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Motivação 

O presente plano de ação do STJ visa ao cumprimento da Meta Nacional n. 9/2021, aprovada 
no XIV Encontro Nacional do Poder Judiciário, qual seja, realizar ações de prevenção ou 
desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), da 
Agenda 2030.  

Para fins de cumprimento dessa meta, o glossário das metas nacionais 2021 publicado pelo 
Conselho Nacional de Justiça - CNJ, estabeleceu que o tribunal deveria escolher um dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. Após a escolha do ODS, verificar na tabela 
“ANEXO: Meta 9 – Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário” quais são os três assuntos mais 
demandados (acervo até 31/12/2020) no tribunal e escolher entre um deles. Em seguida, 
elaborar um plano de ação voltado à prevenção ou desjudicialização do grupo de demandas 
escolhido e realizá-lo.  

 

Histórico 

O critério utilizado pelo STJ para a escolha de um ODS foi fazer o levantamento da quantidade 
de processos em tramitação, relativa a todos os assuntos constantes do anexo da meta 9 do 
glossário do CNJ. Para tanto, em novembro de 2020 foi feito o levantamento dos processos 
relativos à meta pendentes de julgamento no acervo do STJ, chegando-se aos seguintes 
números: 

 

ODS 
Código 

Assunto 
TPU 

Assunto 
Quantidade de processos 

tramitando 

 

10.288 
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS 
DE DIREITO PÚBLICO – Servidor Público Civil – 
Sistema Remuneratório e Benefícios 

5.520 

 

9.607 DIREITO CIVIL – Obrigações – Espécies de 
Contratos – Contratos Bancários 5.001 

 

3.372 DIREITO PENAL – Crimes contra a vida – 
Homicídio Qualificado 5.230 

Total geral 15.751 
Total geral de processos tramitando em 23/11/2020 261.085 

Fonte: Sistema Justiça 
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Na ocasião (26 de novembro de 2020), foi encaminhado plano de ação preliminar ao CNJ (para 
o e-mail: meta9ods@cnj.jus.br), constando as primeiras iniciativas adotadas pelo Tribunal da 
Cidadania para o cumprimento da referida meta.  

Após a priorização do ODS e do assunto a serem tratados na meta 9 pela Presidência do STJ, 
respectivamente, ODS 8 e assunto TPU n. 195 – Direito Previdenciário (todos os assuntos da 
hierarquia), verificou-se a necessidade de atualizar o levantamento estatístico anterior, para 
fazer constar todos os assuntos hierarquicamente relacionados ao direito previdenciário, bem 
como as iniciativas decorrentes do Acordo de Cooperação Técnica STJ n. 04/2020, sem ônus 
para o STJ, celebrado com a Advocacia Geral da União - AGU, que visam à prevenção de litígios 
sobre o tema (vide material anexo). 

A quantidade de processos tramitando no STJ, relativos ao ODS 8, código assunto TPU 195, foi 
então atualizada, após o primeiro trimestre de 2021, conforme se segue, demonstrando um 
total significativo de mais de 13 mil ações, que perfazem 5% do total de processos em 
tramitação nesta Corte: 

 

ODS 
Código 

Assunto 
TPU 

Assunto 
Quantidade de processos 

tramitando 

 

195 DIREITO PREVIDENCIÁRIO – Todos os assuntos 
da hierarquia 13.077 

Total geral de processos tramitando em 05/04/2021 269.351 

Processos da meta 9 em relação ao total 
 de processos em tramitação 5% 

Fonte: Sistema Justiça 
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Plano de Ação 2021 

Diante do exposto, segue para conhecimento e monitoramento pelo Conselho Nacional de 
Justiça, o plano de ação do STJ referente ao cumprimento da meta nacional n. 9, para o exercício 
de 2021: 

Ação Prazo Responsável Situação 
Priorização do assunto a ser tratado na meta 9 
pela Presidência do STJ. Até 

31/01/2021 
SGE Ação concluída 

Identificação de ações de prevenção e 
desjudicialização possíveis, visando o 
cumprimento da meta 9. 

Até 
30/03/2021 

Presidência, SJD, 
NUGEPNAC, SGE 

Ação concluída 

Revisão do plano de ação para cumprimento da 
meta.  

Até 
09/04/2021 

SGE, SJD, 
NUGEPNAC 

Ação concluída 

Aprovação do plano 2021 atualizado pela 
Presidência do STJ. 

Até 
15/04/2021 

SGE Ação concluída 

Envio do plano de ação da meta 9/2021 
atualizado ao CNJ 

Até 
30/04/2021 SGE Ação concluída 

Realização de reunião de ponto de controle para 
balanço das atividades realizadas e possíveis 
ajustes nas estratégias de redução de litígios e de 
desjudicialização de matéria previdenciária, 
firmadas no âmbito do Acordo de Cooperação 
Técnica n. 04/2020 com AGU. 

Até 
15/04/2021 

SJD e  
NUGEPNAC 

Ação concluída 

Definição dos indicadores de desempenhos 
relacionados ao trabalho de redução de litígios e 
de gerenciamento de precedentes, de matéria 
previdenciária. 

Até 
30/04/2021 

SJD e  
NUGEPNAC 

Em andamento 

Mapeamento e apresentação do levantamento 
das controvérsias e temas repetitivos de matéria 
previdenciária. 

Até 
30/06/2021 

NUGEPNAC Em andamento 

Divulgação, em caráter informativo, aos gabinetes 
de ministros relatores da Primeira Seção, das 
controvérsias e temas repetitivos de matéria 
previdenciária para fomentar a afetação e 
julgamento dos respectivos casos. 

Até 
30/06/2021 

NUGEPNAC Não iniciado 

Divulgação dos resultados das ações de redução 
de litígio e de desjudicialização de matéria 
previdenciária obtidos no âmbito do Acordo de 
Cooperação Técnica n. 04/2020. 

Até 
15/07/2021 

SJD e  
NUGEPNAC 

Não iniciado 

Atualizado em 23/04/2021 


