÃO RESPONDERAM

“CONFIAM”

“NÃO CONFIAM”

5%

22%

47%

26%

28%

33%

39%

54%44%

2%

“CONHECEM BEM OU MAIS OU MENOS”

“SÓ DE OUVIR FALAR”

“NÃO CONHECEM”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “ÓTIMA/BOA”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “REGULAR”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “RUIM/PÉSSIMA”

NÃO RESPONDERAM

NÃO RESPONDERAM

“CONFIAM”

“NÃO CONFIAM”

5%

22%

47%

26%

28%

33%

39%

54%44%

2%

“CONHECEM BEM OU MAIS OU MENOS”

“SÓ DE OUVIR FALAR”

“NÃO CONHECEM”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “ÓTIMA/BOA”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “REGULAR”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “RUIM/PÉSSIMA”

NÃO RESPONDERAM

NÃO RESPONDERAM

“CONFIAM”

“NÃO CONFIAM”

5%

22%

47%

26%

28%

33%

39%

54%44%

2%

“CONHECEM BEM OU MAIS OU MENOS”

“SÓ DE OUVIR FALAR”

“NÃO CONHECEM”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “ÓTIMA/BOA”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “REGULAR”

AVALIAM A SITUAÇÃO COMO “RUIM/PÉSSIMA”

NÃO RESPONDERAM

NÃO RESPONDERAM

“CONFIAM”

“NÃO CONFIAM”

5%

22%

47%

26%

28%

33%

39%

54%44%

2%
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Será realizado anualmente um acompanhamento da opinião pública nacional referente à 
evolução dos três marcadores de imagem do STJ mencionados acima: Conhecimento, Ava-
liação da Atuação e Confiança, além do recall, de fontes, registro e atitudes relativas a fatos 
conjunturais de maior repercussão envolvendo o Tribunal, para a devida mensuração desse 
impacto sobre sua imagem. Além disso, servindo oportunamente para subsidiar, quando for 
o caso, o posicionamento e a comunicação da instituição em face a eles. 

É importante ampliar a contribuição do STJ no desenvolvimento de ações educativas re-
clamadas pela população para esclarecimento dos seus direitos e das providências legais 
para protegê-los. O didatismo tradicional tem se mostrado francamente insuficiente para 
atrair a necessária atenção do público, requisito básico para a transmissão das informações 
pertinentes. A estratégia sugerida é de infotainment. No cinema e na TV, estão em voga os 
roteiros baseados em fatos. Nessa linha, o STJ deverá produzir episódios multimídia, trazen-
do experiências exemplares, quase caricaturais, de jurisdicionados às voltas com as várias 
áreas do Direito.

Serão selecionados cases que ilustrem o “Direito” e o “Processo” em áreas como Direito do 
Consumidor (51% “não conhecem ou só ouviram falar“); Direito de Família (55% “não conhe-
cem ou só ouviram falar”); Direito Penal (61% “não conhecem ou só ouviram falar”); Direito 
Previdenciário (72% “não conhecem ou só ouviram falar”); Direito Ambiental (79% “não co-
nhecem ou só ouviram falar”); Direito Tributário (78% “não conhecem ou só ouviram falar”); 
entre outras, além de iniciativas como os Núcleos de Conciliação (82% “não experimentaram 
e provavelmente não conhecem”) e a Justiça Digital (96% “não utilizaram e provavelmente 
não conhecem”),2 tudo numa linguagem atraente e com carga emocional adequada. O for-
mato e a veiculação serão definidos segundo as especificidades e disponibilidades de cada 
plataforma, buscando-se parcerias nas esferas pública e privada para ampliar o seu alcance.

3.3.1 ACOMPANHAMENTO DA OPINIÃO 
PÚBLICA NACIONAL

3.3.2 AÇÕES EDUCATIVAS –  
INFOTAINMENT

2 Estudo da Imagem do Judiciário Brasileiro (FGV – AMB, 2019)
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A pandemia – assinalando um tempo de ansiedade e perple-
xidade – acentuou a necessidade do protagonismo comunica-
cional das organizações por meio da direta exposição dos seus 
dirigentes. Nunca foi tão demandado que gestores estaduais, 
municipais, presidentes de empresas, presidentes de entidades 
e presidentes de instituições públicas, em geral, passassem a 
exercer uma comunicação assídua com a sociedade, prestando 
contas e explicando suas ações e seus limites. Essa tendência, 
como tantas outras que emergiram nessa fase crítica, muito 
provavelmente veio para ficar. As instituições precisam ter um 
rosto, e, no STJ, o Presidente, Ministro Humberto Martins, assu-
mirá esse papel.

Dentre as iniciativas com esse objetivo, destacam-se:

3.3.3 CONVERSA COM O  
PRESIDENTE 

FALE COM O 
PRESIDENTE – DE 
MÃOS DADAS: 
MAGISTRATURA E 
CIDADANIA

ENTREVISTAS COM  
O PRESIDENTE

CAFÉ COM O 
PRESIDENTE
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IMPLEMENTAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO 
DAS INICIATIVAS  
ESTRATÉGICAS

4
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Para a implementação e o acompanhamento das iniciativas 
propostas neste documento, que devem constar também do 
Plano Estratégico do STJ para o período 2021-2026, ainda 
em fase de elaboração, será seguida a dinâmica usual de 
acompanhamento do planejamento institucional. De forma 
resumida, na referida dinâmica, prevê-se que as Reuniões de 
Análise Estratégica – RAE ocorrerão trimestralmente e contarão 
sempre com a participação de pelo menos um representante 
da alta administração – Presidente, Vice-Presidente, Ministro 
Designado, Juiz Auxiliar da Presidência, Secretário-Geral ou 
Diretor-Geral.

Porém, haverá um coordenador específico dedicado ao 
monitoramento do presente Plano e ao que for tocante às 
reuniões de implementação e acompanhamento, bem como à 
definição de um cronograma com periodicidade adequada às 
iniciativas propostas, garantindo o acompanhamento e a rápida 
e necessária tomada de decisão dentro do horizonte de cada 
uma dessas inciativas, além de manter o perfeito alinhamento 
entre as iniciativas da gestão 2020-2022 e as que deverão 
constar no Plano Estratégico 2021-2026.
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PORTFÓLIO 
DE PROJETOS

5
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Curtíssimo

Baixo

Baixo

Curto 

Médio

Médio

Médio 

Alto

Alto

Longo

Altíssimo

Altíssimo

0 a 6 meses

6 a 12 meses

12 a 24 meses

Mais de 24 meses

PRAZO

IMPACTO

ESFORÇO

MÉTRICAS UTILIZADAS

1

1

1

2

2

2

3

3

4

3

4

4

Dimensões: 3 | Temas: 11 | Iniciativas: 47
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Iniciativa – Projeto de Redução de Demandas

Mapeamento das controvérsias submetidas ao STJ e 
monitoramento da atuação jurídica das partes, especialmente 
dos grandes demandantes, a fim de executar estratégias voltadas 
à prevenção de litígios, ao gerenciamento de precedentes 
qualificados e de ações coletivas, e ao fomento à resolução 
consensual das controvérsias. 

Iniciativa – Triagem Processual Avançada

Ampliação da triagem processual já realizada, com a inserção 
de novos filtros processuais antes da distribuição dos feitos 
aos Ministros, com auxílio de soluções de Inteligência Artificial 
e identificação textual, objetivando racionalizar o trâmite 
processual e reduzir o volume de trabalho dos gabinetes.

SJD/NUGEP

SJD/NARER

Tema

GOVERNANÇA

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

AGILIDADE E SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

3

3

4

4

4

4

Temas: 4 | Iniciativas: 24
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Iniciativa – Criação do Núcleo de Ações Coletivas (NAC – STJ)

Criação do Núcleo de Ações Coletivas (NAC), que funcionará 
junto ao NUGEP, em atendimento à Resolução CNJ nº 339/2020, 
com o objetivo de reduzir as ações coletivas e criar precedentes.

Iniciativa – Análise Parametrizada com Automação de Minutas 
– AREsp e REsp

Ampliação de análise de admissibilidade já realizada no Núcleo, 
no último filtro de admissibilidade existente na Unidade, 
chamado de Análise de Suficiência, em que são aplicados os 
óbices de admissibilidade do recurso especial sumulados na 
Classe AREsp e para a Classe REsp.

Iniciativa – Automatização das Comunicações Processuais

Geração automática de ofícios solicitando informações com 
decisão anexa. Automatização do processamento das respostas 
em solicitações de informações. Integração da Justiça com o 
malote digital – CNJ. Ampliação do uso no MNI para outros 
Tribunais. Intimação eletrônica para documentos.

NUGEP

NARER

SPF

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

1

3

3

4

3

2

1

3

2
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Iniciativa – Controle Automático do Prazo de Despachos de 
Mero Expediente

Realizar, via sistema, o acompanhamento dos prazos estabele-
cidos pelo Ministro para manifestação ou resposta no próprio 
despacho.

Iniciativa – Busca Textual nas Peças do Processo

Sistema informatizado que, aplicando regras de busca textual 
pré-definidas na SPF, realiza a verificação nas peças dos autos 
eletrônicos convertidas em texto para publicação, à procura 
de “palavras-chave” específicas para cada regra, identificando 
situações como pedidos de intimação exclusiva, parecer do MP 
e outras.

Iniciativa – Baixa Automática das Decisões Colegiadas

Após a primeira fase da baixa automática, que contemplou as 
decisões monocráticas, serão tratadas também as decisões 
colegiadas, que, apesar de aproveitarem algumas regras 
sedimentadas na primeira fase, têm regras próprias, já que 
utilizam outras tabelas e, na maioria dos casos, existe uma 
decisão monocrática anterior que deve ser considerada no 
cálculo de prazo e na identificação do sucumbente.

SPF

SPF

SPF

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

2

2

2

3

3

3

2

3

2



PLANO DE GESTÃO | 2020-2022

45

Tema

GESTÃO PARTICIPATIVA E COLABORATIVA

Iniciativa – Programa de Valorização do Servidor

Iniciativas para valorizar o servidor: 

• Reconhecimento dos servidores pelo tempo de serviço prestado 
ao STJ (Orgulho STJ);

• Conversa com os gestores e servidores sobre boas práticas no 
Tribunal que podem ser divulgadas e implementadas em outras 
unidades (Fika com a SGP); 

• Fortalecimento da comunicação interna junto aos servidores e 
colaboradores do Tribunal, por meio de implementação de uma 
lista de transmissão no WhatsApp para o compartilhamento das 
principais informações de seu interesse. 

SGP/SCO

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

2 2 1

Iniciativa – Comitês Consultivos de Ministros

Criação de comitês consultivos, formados por cinco ministros e 
coordenados pelo Presidente, para atuar nas áreas de gestão, 
orçamento, saúde, segurança, tecnologia da informação e 
assuntos legislativos.

ACC

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

1 3 1
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Iniciativa – Divulgação das Informações em Formato de Dados 
Abertos

Ampliação das informações atualmente divulgadas de forma 
ativa, no formato de dados abertos, com utilização de painéis 
de BI. 

Iniciativa – Implementação da LGPD

Adoção das medidas necessárias para a implementação da 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no STJ,  bem como 
implementação de um plano de capacitação voltado à preparação 
do corpo funcional para os desafios impostos pela LGPD.

Iniciativa – Programa de Integridade do STJ

O programa visa atender às disposições da Lei Anticorrupção 
(Lei nº 12.846/2013) e às melhores práticas adotadas pelas 
organizações públicas e privadas, devendo ser vinculado a 
todos os servidores e colaboradores do Tribunal e ser aplicável, 
inclusive, a fornecedores. 

OUV

GDG/ Comissão 
instituída  

pela Portaria  
nº 590/2020

AMG

Tema

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE

3

2

2

4

4

3

4

4

3
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Iniciativa – Aprimoramento do Sistema de Informações de 
Custos (SIC – STJ)

Implementação e aplicação da metodologia de custos aprovada 
pela Portaria STJ/GDG nº 190, de 7 de março de 2019, visando 
possibilitar melhor gestão e redução dos custos institucionais.

Iniciativa – Jurisprudência Administrativa

Organização e sistematização das decisões administrativas 
do STJ, com o objetivo de proporcionar fácil resgate das 
informações.

Iniciativa – Adoção de Novo Padrão Energético, com Prioridade 
para a Energia Solar

Substituição do padrão energético do STJ, da energia conven-
cional para solar, visando à redução de custos.

SOF

SJR

SAD

Tema

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

3

3

4

2

2

2

4

3

2
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Iniciativa – Aprimoramento do Sistema de Gestão de Pessoas 
(iSGP)

Implantar nova solução informatizada que permita um 
gerenciamento de dados funcionais dos servidores e de 
magistrados, de forma segura, com vistas à prestação de um 
serviço eficiente e de qualidade. 

Iniciativa – Aprimoramento da Governança das Aquisições

Implementação de ações que visem à melhoria da governança 
das contratações no STJ, tais como: o desenvolvimento de uma 
trilha de aprendizagem, o aperfeiçoamento da sistemática de 
monitoramento do PCAq e o aprimoramento dos processos de 
trabalho e dos normativos correlatos.

SGP

SAD

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

4

3

3

2

4

1

Iniciativa – Modernização e Evolução do Sistema Administra

Transformação do atual Sistema Administra para a linguagem 
Web, com incremento de novas funcionalidades, de forma a ter, 
em um só ambiente, as informações operacionais e gerenciais 
da gestão orçamentária, de contratações, de contratos, de ma-
teriais e patrimônio, imóveis funcionais, diárias e passagens. 

SAD

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

4 2 4
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Iniciativa – Projeto Empatia

Ação de endomarketing destinada a incentivar servidores e 
colaboradores a praticar a empatia nas relações internas de 
trabalho e no atendimento ao público, além de estimular a 
prática de atenção especial às pessoas com deficiência. 

ACI/CEFOR

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

1 1 1

Iniciativa – Modernização do CEFOR

Estruturação e modernização do CEFOR (processos de trabalho, 
estrutura de cargos e funções, estrutura física e tecnológica), 
de forma a impactar a atividade-fim da Unidade, melhorando o 
serviço de ações de educação, com o objetivo de contribuir para 
a oferta de uma Justiça de qualidade. 

Iniciativa – Plano de Segurança em Saúde para Enfrentamento 
da Covid-19

Levantamento de dados para a tomada de decisões administra-
tivas, bem como o estabelecimento de regras e boas práticas 
durante a pandemia e no retorno ao trabalho presencial, visando 
à segurança sanitária e à saúde das pessoas, com aumento do 
alcance assistencial a partir da adoção de atendimento médico 
e atendimento odontológico virtuais.

CEFOR

SIS

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

3

2

2

2

2

1
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Iniciativa – Programa Proximidade com o Cidadão 

Glossário de termos jurídicos – desenvolvimento de um glossário 
automático para a tradução de termos jurídicos de maior 
complexidade presentes nas matérias veiculadas no portal de 
notícias do STJ, para atender os usuários menos familiarizados 
com o universo jurídico.

Atendimento na era virtual – desenvolvimento de ações que 
facilitem o uso dos principais serviços de atendimento ao 
cidadão, no modo virtual (Central do Processo Eletrônico; 
Peticionamento Eletrônico; Consulta Processual; Sistema 
Push; Cliente Corporativo-Ente Público; Atendimento Judicial), 
contribuindo para impulsionar o trâmite processual no STJ 
e sendo uma ponte que liga o Tribunal da Cidadania aos seus 
principais clientes.

 

SCO/SJD

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

3 3 2

Iniciativa – Aprimoramento da Política de Teletrabalho e de 
Trabalho Remoto

Estruturar e normatizar as práticas do teletrabalho e do trabalho 
remoto.

AMG/SGP

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

2 2 1
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Iniciativa – Automação da Área de Triagem NARER (Núcleo 
Admissibilidade de Recursos Repetitivos)

Automação incremental, em fases, da Área de Triagem NARER 
(Núcleo Admissibilidade de Recursos Repetitivos), com uso  
de IA. 

Iniciativa – Criação de Equipes de Curadoria de Modelos de IA

Criação de equipes de curadoria multidisciplinar para treina-
mento e melhoria dos atuais e dos novos modelos de IA.

Iniciativa – Evolução do Modelo de IA do Projeto ATHOS

Atualização do modelo do Projeto ATHOS, de forma que passe 
a operar também com blocos semânticos (abordagem por 
segmento) que se aproximem de temas tratados dentro de um 
documento do escopo jurídico.

AIA

AIA

AIA

Tema

TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A 
SERVIÇO DA JUSTIÇA E DO CIDADÃO

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

PLANO DE EXPANSÃO DA APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

3

2

3

4

4

4

3

2

3

Temas: 4 | Iniciativas: 18
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Iniciativa – Incremento da Base de Dados de Treinamento dos 
Modelos de IA

Desenvolvimento de uma metodologia de tratamento dos 
documentos remetidos nos autos pelos Tribunais vinculados, de 
forma que também possam ser utilizados para o treinamento 
dos modelos de IA.

Iniciativa – Criação de Comitê de Ética de Inteligência Artificial

Criação de Comitê Técnico de Ética de Inteligência Artificial 
muldisciplinar para discussão dos algoritmos “caixa branca”, em 
uso no STJ, seus modelos, suas premissas, limitações e possíveis 
consequências.

AIA

AIA

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

2

1

3

4

2

4
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Iniciativa – Expansão da Capacidade de Processamento da 
Infraestrutura de TI dos Modelos de IA

Aquisição do Banco de Dados MemSQL pela STI e migração de 
ambiente pela AIA.

Iniciativa – Adesão à Plataforma Nacional Integrada de IA  
dos Tribunais

Adesão do STJ à plataforma nacional integrada de IA dos 
Tribunais, denominada Sinapses, criada pelo CNJ.

STI/AIA

AIA

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

2

2

4

4

2

3



PLANO DE GESTÃO | 2020-2022

55

Iniciativa – Unificação das Demandas de BI, Analytics e Dados 
em uma Única Área

Desenvolvimento de metodologia que permita o avanço 
gerenciado e centralizado da criação de painéis de BI pelas 
unidades.

Iniciativa – Migração da Área de Dados para a Área de IA

Migração da nova Área de Dados para a AIA mantém o foco de 
dados e algoritmos desta área.

Iniciativa – Padronização do Uso de Painéis de BI

Metodologia que permita o avanço gerenciado e centralizado de 
painéis de BI pelas unidades (self-service BI).

STI

AIA/STI

AIA

Tema

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE DADOS

1

1

2

4

2

3

1

1

2
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Iniciativa – Criação e Desenvolvimento de Equipe Específica 
com as Competências Técnicas Voltadas para a Ciência de Dados

Seleção e treinamento de profissionais para atuar diretamente 
com o estudo e a análise do volume de dados gerados no 
Tribunal, a fim de possibilitar a extração de conhecimento.

Iniciativa – Criação e Estruturação de Infraestrutura de 
Tecnologia para a Ciência de Dados

Definição e implantação do ferramental e da infraestrutura a 
serem adotados para uso na Unidade.

Iniciativa – Unificação em Ambiente Computacional de Data 
Lake dos Dados do STJ

Construção de repositório computacional voltado para unifica-
ção dos dados gerados no Tribunal.

STI/SGP/CEFOR 

AIA  

AIA/STI  

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

2

2

4

3

4

3

2

2

3
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Iniciativa – Atualização da Política de Segurança da Informação

Atualização da atual Política de Segurança da Informação, 
observando os novos aspectos de segurança e as melhorias de 
tecnologia do STJ.

Iniciativa – Atualização de Políticas de Incidentes de Segurança 
da Informação

Atualização da atual Política de Incidentes de Segurança da 
Informação, observando os novos aspectos de vulnerabilidades, 
ataques e ocorrências no ambiente STJ.

Iniciativa – Plano de TI de Adequações à LGPD

Estruturação e execução do Plano de adequações à LGPD dos 
aspectos de TI.

STI

STI

STI

Tema

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

MELHORIA E ATUALIZAÇÃO DA ÁREA DE SEGURANÇA  
DA INFORMAÇÃO

2

2

1

3

3

4

3

3

3
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Iniciativa – Programa Justiça Web

Modernização do SIAJ (Sistema Integrado das Atividades 
Judiciais) do STJ, com agrupamento de módulos e foco 
na automação dos processos de trabalho da área judicial, 
permitindo a integração entre os serviços e provendo novas 
interfaces de acesso compatíveis com os mais novos padrões 
tecnológicos de desenvolvimento de software, para auxiliar 
a celeridade no julgamento de processos judiciais. Compõe-
se dos seguintes projetos: Sistemas de Gabinete, Judiciária 
Web, Análise e Elaboração de Decisão, Julgamento Eletrônico, 
Automação na Secretaria de Processamento de Feitos e eJuris.

Iniciativa – Atualização e Melhoria da Infraestrutura para 
 Programa Justiça Web

Atualização e modernização da infraestrutura tecnológica que 
suporta o Programa Justiça Web. Compõe-se dos seguintes 
projetos: atualização e melhoria dos ambientes de produção, 
homologação e desenvolvimento, e atualização do banco de 
dados (DB2).

STI

STI

Tema

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

EXPANSÃO E INTENSIFICAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO

4

2

2

3

3

2
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Iniciativa – Pesquisa de imagem 

Pesquisa de imagem periódica para identificar como a sociedade 
percebe o STJ e implementação das melhorias necessárias.

Iniciativa – Produção de Episódios Multimídia

Criação de matérias especiais com vídeos (com a duração de 
até um minuto) para publicação no Portal do STJ em domingos 
definidos, bem como conteúdo para publicação nas redes sociais 
do STJ, na TV Justiça, na Rádio Justiça e nas rádios parceiras, em 
formato dinâmico, leve, com linguagem acessível e temáticas de 
serviço. Os produtos destacarão a jurisprudência do STJ e seus 
impactos na vida dos cidadãos.

OUV

SCO

Tema

Tema

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

ACOMPANHAMENTO DA OPINIÃO PÚBLICA NACIONAL

AÇÕES EDUCATIVAS – INFOTAINMENT

1

1

2

2

2

2

Temas: 3 | Iniciativas: 5
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Iniciativa – Fale com o Presidente – de Mãos Dadas: magistratura 
e cidadania 

Encontros entre o presidente do STJ e os cidadãos interessados 
em fazer sugestões, críticas e até mesmo denúncias envolvendo 
os mais variados assuntos. Cada um terá dez minutos para 
conversar com o presidente do Tribunal, na parte da manhã.  
As audiências contarão com ampla transparência e divulgação 
através dos canais institucionais de comunicação do STJ.

Iniciativa – Entrevistas com o Presidente 

Entrevistas periódicas com o presidente do Tribunal, 
televisionadas, sobre o balanço da gestão, a serem exibidas no 
programa Papo Cidadão, transmitido pela TV Justiça/STF, além 
de versão para podcast. As entrevistas também serão reeditadas 
para as redes sociais do STJ. 

Iniciativa – Café com o Presidente 

Organização de cafés com jornalistas para ampliar o canal de 
diálogo entre a imprensa e o presidente do STJ, visando responder 
prontamente às demandas apresentadas pelos veículos de 
comunicação, em cumprimento ao princípio constitucional da 
transparência da administração pública.

SCO

SCO

SCO

Tema

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

RESPONSÁVEL PRAZO IMPACTO ESFORÇO 

CONVERSA COM O PRESIDENTE

1

1

1

2

2

2

1

1

1








