
P7.1

P7.2

STJ P7.1 P7.2

Tempo médio da 

afetação à 

publicação

% de cumprimento 

da meta

Tribunal 10.083 22 458,32 34,91%

P7.2.1

P7.2.2

P7.2.3

Período de refêrencia: em 2016

Legenda

O tribunal identificou o quantitativo, por tema, de processos sobrestados na instância aguardando pronunciamento definitivo do STF em 

recurso extraordinário paradigma (artigo 1.035, § 5º e artigo 1.037, II, do NCPC)?

O tribunal monitorou o quantitativo, por tema, de processos que saíram de sobrestamento na instância após trânsito em julgado de acórdão 

do STF em recurso extraordinário paradigma (artigo 1.040, I e II do NCPC)?

O tribunal monitorou o tempo decorrido entre o trânsito em julgado do acórdão do STF em recurso extraordinário paradigma e o exame dos 

processos suspensos na instância (artigo 1.040, I e II  do NCPC)?

Meta 7 de 2016 - STJ

Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos

• No Superior Tribunal de Justiça:

A. Reduzir o tempo médio da afetação à publicação do acórdão dos recursos repetitivos para 160 dias;

B. Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos; e

C. Julgar 40% do estoque de temas afetados até 31/12/2014

Legenda

Soma dos dias percorridos entre a data de afetação e a data 

de publicação do acórdão de todos os recursos repetitivos, até 

o mês de referência 

META 7 STJ - A

Quantitativo de acórdãos em recursos repetitivos publicados



P7.2.4

P7.2.5

P7.2.6

P7.2.7

P7.2.8

STJ P7.1 P7.2 P7.3 P7.4 P7.5 P7.6 P7.7 P7.8
Cumprimento da 

meta

ago/16 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 100,00%

P7.3.1

P7.3.2

P7.3.3

STJ P7.1 P7.2 P7.3
Alvo da meta (40% 

do estoque)

Quantitativo de 

temas afetados

Percentual de 

cumprimento

Tribunal 17 51 8 17,2 17 98,84%

META 7 STJ - B

Período de refêrencia: em 2016

O tribunal encaminhou ao STF o relatório trimestral quantitativo a que se refere o inciso VIII do artigo 2º da Resolução CNJ n. 160/2012?

META 7 STJ - C

Período de refêrencia: em 2016

O NURER do tribunal utiliza sistema informatizado de controle estatístico dos processos sobrestados/suspensos por repercussão geral ou 

recursos repetitivos?

O sistema de controle de processos utilizado pelo tribunal registra o sobrestamento/suspensão de processos com a identificação do tema de 

repercussão geral ou recurso repetitivo?

O sistema informatizado do NURER do Tribunal possui integração, via Web Service, com o sistema do Conselho Nacional de Justiça e recebe 

atualizações periódicas das informações referentes aos temas/STF e temas/STJ?

O sistema informatizado do NURER do Tribunal possui integração, via Web Service, com o sistema do Conselho Nacional de Justiça que 

permita o envio eletrônico de informações, por parte do NURER do Tribunal, referentes a processos sobrestados / suspensos por temas/STF e 

temas/STJ?

Somatório de temas afetados até 31/12/2014 que tiveram publicação do acórdão de 

julgamento no mês de referência, excluídos os que tiveram acórdão de julgamento publicados 

Estoque de temas afetados até 31/12/2014 pendentes de julgamento em janeiro de 2016

Quantitativo de temas afetados até 31/12/2014 e desafetados posteriormente

Legenda



Relatório gerado dia 24 de Fevereiro de 2017


