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Introdução 

O princípio da eficiência, exigido pela reforma do sistema judicial a partir da 
Emenda Constitucional n. 45/2004, exigiu do Poder Judiciário novos ideais de 
profissionalização, sendo imposto um novo modelo de gestão, a fim de torná-lo 
mais eficiente, o que culminou na formalização, no ano de 2007,  do Plano de 
Metas  2007-2008, e, em 2009, do Planejamento Estratégico 2009-2014. 

Em 2015, iniciou-se um novo ciclo de planejamento estratégico, que está norte-
ando as ações dos magistrados, servidores e colaboradores até o ano de 2020, 
elaborado de forma colaborativa, com a participação de juízes e servidores de 
todas as regiões, e baseado nas estratégias estabelecidas pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) para todo o Poder Judiciário e pelo Conselho de Justiça 
Federal (CJF) para toda a Justiça Federal. 

Na Justiça Federal, o CJF aprovou a Resolução nº 313/2014-CJF, que dispõe so-
bre a aprovação da Estratégia da Justiça Federal 2015/2020, compreendendo o 
Plano Estratégico da Justiça Federal (PEJF) e o Plano Estratégico de Tecnologia 
da Informação (PETI), peças que resumem as prioridades de nossa justiça es-
pecializada para o período 2015–2020.

A Seção Judiciária de Minas Gerais, desde então, iniciou o desenvolvimento de 
ações para o desdobramento da estratégia da Justiça Federal, procurando ap-
rimorar a sua organização, fomentando práticas de gestão estratégica e propi-
ciando aos gestores, magistrados e servidores ferramentas de planejamento, de 
tecnologia da informação, de gestão de projetos e de melhorias de processos 
de trabalho. 

Como resultado do esforço ao longo do tempo, a Seccional mineira, em 2016, 
através das ações desenvolvidas em suas unidades judiciárias e com o suporte 
e incentivo da Administração, angariou o Selo Estratégia em Ação na categoria 
Diamante, outorgado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região por ter sido a 
Seção Judiciária que mais recebeu pontos pelo cumprimento das metas estabe-
lecidas pelo CJF para o ano de 2016.

Para 2017, dando continuidade às ações de divulgação da estratégia da Justiça 
Federal e almejando manter a sua posição na categoria Diamante do Selo Es-
tratégia em Ação, a Administração da Seção Judiciária promoveu a elaboração 
desta cartilha, trazendo noções gerais sobre o Planejamento Estratégico e sobre 
as metas estabelecidas para o ano de 2017, incluindo o panorama do cumpri-
mento das metas na Primeira Região e na Seccional no ano de 2016.



4

O que é gestão estratégica?

Partindo da exigência de uma atuação eficiente por parte do Poder Judiciário, 
frente às novas linhas de gestão do CJF e CNJ, quando se é exigido aos tribun-
ais o aperfeiçoamento e modernização dos serviços judiciais, surge a necessi-
dade de planejamento e de gestão estratégica. 

Nesse contexto, conceituamos a gestão estratégica como uma forma de 
gerir toda uma organização com foco em ações estratégicas em todas as suas 
áreas. É uma maneira de acrescentar novos elementos de reflexão, a fim de 
se avaliar a situação da instituição, em seu cenário interno e externo, elabo-
rar projetos de mudanças estratégicas, acompanhar e gerenciar os passos de 
implementação das ações, determinando os rumos a seguir, objetivos e metas, 
melhorias e crescimento.

Entende-se a gestão estratégica como formulação de estratégias que  deter-
minem rumos ou formas de atingir objetivos e metas, melhorias, crescimento 
e mudanças, sempre com foco na eficiência, estando essas estratégias reuni-
das e descritas em um plano estratégico.
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O que é planejamento estratégico?

Considerando que a gestão estratégica é um processo de formulação de ações, 
que determinam os rumos a seguir por uma instituição, o planejamento estra-
tégico é a formalização e consolidação da gestão estratégica. 

Planejamento estratégico é, pois, um procedimento de gerenciamento que 
diz respeito à formulação de objetivos, que contribuem para o cumprimento da 
missão institucional com coerência e sustentação, tratando-se de um processo 
dinâmico que exige um acompanhamento constante e revisões periódicas.

O planejamento estratégico é um instrumento que esclarece quanto:

à Missão:•	  Que consiste numa declaração concisa da razão de ser, de 
existir da instituição. É, sobretudo, uma ferramenta de comunicação 
com a sociedade. Declarar a missão é responder às seguintes pergun-
tas: Por que existimos? Onde estamos? Qual a finalidade da Justiça 
Federal? 

Ex: Missão da Justiça Federal: Garantir à sociedade uma prestação 
jurisdicional acessível, rápida e efetiva;

à Visão:•	  é o futuro que se deseja criar, combinando os melhores 
conhecimentos sobre a realidade, projeções, predições, imaginações 
e sonhos de uma equipe. Ela reflete como a organização pretende 
ser vista pela sociedade no futuro. A visão de futuro responde às 
seguintes perguntas: Para onde vamos? Qual é o nosso destino?

Ex: Visão de futuro da Justiça Federal: Consolidar-se perante a socie-
dade como uma justiça efetiva e transparente;

aos Valores: •	 São virtudes desejáveis ou características básicas posi-
tivas que a instituição quer preservar, adquirir ou incentivar. As ações 
institucionais devem ser norteadas por essas virtudes, que orientam 
a conduta e o padrão de comportamento dos seus membros de poder, 
servidores, estagiários e prestadores de serviço e que, de certa forma, 
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constituem uma fonte de inspiração no ambiente de trabalho. Instituir 
valores na Instituição significa responder às seguintes perguntas: O 
que é importante para a Justiça Federal? Quais crenças orientarão o 
nosso comportamento?

Ex: Valores da Justiça Federal: Ética, respeito à cidadania e ao ser 
humano, responsabilidade ambiental, transparência, qualidade e in-
ovação; 

ao diagnóstico externo:•	  procura antecipar oportunidades e amea-
ças para a concretização da visão, da missão e dos objetivos;

Ex: Cenário político e econômico do país;

ao diagnóstico interno: •	 são as forças e fraquezas internas da orga-
nização;

Ex: quais são as capacidades que possuímos coletivamente, ou que 
precisamos desenvolver;

à  estratégia•	 :  como faremos para alcançar a nossa visão e como 
desdobraremos a estratégia (quais as grandes ações que precisam ser 
conduzidas e que comporão a estratégia, isto é, os objetivos estraté-
gicos).

Ex: a elaboração do portfólio de projetos e ações da Seção Judiciária 
de Minas Gerais (Plano de Ação).

O planejamento estratégico somente atinge seu ápice quando 
entendido e realizado por todas as pessoas da organização, numa 
mobilização permanente e orquestrada. Por isso a importância da 
administração promover a adesão à gestão estratégica através 
de seminários e treinamentos.

Importante:
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A estratégia da Justiça Federal

A Justiça Federal optou pelo modelo de gestão Balanced Scorecard (BSC), método 
recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, que auxilia as organizações a 
traduzir sua estratégia em objetivos operacionais, direcionando comportamentos 
e desempenho. 

Baseando-se em indicadores de desempenho, a metodologia permite à organiza-
ção monitorar a execução de sua estratégia, acompanhar seu desempenho, es-
tabelecer e verificar as metas atingidas, viabilizar o aprendizado organizacional, 
conhecer resultados passados e projetar tendências. Dessa forma, é possível 
orientar a tomada de decisões, possibilitando o direcionamento adequado dos 
recursos que viabilizarão ações de impacto positivo.

A metodologia, adaptada sob a ótica da administração pública, propõe um bal-
anceamento entre três perspectivas organizacionais distintas e interdependentes 
que podem ser representadas da seguinte forma:

Sociedade – localizada no topo das perspectivas, considera que a administração 
pública existe para identificar e atender às demandas sociais. Direciona todas as 
ações da organização para as necessidades dos usuários, considerando a aces-
sibilidade, a criação de valor e a excelência no atendimento.

Processos internos - destaca e prioriza os processos e procedimentos mais rel-
evantes para a promoção da melhoria contínua.

Recursos - disponibiliza a infraestrutura necessária para o alcance dos objetivos 
planejados, promove o desenvolvimento das pessoas, intensifica o uso de tecno-
logia e compartilha o conhecimento.

Estas três perspectivas estão diretamente ligadas aos objetivos estratégicos, for-
mando uma relação de causa e efeito que indica o caminho a ser seguido em 
busca de resultados positivos, levando à realização da Visão de futuro. As respos-
tas às perguntas de cada perspectiva formam os denominados macrodesafios do 
Poder Judiciário, que alocam os objetivos estratégicos constituindo o mapa estra-
tégico, que é o principal instrumento de tradução e monitoramento da estratégia 
da Justiça Federal.

O Plano da Justiça Federal atualmente aprovado estabelece as metas e iniciativas 
nacionais, de acordo com os macrodesafios do Poder Judiciário para o período de 
2015 a 2020, apontando os caminhos a serem trilhados para se obter uma justiça 
mais efetiva e transparente perante a sociedade. No documento, são apresenta-
dos o mapa estratégico, os macrodesafios, a missão, a visão de futuro, os valores 
e os cenários, bem como os objetivos, os indicadores, as metas e as iniciativas.
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PERSPECTIVA MACRODESAFIO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

SOCIEDADE Garantia dos direitos 
da cidadania Buscar a satisfação do usuário/cidadão

PROCESSOS 
INTERNOS

Celeridade e 
produtividade na 
prestação jurisdicional

Agilizar os trâmites judiciais

Adoção de soluções 
alternativas de conflito

Aumentar o número de processos 
encerrados por meio de conciliação

Aprimoramento da 
gestão criminal

Agilizar os trâmites judiciais dos 
processos criminais, de modo a 
combater a impunidade

Aperfeiçoar a gestão da execução da 
pena alternativa

Impulso às execuções 
fiscais e cíveis

Agilizar os trâmites judiciais no 
cumprimento do  julgado

Agilizar os trâmites judiciais das 
execuções fiscais

Combate à corrupção 
e à improbidade 
administrativa

Agilizar os trâmites processuais na 
busca do julgamento célere das ações 
de improbidade administrativa

Aprimorar o funcionamento do sistema 
de controles internos da Justiça 
Federal

Gestão das demandas 
repetitivas e dos 
grandes litigantes

Reduzir  o acúmulo de processos 
relativos às demandas repetitivas e 
dos grandes litigantes

RECURSOS

Melhoria da gestão de 
pessoas

Desenvolver o potencial humano nos 
órgãos da Justiça Federal

Aperfeiçoamento na 
gestão de custos Otimizar custos operacionais

Instituição da 
governança judiciária

Aprimorar a organização e as práticas 
de gestão estratégica da Justiça 
Federal

Melhoria da 
infraestrutura de TIC

Assegurar a efetividade dos serviços 
de TI para a Justiça Federal

Aperfeiçoar a governança de TI Justiça 
Federal
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A implantação do plano estratégico 
2015/2020 na SJMG

Diferentemente do Planejamento estratégico do período de 2009-2014, 

o incentivo e direcionamento para o cumprimento das metas estraté-

gicas foi intensificado com o desdobramento do Planejamento Estraté-

gico 2015/2020.

O auxílio do sistema e-siest, desenvolvido pela Divisão de Estatística/

TRF1, atualmente serve às unidades judiciárias como ferramenta de 

controle, subsidiando as varas federais na proposição de ações para o 

alcance de metas.

O direcionamento e assessoramento prestado pela Divisão de Plane-

jamento Estratégico (DIPLE/TRF1) reforça a representatividade da 1ª 

Região na definição das metas nacionais do poder judiciário e das me-

tas específicas da Justiça Federal.
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Atualmente, na Seção Judiciária de Minas Gerais, contamos com maior 

conscientização, envolvimento e participação dos gestores, tanto das 

unidades judiciárias e administrativas, quanto às responsabilidades da 

instituição frente ao desdobramento da estratégia da Justiça Federal.

De parte da Administração, em 2015 foi iniciado um projeto de incen-

tivo à adesão às práticas de gestão estratégica, através da capacita-

ção de Diretores de Secretaria das unidades judiciárias e servidores 

da Administração da Capital e de algumas subseções judiciárias, com 

previsão para se estender, em 2017, inicialmente, para todos os servi-

dores da área fim da Sede da Seccional em Belo Horizonte, até que seja 

possível a capacitação e envolvimento de todo o corpo funcional da 

Justiça Federal no Estado de Minas Gerais, com o objetivo de dissemi-

nar os conceitos ligados ao Planejamento Estratégico e a elaboração de 

projetos alinhados à estratégia, de forma a propiciar o cumprimento 

das metas relativas à área fim. 

Outra ação de suporte às iniciativas estratégicas da Justiça Federal 

de Minas Gerais ocorreu com a instalação do Escritório de Projetos 

Estratégicos, vinculado à Seção de Modernização Administrativa, com 

a atribuição de centralizar as informações, apoiar o planejamento e 

a estruturação dos projetos estratégicos, fazer o acompanhamento e 

controlar o desenvolvimento do portfólio da JFMG, além de manter a 

alta administração informada do andamento e da criticidade desses 

projetos.
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As metas estratégicas da Justiça Federal

Metas estratégicas são resultados quantitativos 
mensuráveis a se realizarem em prazo estipulado 
especificamente, ou seja, a meta mensura o que o 
objetivo mencionado no tópico anterior deseja al-
cançar em forma de números. Os objetivos e metas 
têm papel fundamental no planejamento estratégi-
co. Ao se estabelecerem prazos e quantificarem os 
resultados, os objetivos e metas tornam o planeja-
mento mais fácil de ser executado. 

É importante atentar-se que os objetivos, assim 
como as estratégias, devem atender às necessidades 
da organização. Os objetivos e metas devem ser 
tangíveis e não um sonho no imaginário do gestor.

Em 2016, a Justiça Federal aprovou na 3ª reunião 
do COGEST (Comitê Gestor de Planejamento Es-
tratégico da Justiça Federal) 18 metas estratégicas 
com temas específicos da área judicial e da área 
administrativa. 

Para o ano de 2017, em face da realidade de restrições 
orçamentárias, verificou-se a necessidade de enxu-
gar a quantidade de metas, evitando a dispersão 
de esforços, de maneira a manter o foco naqueles 
temas que são realmente prioritários, como, por ex-
emplo, as ações cíveis e penais que visam reprimir 
a prática da corrupção e também os processos que 
tramitam nos Juizados Especiais Federais. Por isso, 
houve redução de 18 para 8 metas no total, o que 
possibilitou a consolidação dos pontos mais críticos 
e inerentes à Justiça Federal e da sociedade. Essas 
reduções determinaram metas mais contundentes 
sem, no entanto, prejudicar o atendimento a todos 
os temas da Justiça Federal e de importância para 
o cidadão. 



13

Seguem abaixo as 8 metas estabelecidas no glossário de metas de 2017:
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Instituído em 2016 pelo TRF da 1ª Região, por meio da Portaria PRESI 348, 
o Selo Estratégia em Ação tem como objetivo incentivar o conhecimento, a 
gestão e o cumprimento das metas estratégicas nas unidades jurisdicionais da 
Justiça Federal da Primeira Região. 

A premiação é concedida pelo TRF1 nas categorias Diamante, Ouro, Prata e 
Bronze, às unidades judiciais que se destacaram pela gestão e pelo cumpri-
mento das metas estratégicas no período analisado. 

Em 2016, das 369 unidades jurisdicionais, 81 foram premiadas, sendo 75 lo-
calizadas em capitais e seis no interior. 

A Seção Judiciária de Minas Gerais foi premiada com a mais alta distinção do 
“Selo Estratégia em Ação” do Tribunal Regional Federal da Primeira Região: a 
categoria Diamante, por ter apresentado a maior pontuação entre as seccio-
nais, com alcance total de 50,2 pontos.

 A Seccional mineira teve várias de suas unidades agraciadas com os selos das 
quatro categorias. 

O destaque foi a 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia – que 
recebeu o Selo Diamante e foi a unidade que apresentou maior índice de cum-
primento da Meta 1, além de excelente pontuação em relação às metas 2 e 3.

O Selo Estratégia em Ação
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Veja abaixo o quadro das unidades de Minas Gerais 
premiadas com o selo Estratégia em Ação:

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS – CATEGORIA DIAMANTE

MG 4º
Juizado Especial 
Federal

Cível e Criminal Uberlândia Diamante Diamante

MG 1ª Turma Recursal 3º Relator Juiz de Fora Ouro

MG 11ª Vara Federal
Criminal com JEF 
Adjunto

Belo Horizonte Ouro Ouro

MG 1ª Turma Recursal 3º Relator Belo Horizonte Prata

MG 4ª Turma Recursal 1º Relator Belo Horizonte Prata Prata

MG 14ª Vara Federal Cível Belo Horizonte Prata Prata

MG 21ª Vara Federal Cível Belo Horizonte Prata

MG 1ª
Juizado Especial 
Federal

Cível e Criminal Contagem Bronze

MG 34ª
Juizado Especial 
Federal

Cível Belo Horizonte Bronze

MG 1ª Turma Recursal 1º Relator Juiz de Fora Bronze

MG 1ª Turma Recursal 2º Relator Juiz de Fora Bronze

MG 1ª Vara Federal Cível e Criminal Uberaba Bronze

MG 1ª Vara Federal
Geral com JEF 
Adjunto

Varginha Bronze

MG 4ª Vara Federal
Criminal com JEF 
Adjunto

Belo Horizonte Bronze

Para 2017, o Comitê Gestor da Estratégia da Justiça Federal aprovou 
a aplicação das práticas do Selo Estratégia em Ação em todo o país. 
A ideia é que os demais órgãos vivenciem a mesma experiência de 
melhoria de procedimentos e colham os mesmos resultados.
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