
A Cartilha Você é aarte pode ser 
acessada em: 

htp://portal.trf1.jus.br/sjmt/insttuc
ional/ gestao-estrategica-JFMT



O que é o ailanejamento Estratégico? 

ailanejar é organizar uma atvidade de forma 
consciente para se atngir um objetvo da meilhor 
maneira possíveil. 

O ailanejamento Estratégico (aE) é uma técnica de 
organização que procura defnir quail a meilhor 
maneira (estratégia) de se atngir um objetvo. 



O ailanejamento Estratégico da 
Justça Federail é o ailanej 2015-
2020. 

É um processo, composto por: 

üailano Estratégico 
üMapa Estratégico 
üMetas Nacionais e 
Específcas 
üIniciatvas ou ailanos de 
Ação 

PEJF e PETI

O ailano Estratégico da Justça Federail 





Metas Nacionais para 2018 

As Metas Nacionais são as que são 
acompanhadas pelo CNJ: 

Meta 1 -  arodutvidade - Julgar quantdade maior de processos de conhecimento do que os 
distribuídos no ano corrente.
Meta 2 - Ceileridade - Identfcar e julgar, no ano corrente, 100% dos processos distribuídos 
até 31/12/2013 e pelo menos, 85% dos processos distribuídos em 2014, no 1º e 2º graus; e 
100% dos distribuídos até 31/12/2015 nos juizados especiais federais e nas turmas recursais. 
Meta 3 – Conciiliação -  Fomentar o percentual mínimo de 2% na proporção dos processos 
conciliados em relação aos distribuídos. 
Meta 4 – Improbidade -  Identfcar e julgar, até 31/12 do ano corrente, 70% das ações de 
improbidade administratva e das ações penais relacionadas a crimes contra a administração 
pública distribuídas até 31/12/2015. 
Meta 5 – Execução não fscail - Baixar quantdade maior de processos de execução não fscal 
do que a dos casos novos de execução não fscal no ano corrente. 
Meta 6 – Ações coiletvas -  Identfcar e julgar, até 31/12 do ano corrente, 70% dos 
processos de ações coletvas distribuídas até 31/12/2014, no 1º e 2º graus. 



Metas Específcas para 2018 

As Metas Específcas são as que são acompanhadas pelo CJF: 

Ações criminais: Baixar quantdade maior de processos criminais do que os casos 
novos criminais no ano corrente. 
Julgar quantdade maior de processos criminais do que os casos novos criminais 
no ano corrente. 

Ações penais: Identfcar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70% das ações penais 
vinculadas aos crimes relacionados ao tráfco de pessoas, à exploração sexual e ao 
trabalho escravo, distribuídas até 31/12/2015. 

Sustentabiilidade:  Cumprir 100% das metas do Plano de Logístca Sustentável.



Onde consuiltar as metas? 

Dados por Região: 

CNJ – Gestão Estratégica – Metas 
htp://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/metas-2015 

CJF – Observatório da estratégia 
htp://www.cjf.jus.br/observatorio/ 

Dados por Região, por Seção/Subseção e por Vara/JEF/TR: 

TRF1 – Transparência – Estatstcas arocessuais – e-Siest 
htp://esiest.trf1.jus.br/ 



A Execução da Estratégia 

A Execução da Estratégia cabe a todos os desembargadores, 
juízes, servidores, estagiários e prestadores de serviço da 1ª 
Região (art. 2º da RES. aresi 29/2014) atuando de forma 
sinérgica (quando o todo é maior do que a soma das partes).

Sinergia



Iniciatvas ou ailanos de Ação 

É através da implementação de iniciatvas, pilanos de ação, boas 
prátcas ou projetos que podemos realizar as melhorias necessárias 
para atngir as metas estabelecidas, ou seja, executar a Estratégia. 

O quê fazer? Descrição

aorque fazer? Justfcatva

Quem fará? Equipe

Onde será feito? Unidade organizacionail

Como será feito? Método (passo a passo)

Quando será feito? Cronograma

Quanto Custará? Orçamento



A metodologia completa de 
gestão de projetos da JF 
pode ser acessada em 

htp://www.cjf.jus.br/obser
vatorio/arq/manual_gestao_p
rojetos_2016.pdf 

arojetos

http://www.cjf.jus.br/observatorio/arq/
http://www.cjf.jus.br/observatorio/arq/
http://www.cjf.jus.br/observatorio/arq/


arojetos em andamento na 1ª Região

Unidade Gestora
Quantdade de Iniciatvas 

Estratégicas em andamento 
inciluídas nos ailanos de Ação

SJMG 36
Tribunal 30

SJBA 20
SJMA 13
SJRR 13
SJTO 12
SJAP 11
SJDF 9
SJMT 9
SJPA 8
SJRO 8
SJPI 7

SJAM 6
SJGO 6
SJAC 3

Carteira de Iniciatvas 
Estratégicas 191 iniciatvas



arojetos em andamento na SJMT

item Projeto Unidade 
executora

arojetos Estratégicos
1 Absenteísmo – mapeamento de suas causas nucre

2 Otmização das Comunicações da SJMT secad
3 Interiorização dos Centros Judiciários de Conciliação cejuc
4 Otmização de julgamentos 2ª Relatoria - TR/MT 2ª relatoria
5 Sistema de Pesquisa de Bens e Endereços 3ª vara
6 Mutrão de julgamentos Turma Recursal do Mato Grosso Turma 

recursal
7 Manual PJe - Principais Rotnas de Vara 2ª vara

arojetos Operacionais
8 Padronização das cartas precatórias secad
9 Lançamento de Fases Processuais no Sistema Oracle 4ª vara



Monitoramento da Estratégia 

Como saber se estamos executando bem a Estratégia? 

Para monitorar o cumprimento da Estratégia foram insttuídos os seguintes comitês que 
fazem parte da Rede de Governança da Estratégia: 

Cogest – no âmbito da Justça Federail; 
CGER-TRF1 – no âmbito da 1ª Região; 
Cipe-TRF1 – no TRF1; 
Cipe-SJMT – na Seção Judiciária de Mato Grosso



Monitoramento da Estratégia 

Semáforo das metas 

Acima de 100% 

Entre 85% e 99%
 
Entre 70% e 84%
 
Abaixo de 70% 



Seilo Estratégia em Ação 

Para incentvar o corpo funcional no 
cumprimento da Estratégia o TRF1 
insttuiu o Selo Estratégia em Ação que 
premia com os selos Diamante, Ouro, 
Prata e Bronze as unidades que mais se 
destacam no alcance das metas. 

O Selo foi insttuído no âmbito da 1ª 
Instância do TRF1.

Estão sendo reailizados estudos para a 
ampiliação do Seilo para a 2ª Instância 
do TRF1.

O resultado ofcial da Premiação 
do Selo pode ser acessado em 
htp://portal.trf1.jus.br/portaltrf1
/insttucional/ gestao-
estrategica/selo-estrategia-em-
acao/



Cartlha elaborada pela Divisão de Planejamento Estratégico – 
DIPLE-TRF1, adaptada para a SJMT.

Elaboração
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