
 Superior Tribunal de Justiça

RESOLUÇÃO STJ/GP N.  6  DE 12 DE  MAIO DE 2015.

Dispõe sobre o Plano Estratégico do Superior 
Tribunal de Justiça para o período 2015 - 2020.

O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição conferida art. 21, XX, do pelo Regimento Interno, considerando o art. 6º da 
Resolução STJ n. 18 de 6 de agosto de 2012, o art. 4º da Resolução n. 198, de 1º de julho de 
2014, do Conselho Nacional de Justiça, bem como o que consta do processo STJ 3506/2014 e o 
decidido pelo Conselho de Administração, na sessão de 5 de maio de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Estratégico do Superior Tribunal de Justiça para 
o período de 2015-2020.

Art. 2º Cabe ao ministro formalmente designado ou ao diretor-geral da 
Secretaria do Tribunal gerenciar a execução do plano estratégico e manter o presidente do 
Tribunal informado sobre o andamento dos trabalhos.

§ 1º O diretor-geral designará os gestores dos indicadores, programas e
projetos estratégicos por meio de portaria.

§ 2º Os gestores informarão à Assessoria de Modernização e Gestão
Estratégica – AMG, periodicamente, o status do cumprimento das atividades dos programas e 
projetos, bem como a mensuração dos indicadores.

Art. 3º As reuniões de análise estratégica – RAE ocorrerão trimestralmente e 
serão coordenadas pela Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica.

§ 1º Nas RAEs serão discutidos e avaliados o planejamento e a execução da
estratégia.

§ 2º As RAEs 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.

§ 3º Indicadores, programas ou projetos setoriais podem ser elevados a
estratégicos se apresentados à AMG pelos gestores das unidades e aprovados em RAE.

Art. 4º A revisão do plano estratégico ocorrerá, no mínimo, anualmente e será 
orientada pelas decisões tomadas nas reuniões de análise estratégica.

§ 1º Toda revisão gera nova versão do plano estratégico, que será
disponibilizada no portal do Tribunal na Internet sob o título “Plano STJ 2020”.

§ 2º As revisões do plano estratégico que alterarem a missão, a visão, os
valores e os objetivos estratégicos serão submetidas à aprovação do Conselho de 
Administração.

§ 3º Para as revisões aprovadas pelo Conselho de Administração, serão
baixadas resoluções, nos termos do art. 21, XX, do Regimento Interno.

Art. 5º A proposta orçamentária do Tribunal deverá contemplar todas as 
necessidades dos programas e projetos estratégicos.
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 Superior Tribunal de Justiça
Art. 6º As secretarias deverão, com apoio da AMG, alinhar suas respectivas 

estratégias de atuação ao plano estratégico.

Art. 7º Fica revogada a Resolução STJ n. 18 de 6 de agosto de 2012.

Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro FRANCISCO FALCÃO
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