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MISSÃO DO STJ 

Zelar pela autoridade e uniformidade interpretativa do direito federal comum, ou seja, das normas  

infraconstitucionais, garantindo ao usuário dos serviços uma justiça célere, acessível e efetiva. 

 

POLÍTICA DA QUALIDADE 

Assegurar a melhoria permanente da prestação dos serviços, 

propiciando uma justiça célere, acessível e efetiva. 

 

PROBLEMAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO STJ 

Isolamento do Judiciário “Síndrome da 
Torre de Marfim” 
 

• Isolamento do Judiciário. 

 

• Judiciário fechado à opinião pública. 
 

OBJETIVO:  

APROXIMAR A JUSTIÇA DO POVO 

DIRETRIZES: 

• Analisar a criação de melhores canais de comunicação com a 
sociedade. 

• Buscar cada vez mais a visibilidade e a transparência, para que a 
opinião pública saiba o que o STJ faz, como faz e por que faz. 

• Desenvolver uma cultura de proximidade do STJ com o cidadão. 

Deficiências Administrativas no Poder 
Judiciário 
 

• Morosidade do Judiciário. 

 

• Anacronismo e limitado uso da 
informática. 

 

• Comunicação interna a ser aprimorada. 

OBJETIVO: 

APRIMORAMENTO INSTITUCIONAL 

DIRETRIZES: 

• Assegurar a melhoria permanente da prestação dos serviços, 
propiciando uma justiça célere, acessível e efetiva. 

• Estabelecer a distribuição diária de processos. 

• Manter uma estrutura administrativa leve, ágil, transparente, capaz 
de prestar suporte à atividade-fim. 

• Adotar gestão participativa e em equipe. 

• Estabelecer um clima de confiança do usuário em relação ao STJ.  

• Analisar a criação de canais de comunicação interna. 

• Uniformizar procedimentos judiciais e administrativos. 

• Manter intercâmbio com outros Tribunais Superiores. 

• Promover maior informatização para agilizar a prestação 
jurisdicional. 

PONTOS FORTES DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELO STJ 

VALORES NORTEADORES DA ATUAL GESTÃO 

• Tempo razoável de resposta às 
demandas ao STJ. 

• Alta operosidade: em 621.783 
processos recebidos em dez anos 
568.944 foram julgados. 

• Expressiva dedicação à função 
jurisdicional. 

• Decisões de alta repercussão na 
sociedade. 

 - Estar aberto a mudanças 

 - Trabalhar com vontade e disposição 

 - Trabalhar em equipe 

 - Ter humildade 

 - Estimular diálogo 

 - Usar Criatividade 

 - Ter orgulho institucional (valorizar a participação no STJ) 

Obs.: Esse documento foi extraído do discurso de posse, bem como das entrevistas concedidas pelo Exmo. Sr. Ministro-
Presidente do STJ Paulo Costa Leite. 


