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5º Curso de Formação Continuada em Administração Judiciária de TRT  

ENAMAT  

Brasília, 21/5/2013 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

NA JUSTIÇA DO TRABALHO  



• Noções sobre Gestão Estratégica 

 

• A execução da estratégica (o grande 

desafio) 

 

• Os indicadores como instrumentos de 

gestão 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

NA JUSTIÇA DO TRABALHO  



A Gestão Estratégica no Mundo 
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Estratégia EUROPA 2020:  
As metas econômicas e de crescimento para 

os 27 países da União Européia 

• Elevar a taxa de emprego de 69% para 75% da população ativa 

(com idade entre 20 e 64 anos); 

• Investir 3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento; 

• Reduzir em 20% a emissão de gases do efeito-estufa; aumentar 

em 20% o desempenho energético e buscar 20% de energia de 

fontes renováveis; 

• Aumentar de 30% para 40% a população que conclui o ensino 

superior após o ensino médio; e reduzir para menos de 10% a taxa 

de evasão escolar na educação básica; 

• Reduzir em 20 milhões a população ameaçada pela pobreza.  



5 

Estratégia EUROPA 2020 

“As situações são muito diversas nos 27 Estados-

Membros e por isso estamos a propor objetivos de 

conjunto para a Europa, mas vamos agora pedir a 

cada Estado-Membro que apresente o seu plano 

para atingir os seus próprios objetivos”(José 

Manuel Barroso Durão, Presidente da Comissão 

Européia).  



FBI 
• Mueller apresenta metas FBI para o painel do Senado 

• Publicado em: 17 setembro de 2008 às 07:32 
 

• WASHINGTON, 17 de setembro (UPI ) - O diretor do FBI Robert Mueller Quarta-feira descrito como o 
FBI irá operar no futuro, diante de um painel do Senado , cujo presidente se queixou da falta de 
cooperação. 

• "( Mueller ), dizendo que ele não pode dar-nos cópias das orientações propostas até serem finalizados, 
mas, naturalmente , uma vez que são finalizados já não são propostos ou objecto de mudança ", 
presidente do Comitê Judiciário do Senado Patrick Leahy, D- Vt . , disse no início da reunião. 

• Leahy disse que o comitê ainda estava à espera de respostas do Ministério da Justiça para as 
perguntas feitas em março. 

• Mueller focada em quatro aspectos do FBI - a inteligência, técnicas de investigação, tecnologia e 
capital humano. 

• A coleta de inteligência não se limita às ameaças contra o terrorismo , mas também a investigar o 
potencial de espionagem ou a proliferação de ameaças, ele disse. Cada escritório de campo agora tem 
um grupo de agentes , analistas, lingüistas e especialistas em vigilância , que são os "braços 
operacionais do nosso programa de inteligência ", disse ele . 

• Novas orientações de investigação em breve estará em vigor para os agentes de campo do FBI 
recolha, análise e partilha de informações no âmbito de um quadro de melhoria interna, disse Mueller. 

• Os avanços tecnológicos que ele delineou incluem a introdução progressiva de Sentinela, um 
programa de gestão baseada na Web caso de programas de informação e tecnologia, permitindo que 
o FBI se comunicar com seus parceiros. 

• Ele disse que a agência iniciou programas para orientar as pessoas com habilidades críticas. 

 

http://www.upi.com/topic/Robert_Mueller/
http://www.upi.com/topic/Robert_Mueller/
http://www.upi.com/topic/Robert_Mueller/
http://www.upi.com/topic/Patrick_Leahy/
http://www.upi.com/topic/Patrick_Leahy/
http://www.upi.com/topic/Patrick_Leahy/










“o processo de planejar, organizar, 

dirigir e controlar o uso dos recursos 

organizacionais para alcançar 

determinados objetivos de maneira 

eficiente e eficaz”. (Chiavenato)  

Administrar é....  



Por quê Gestão Estratégica 

no Poder Judiciário? 
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Porque é preciso gerir com eficiência: 

• Orçamento de 50 bilhões de reais; 

• 16 mil magistrados; 

• 300 mil servidores; 

• 90 milhões de processos. 



Garantir um serviço judicial de 

qualidade. 

PARA QUÊ? 



“Mudar é complicado? Acomodar é perecer!” – Mário 
S. Cortella  

COMO? 

Modernizando e aperfeiçoando a sua gestão. 



Por quê? 



Para quê? 



COMO? 



Por quê? 



Para quê? 



Como? 



Por quê? 



Para quê? 



COMO? 

MÉTODO: Meta + Hodós = “Caminho para o resultado” ou 

“Sequência de ações necessárias para se atingir certo 

resultado desejado”. 

“Se gerenciar é perseguir resultado, não existe 

gerenciamento sem método. O método é então a essência 

do gerenciamento. Gestão é método”. (Vicente Falconi). 



Balanced ScoreCard – BSC 

Harvard Business School  

“GESTÃO É MÉTODO” 

 

Metodologia    



 Mapa Estratégico 

 Objetivos Estratégicos (Pilares) 

• Indicadores de Desempenho  

• Metas 

• Projetos (Plano de Ação) 

Componentes do BSC 

Guia Estruturado que permite uma visão global do planejamento.  

Mecanismos de medir e acompanhar o desempenho da organização no 

alcance de cada objetivo.  



ALCANÇAR 

Recursos  

Processos Internos 

Cliente 

(Sociedade) 

FAZER 

TER 

Perspectivas do BSC 

Visão de Futuro 
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Eficiência Operacional Acesso ao Sistema de Justiça Responsabilidade 

Social 

Alinhamento e Integração 

Garantir a 

agilidade nos 

trâmites 

judiciais e 

administrativos 

Buscar a 

excelência na 

gestão de 

custos 

operacionais 

Facilitar o 

acesso à Justiça Promover a cidadania  

Aprimorar a 

comunicação com 

públicos externos 

• Papéis e iniciativas do Judiciário 

• Dados processuais e administrativos 

• Transparência / Linguagem clara 

 

Disseminar valores 

éticos e morais por 

meio de atuação 

institucional efetiva 

Fomentar a interação e a 

troca de experiências 

entre Tribunais (nacional 

e internacional) 

Garantir o alinhamento 

estratégico em todas 

as unidades do 

Judiciário 

Desenvolver 

conhecimentos, 

habilidades e 

atitudes dos 

magistrados e 

servidores  

• Gestão e Execução da Estratégia 

• Gestão Administrativa 

• Gestão de Projetos 

• Tecnologia 

• Alocação de Pessoas 

• Otimização de Rotinas 

Motivar e 

comprometer 

magistrados e 

servidores com a 

execução da 

Estratégia 

Assegurar  

recursos 

orçamentários 

necessários para a 

execução da 

Estratégia 

Visão de Futuro: 

Ser reconhecido pela Sociedade como 

instrumento efetivo de Justiça, Equidade 

e de Promoção da Paz Social 

 
• Acessibilidade 

• Celeridade 

• Ética 

• Imparcialidade 

• Modernidade 

• Probidade 

• Responsabilidade Social e Ambiental 

• Transparência 

 

 

• Desdobramento da Estratégia 

• Continuidade administrativa 

• Unidades do Judiciário  

• Universidades 

• Organizações  

Missão: Realizar Justiça 

• Comunicação Interna 

• Cultura orientada a Resultados 

• Qualidade de Vida/Clima Organizacional 

• Suporte à Estratégia 

• Segurança da Informação 

Atuação Institucional 

Fortalecer e harmonizar 

as relações entre os 

Poderes, setores e 

instituições 

Promover a 

efetividade no 

cumprimento 

das decisões 

• Conhecimentos  e práticas 

jurídicas e administrativas 

• Inclusão Social e Desenvolvimento   

• Conscientização de direitos, 

deveres e valores 

• Execução das decisões 

• Prevenção de litígios judiciais 

• Parcerias/Convênios 

• Execução Voluntária das Decisões 

• Segurança física da Informação 

• Segurança das pessoas 

• Capilaridade 

• Formas Alternativas de acesso 

• Economicidade 

• Responsabilidade 

Ambiental 

MAPA ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO 

• Gestão Orçamentária 

Gestão de Pessoas Orçamento 

Atributos de Valor para a Sociedade 

Infra-estrutura e Tecnologia 

e 

Garantir a 

disponibilidade  de 

sistemas essenciais 

de TI 

Garantir a infra-

estrutura 

apropriada às 

atividades 

administrativas 

judiciais 
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Eficiência Operacional Acesso à Justiça e Efetividade Responsabilidade Social 

Alinhamento e Integração 

Aprimorar 

continuamente os 

procedimentos 

de trabalho e a 

estrutura 

organizacional 

Agilizar os 

trâmites 

judiciais e 

administrativos 

Aproximar a 

Justiça do 

Trabalho do 

cidadão 

Promover a 

cidadania  

Fortalecer as 

relações com outras 

instituições públicas 

e privadas 

Fortalecer a imagem 

institucional da 

Justiça do Trabalho 

Promover o 

alinhamento 

estratégico e a 

integração de todas as 

unidades da Justiça 

do Trabalho 

Buscar a excelência 

na gestão 

orçamentária 

assegurando a 

execução da 

estratégia 

Visão de Futuro: 

Ser reconhecida perante a sociedade 

pela excelência na prestação dos  

serviços judiciais, até 2014. 

 
• Acessibilidade 

• Celeridade 

• Ética 

• Efetividade 

• Inovação 

• Modernidade 

• Qualidade 

• Responsabilidade Social e Ambiental 

• Transparência 

• Valorização das Pessoas 

 

 

Missão: Realizar justiça, no âmbito das relações  

de trabalho, contribuindo  para a paz social  

e o fortalecimento da cidadania. 

Atuação Institucional 

Aprimorar a 

comunicação com o 

público interno e 

externo 

Promover a 

efetividade no 

cumprimento 

das decisões 

MAPA ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

Gestão de Pessoas Orçamento 

Atributos de Valor para a Sociedade 

Infraestrutura e Tecnologia 

Garantir a 

disponibilidade 

dos sistemas 

essenciais de 

TI 

Promover a 

integração e a 

permanente 

atualização 

dos sistemas  

de informação 

Garantir a 

infraestrutura 

física e material 

necessária 

Desenvolver 

conhecimento

s, habilidades 

e atitudes das 

pessoas, com 

foco na 

estratégia 

Promover 

meios para 

motivar e 

comprometer 

as pessoas 

com os 

objetivos da 

instituição 

Buscar a 

melhoria 

continua do 

clima 

organizacional 

e a da qualidade 

de vida das 

pessoas 

Promover a  

responsabilidade 

sócio-ambiental 
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Garantir a agilidade 

nos trâmites judiciais 

e administrativos 

Indicador: Taxa de 

Congestionamento 

Meta: Reduzir a 

Taxa de 

Congestionamento 

em 5% no ano de 

2012 

Plano de Ação: 

Processo Eletrônico, 

etc. 

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL - RAEs 



“com as reformas que 

incidem sobre a 

morosidade sistêmica 

podemos ter uma 

justiça mais rápida, 

mas não 

necessariamente 

uma justiça mais 

cidadã”.    

(Boaventura de 

Sousa Santos); 

EQUILÍBRIO 



  

Resolução CNJ N. 70, de 18.03.09 

Formalizou e institucionalizou o 

Planejamento Estratégico do 

Poder Judiciário  



  

Art. 1º - Plano Estratégico Nacional (Anexo I);  

Art. 2º - Planos Estratégicos dos Tribunais alinhados ao Plano 

Nacional, de pelo menos 5 anos, aprovados em plenário, com: 

• Objetivos e Indicadores Estratégicos; 

• Metas de curto, médio e longo prazos; 

• Projetos suficientes e necessários para atingir as metas; 

Art. 5º - Reuniões de Análise Estratégica - RAE; 

Art. 6º - Metas nacionais de nivelamento (Anexo II); 

Art. 7º - Comitê Gestor Nacional para a estratégia do Judiciário 

A Resolução CNJ 70 

 

Continuidade administrativa 



 

 Orçamento estratégico - alinhamento da 

proposta e da execução orçamentária ao 

planejamento estratégico 

 RESOLUÇÃO CNJ 70 

 

Da Vinculação da Gestão Estratégica ao 

Orçamento 



 

 Gestão democrática e participativa – 

participação efetiva de servidores e 

magistrados na gestão estratégica e 

orçamentária como garantia da execução da 

estratégia (comprometimento com a estratégia) 

 RESOLUÇÃO CNJ 70 



METAS 

 POLÍTICAS JUDICIÁRIAS 

PRIORITÁRIAS CONSTRUIDAS 

COLETIVAMENTE  



  

1. Priorização dos processos antigos (Meta 2 de 2009); 

 

2. Publicação dos maiores litigantes do Poder Judiciário 

 

3. Controle do acervo (julgados x distribuídos – Meta 1) 

 

4. Execução trabalhista (Meta 3 de 2010) 

 

5. Processo eletrônico 

 

6. Divulgação de dados na internet (transparência) 

 

7. Saúde ocupacional de magistrados e servidores.  

 

Metas e Políticas Judiciárias 



  

Meta 1 - Julgar quantidade maior de processos do conhecimento 

do que os distribuídos em 2013 

 

Meta 2 – Julgar, até 31/12/2013, pelo menos 80% dos processos 

distribuídos em 2009 na Justiça do Trabalho 

 

Meta 16 – Fortalecer a unidade de controle interno no Tribunal. 

 

Meta 17 – Desenvolver, nacionalmente, sistemas efetivos de 

licitação e contratos. 

 

Metas Gerais do Poder Judiciário 

2013 

(“Compromissos”) 



  

Meta 09 - Implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) em pelo 

menos 65% das unidades judiciárias e administrativas. 

 

Meta 10 – Realizar adequação ergonômica em 20% das unidades judiciárias de 

1º e 2º Grau. 

 

META 11 - Capacitar, com duração mínima de 20 horas, 50% dos magistrados e 

50% dos servidores na utilização do Processo Judicial Eletrônico e em gestão 

estratégica. 

 

Meta 12 – Implantar o Processo Judicial Eletrônico – PJE em pelo menos 40% 

das Varas do Trabalho de cada Tribunal. 

 

Meta 17 – Aumentar em 15% o quantitativo de execuções encerradas em 

relação a 2011. 

 

Meta 18 – Executar, até setembro de 2012, pelo menos 65% do orçamento 

anual disponível, excluídas as despesas com pessoal. 

 

Metas Nacionais da Justiça do Trabalho 

2013 



 

 

As metas de produtividade não 
visam a trabalhar mais, mas a 

trabalhar melhor.  

 

ALGUMAS LIÇÕES… 
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EXECUÇÕES ENCERRADAS EM 2011 

Comparação das VT Brasília 
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Comparação das VT Fortaleza 

 



Não há resultado satisfatório sem 
engajamento efetivo da cúpula 

(o  papel dos líderes) e 
motivação da base  



VÍDEO 

 



Executar a estratégia: 

principal desafio da organização. 



Principais dificuldades 

1. Poucos funcionários/servidores compreendem a 

estratégia (são eles que executam) 

 

1. Não alinhamento do orçamento com a 

estratégia (dinheiro não chega aos projetos 

estratégicos) 

 

1. Pouca discussão da estratégia (menos de 

1h/mês. Às vezes 1 vez/ano) 



Caminhos.... 

  
1. Comunicar, Comunicar e Comunicar a estratégia (“7 vezes e de 

7 formas diferentes”) 

 

1. Alinhar a organização à estratégia (inclusive com 

desdobramento para as unidades) 

 

1. Mostrar como o trabalho de cada unidade/servidor influencia ou 

se relaciona com a estratégia – “painel de contribuição” 

 

1. Motivação - pela participação e pela delegação (empowerment) 

 

1. Definir projetos que farão a diferença e alocar recursos 

apropriados 

 

1. Avaliar e discutir a estratégia, indicadores e metas 1 vez/mês 

(aprendizado) – como estamos? Precisamos corrigir o rumo? 

 



A EXECUÇÃO DA ESTRATÉGICA NO 

TST  



O MODELO DE GESTÃO DO TST  

• Comitê Permanente (revisões anuais do Plano a avaliação dos 

projetos estratégicos) 

 

• Oficinas estratégicas (definição dos planos de ação e seus 

gestores), com ampla participação 

 

• Acompanhamento permanente dos planos de ação, metas e 

dos 33 indicadores (Painel de indicadores e SIGEST) 

 

• Apresentação dos resultados dos planos de ação, projetos 

estratégicos e metas nas RAEs  

 

• Modelo de gestão institucionalizado, com rotina de reuniões. 

 
APRESENTAÇÃO 



OS INDICADORES COMO 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO 



Administrar é....  GERIR “DE OLHO NOS INDICADORES” 



PADRONIZAÇÃO DE INDICADORES 

NACIONAIS  

46 INDICADORES COMUNS 

Ferramentas para medir.  

“Não se gerencia o que não se 

mede, não se mede o que não se 

define, não se define o que não se 

entende, não há sucesso no que 

não se gerencia””. 

Deming 

PADRONIZAR PARA COMPARAR (BENCHMARKING) 



INDICADORES DE DESEMPENHO 

DO JUDICIÁRIO 

• PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (46 

INDICADORES NACIONAIS) 

 

• JUSTIÇA EM NÚMEROS 



INDICADORES DO PLANEJAMENTO 

NACIONAL 

• Eficiencia Operacional 

3 - Taxa de Congestionamento 

4 - Produtividade do magistrado 

6 - Índice de agilidade no julgamento 

8 - Índice de agilidade na tramitação dos 

processos de aquisição de bens e serviços 

9 - Índice de virtualização dos processos 

novos 

• Acesso à Justiça 

16 - Índice de acesso à justiça 



INDICADORES DO PLANEJAMENTO 

NACIONAL 

• Acesso à Justiça 

17 - Taxa de Congestionamento na fase de 

execução 

• Alinhamento e Integração 

20 - Índice de gestão participativa 

• Gestão de Pessoas 

32 - Percentual do orçamento de custeio 

aplicado em capacitação 

34 - Índice do Clima Organizacional  

 

 

 



INDICADORES DO PLANEJAMENTO 

NACIONAL 

• Gestão de Pessoas 

35 - Índice de absenteísmo 

36 - Índice de prevenção de saúde 

• Infraestrutura e Tecnologia 

39 - Índice de satisfação com as instalações 

físicas 

40 - Índice de condições de trabalho 

• Orçamento 

46 - Índice de execução do orçamento 

disponibilizado 



DESEMPENHO 

ATUAL 

DESEMPENHO  

PREVIAMENTE 

DEFINIDO 

AÇÃO 

CORRETIVA 

Indicador 

A tomada de decisão a partir da  

análise adequada dos indicadores 

OS INDICADORES COMO INSTRUMENTOS DE GESTÃO 



Taxa de Congestionamento da Justiça Estadual

42,5%

45,9%
47,0%50,1%52,8%

79,6%80,5%80,2%80,0%80,7%

42,0%

40,6%

34,0%

41,8%37,3%

50,6%51,1%48,9%50,5%
53,7%
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100,0%
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Ano

Litigiosidade da Justiça Estadual 
Série Histórica dos Dados 





33,2% 30,0% 28,7% 28,0%
25,2%

48,0% 50,5% 51,7%
49,4%

47,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2004 2005 2006 2007 2008

Ano

Taxa de Congestionamento da Justiça do Trabalho

2º - Taxa de Congestionamento no 2º Grau 1º - Taxa de Congestionamento no 1º Grau

Litigiosidade da Justiça do Trabalho 
Série Histórica dos Dados 









Fomentar a cultura  de 

analise dos indicadores 

para a tomada de decisão 



Orçamento + Servidores  

=  

Eficiência 

? 



Despesas da Justiça Estadual 

R$ 0 R$ 300 R$ 600 R$ 900 R$ 1.200 R$ 1.500

Justiça Estadual

TJ - Rio Grande do Sul

TJ - São Paulo

TJ - Minas Gerais

TJ - Rio de Janeiro

R$ 1.022,5

R$ 471,8

R$ 749,8

R$ 1.098,6

R$ 1.262,8

Despesa Total da Justiça por Casos Novos 

R$ 0 R$ 2.000 R$ 4.000 R$ 6.000

TJ - Rio Grande do Sul

TJ - Rio de Janeiro

TJ - Minas Gerais

TJ - São Paulo

R$ 1.212,2

R$ 1.858,0

R$ 1.967,1

R$ 4.597,5

Milhões

Despesa Total da Justiça 

Estudo Comparativo entre os 4 maiores Tribunais 

de Justiça 



Estrutura de Pessoal  

0 5 10 15 20

Justiça Estadual

TJ - Rio Grande do Sul

TJ - Minas Gerais

TJ - Rio de Janeiro

TJ - São Paulo

13

8

14

18

19

Pessoal do quadro efetivo por magistrado 

0 200 400 600 800 1.000

Justiça Estadual

TJ - Rio de Janeiro

TJ - Minas Gerais

TJ - São Paulo

TJ - Rio Grande do Sul

403

188

324

524

823

Processos em tramitação por servidor 

Estudo Comparativo entre os 4 maiores Tribunais 

de Justiça 



Carga de trabalho 
Casos novos por 100 mil habitantes 

Casos novos por Magistrado 

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Justiça Estadual

TJ - Rio de Janeiro

TJ - Minas Gerais

TJ - Rio Grande do Sul

TJ - São Paulo

5.641

3.919

4.604

7.802

11.362

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Justiça Estadual

TJ - Minas Gerais

TJ - Rio de Janeiro

TJ - São Paulo

TJ - Rio Grande do Sul

8.683

7.839

8.037

13.410

19.490

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

Justiça Estadual

TJ - Minas Gerais

TJ - Rio de Janeiro

TJ - São Paulo

TJ - Rio Grande do Sul

1.731

1.787

1.873

2.869

3.306

Litigiosidade de 1° Grau e Juizado 

Especial Estudo Comparativo entre os 4 maiores Tribunais 

de Justiça 



Litigiosidade de 1° Grau e Juizado 

Especial 

Sentenças por magistrado 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Justiça Estadual

TJ - Rio de Janeiro

TJ - Minas Gerais

TJ - São Paulo

TJ - Rio Grande do Sul

1.402

1.458

1.693

2.118

2.936

Estudo Comparativo entre os 4 maiores Tribunais 

de Justiça 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Justiça Estadual

TJ - Rio Grande do Sul

TJ - Rio de Janeiro

TJ - Minas Gerais

TJ - São Paulo

75,15%

62,36%

62,79%

63,23%

81,36%

Taxa de congestionamento 



Litigiosidade de 1° Grau e Juizado 

Especial 

CONCLUSÃO: Dos 4 maiores tribunais estaduais, o 

TJRS é o que tem a menor despesa por caso novo, a 

maior quantidade de processos/servidor e de 

processos/magistrado e a menor correlação de 

servidor/magistrado. Apesar disso, é o que tem a maior 

produtividade e a menor taxa de congestionamento.  

Estudo Comparativo entre os 4 maiores Tribunais 

de Justiça 



APRENDIZADO  

• Disponibilidade orçamentária e quantidade de servidores 

não é sinônimo de EFICIÊNCIA.  

Estudo Comparativo entre os 4 maiores Tribunais 

de Justiça 
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