TEMAS ESTRATÉGICOS 2015
Temas apresentados pelo CNJ aos segmentos de
Justiça na 1ª Reunião Preparatória ao IX ENPJ

O QUE SÃO OS TEMAS ESTRATÉGICOS?
São temas prioritários que foram selecionados pelo CNJ, a partir dos macrodesafios
do Poder Judiciário estabelecidos pela Res. 198, em conjunto com as diretrizes de
gestão da Presidência do Conselho Nacional de Justiça. Os temas auxiliam os
segmentos de justiça e respectivos tribunais na proposição de metas nacionais,
porém, não estão vinculados, podendo, democraticamente, propor outros temas.
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Tema Estratégico: Efetividade da prestação jurisdicional
•
Repercussão geral, recursos repetitivos e incidente de resolução de
demandas repetitivas: O instituto dos recursos repetitivos, precipuamente aos
cuidados do Superior Tribunal de Justiça, visa à uniformização da interpretação e
aplicação da legislação federal em todo o território nacional, de forma a que as
decisões proferidas em recursos especiais repetitivos funcionem como paradigma
jurisprudencial a ser adotado pelos juízes e tribunais brasileiros. A repercussão
geral, por sua vez, é instituto condicionante do conhecimento de recursos
extraordinários, cuja competência para julgamento é do Supremo Tribunal Federal,
que têm como razão de ser a defesa do ordenamento jurídico constitucional bem
como a uniformidade na interpretação e aplicação da Constituição da República. O
incidente de resolução de demandas repetitivas, instrumento criado pelo Novo
Código de Processo Civil, visa à coletivização de demandas cuja questão de direito
objetivo seja suscetível de originar multiplicidade de processos sobre a mesma
controvérsia. Decidido o incidente, a tese jurídica adotada será aplicada a todas as
causas, individuais e coletivas, que tratem da mesma questão de direito apreciada.
•
Desjudicialização e Justiça restaurativa: Promoção da pacificação social por
meio do uso de meios alternativos de solução de conflitos, como mecanismo para
o enfrentamento da excessiva litigiosidade e para a redução do número de
processos judiciais no País; o papel da Justiça Criminal para a humanização da
Justiça e a reintegração dos indivíduos ao convívio social.
Tema Estratégico: Sistema penitenciário e socioeducativo: concretização e a
efetividade de direitos e o combate à cultura de encarceramento desnecessário
Problemas e soluções para a Justiça Criminal brasileira: encarceramentos
desnecessários, audiência de custódia, acesso da população hipossuficiente a
advogados públicos, acompanhamento da execução da pena, Justiça Restaurativa,
reinserção social de egressos do sistema carcerário, direitos humanos e condições
de saúde da população carcerária, entre outros.
Tema Estratégico: PJe e o uso de meios eletrônicos para a tomada de decisões
Aperfeiçoamento e expansão do sistema PJe e outras ferramentas de apoio à
integração das informações do Judiciário; disseminação do uso de tecnologias para
aprimorar a gestão da informação e apoiar a tomada de decisões, com o intuito de
promover cada vez mais celeridade à prestação jurisdicional.
Tema Estratégico: Reflexões sobre o novo CPC
Tem-se acompanhado com atenção as mudanças introduzidas pelo novo Código de
Processo Civil e que atingirão os milhões de processos em trâmite no Judiciário
brasileiro. Este grupo se propõe a refletir sobre o impacto dessa nova legislação em
todo o judiciário.

