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PORTARIA GDG N. 632 DE 19 DE OUTUBRO DE 2012. 

 
Dispõe sobre indicadores estratégicos do 
Superior Tribunal de Justiça. 
 

 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

usando da atribuição conferida pelo art. 2º, § 1º, da Resolução STJ n. 18 de 6 de 
agosto de 2012 e tendo em vista o que consta do processo STJ 10061/2011, 

 
  
RESOLVE: 
 
 

Art. 1º Designar, por meio de portaria específica, servidores para 
constituir o quadro de gestores dos indicadores estratégicos estabelecidos de 
acordo com o Plano Estratégico STJ 2010-2014. 

Art. 2º São atribuições dos gestores dos indicadores estratégicos: 

I – informar o desempenho do indicador à Assessoria de Modernização 
e Gestão Estratégica, segundo o calendário definido; 

II – propor ações corretivas com vistas ao efetivo cumprimento da 
meta; 

III – constituir parcerias que potencializem o alcance da meta; 

IV – submeter à Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica 
proposta de alteração referente ao indicador sob sua gestão; 

V – participar das reuniões de análise estratégica quando convocados; 

VI – participar dos treinamentos específicos; 

VII – manter o titular da unidade ocupante de cargo em comissão de 
nível CJ-3 e o respectivo substituto eventual inteirados do desempenho do indicador. 

Parágrafo único. Na ausência do gestor do indicador, o titular da 
unidade a que se refere o inciso VII do art. 2º designará gestor substituto para 
informar o desempenho do indicador à Assessoria de Modernização e Gestão 
Estratégica. 

Art. 3º Compete aos gestores dos indicadores, em parceria com a 
Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica, revisar os indicadores 
estratégicos para adequação de sua medida e posterior aprovação em reunião de 
análise estratégica. 

Revogado pela Instrução Normativa STJ/GDG n. 14 de 18 de junho de 2015

REVOGADO

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/92439
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Art. 4º Compete à Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica a 
orientação sobre indicadores e metas estratégicas. 

Art. 5º Fica revogada a Portaria GDG n. 361 de 15 de julho de 2011.  

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO 

 

REVOGADO
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Sublinhado
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