TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

PLANO

DE

BIÊNIO 2021-2022

AÇÃO

INTRODUÇÃO

Em cumprimento aos requisitos estipulados para a meta 9, realizamos o
levantamento dos assuntos mais demandados no Poder Judiciário do Rio Grande do
Norte, sendo o assunto “Inscrição em cadastro de inadimplentes” o mais demandado,
fato este certamente efeito da Pandemia - COVID-19. Salientamos que o objetivo de
desenvolvimento sustentável se refere a ODS-08 Trabalho descente e crescimento
econômico.
O Poder Judiciário do RN preocupado com o aumento crescente da demanda
no tema vai intensificar as ações em busca da desjudicialização das ações
consumeiristas.
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FICHA TÉCNICA

TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO

ODS

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e

OBJETIVO sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para
todos.
Reduzir em 20% o ajuizamento de ações do tema “Inclusão
INDICADOR indevida em cadastro de inadimplentes-6226” nos Juizados
Especiais em relação ao ano anterior.
O assunto mais demandando no PJRN foi “Inclusão indevida em

ASSUNTO MAIS
cadastro de inadimplentes-6226”. Do total de 10.029 processos
DEMANDADO distribuidos, 7.132 dos Juizados Especiais.
CONCEITOS E Reduzir o ajuizamento de ações no ano de 2021, fomentando a
DEFINIÇÕES conciliação .
FÓRMULA DE CÁLCULO Nº de ajuizamentos no ano de 2021

x100

Total de ajuizamentos no ano de 2020

UNIDADE DE MEDIDA
ABRANGÊNCIA
POPULAÇÃO ALVO
PERIODICIDADE
ANO FIM DA SÉRIE
HISTÓRICA
LINHA DE BASE
META
BANCO DE DADOS
FONTE

%
Estadual
Sociedade
Anual
2020

20%
Sistemas judiciais do TJRN
SETIC/SGE
Unidades Judiciárias com competência no assunto “Inclusão

DESAGREGAÇÃO indevida em cadastro de inadimplentes-6226”
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PLANO DE AÇÃO – META 9 DO CNJ
META 9 - Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento
sustentável (ODS), da Agenda 2030.
Ações
(O que será
feito?)
Realizar levantamento
dos principais assuntos
demandados
nos
últimos 12meses no
PJRN.

Objetivo
(por que será feito?)

Responsável
(Quem fará?)

Onde (Unidade
Responsável?)

Identificar os 3 assuntos mais
demandados

Maristela Freire

Publicizar a meta

Disseminar a meta entre as
Unidades Judiciárias

Dra.
Sulamita
Pacheco
Coordenação
Maristela Freire
Juizado e SGE

Monitorar a integridade
da
alimentação
dos
dados nos
sistemas judiciais

Melhorar a integridade dos dados

Maristela Freire

dos

Expandir a atuação dos
CEJUSCS no âmbito pré- Incentivar a desjudicialização
processual

Coordenadores
CEJUSCS

dos

Maristela Freire

Elaborando informativo, nota
do técnica e live.

SGE

Coordenadora
Juizados

Cumprir um dos requisitos da
meta

Extraindo
banco
de
dados
nos
sistemas
judiciais

SGE

Estimular
o
uso
da
Incentivar a desjudicialização
plataforma consumidor.gov

Encaminhar o plano ao CNJ

Como (Como será feito?)

Juizados Especiais

CEJUSCS Juizados

SGE

Realizando
treinamento
interno com os servidores
das unidades.
 Treinando Magistrados e
servidores a utilizar a
Plataforma;
 Realizando mutirões;
 Elaborando um plano de
comunicação e gestão do
uso da plataforma;
 Medindo a aderência no
uso da Plataforma
Implantando o CEJUSC
pré-processual no sistema
PJE
Encaminhando o plano para
o e-mail do DGE

Situação

Custos/Recursos

Finalizada

Sem custo

Em andamento

Sem custo

Em andamento

Sem custo

Em andamento

Sem custo

Em andamento

Sem custo

Finalizada

Sem custo

