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INTRODUÇÃO
A elaboração do Planejamento Estratégico Plurianual 2010-2014 do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região-TRT/RJ foi determinada pelas Resoluções nº 70/2009 do
Conselho Nacional de Justiça-CNJ e nº 74/2010 do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho-CSJT.
Ante a necessidade de revisão do planejamento em vigor, o CNJ realizou entre os dias
13 e 14 de junho de 2013 o I Encontro de Trabalho para a Revisão do Planejamento
Estratégico do Poder Judiciário, com o objetivo de delinear as principais atividades e
políticas de gestão para o período 2015-2019.
Nesse Encontro os gestores das Metas Nacionais e os responsáveis pelas unidades de
Gestão Estratégica de todos os tribunais do país deliberaram acerca da consolidação de um
modelo de gestão descentralizada/participativa do plano estratégico, pressupondo o
fortalecimento das áreas de planejamento dos tribunais, a ampla participação dos gestores
de metas e a descentralização das propostas.
Do mesmo modo, o CSJT estará revendo o Planejamento Estratégico e divulgando as
diretrizes e metas para a Justiça do Trabalho.
Com o intuito de manter o alinhamento com o Poder Judiciário e a Justiça do Trabalho,
a Secretaria de Desenvolvimento Institucional do TRT/RJ desenvolveu uma proposta de
modelo de elaboração do Planejamento Estratégico deste Tribunal para 2015-2019, tendo
como guia a gestão estratégica descentralizada e participativa, com definição de
responsabilidades, etapas e prazos, sempre com o objetivo de garantir um ambiente
favorável à apresentação de propostas que aprimorem da missão institucional.
Essa proposta foi apreciada pelo Conselho de Gestão Estratégica – CGE, em reunião
realizada em 05/11/2013, cujas decisões foram consolidadas no presente documento e será
objeto de apreciação e aprovação pelo Órgão Especial.
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ELABORAÇÃO PARTICIPATIVA DA ESTRATÉGIA
A Secretaria de Desenvolvimento Institucional e suas Coordenadorias de Gestão de
Projetos, Gestão de Processos e de Estatística realizaram diversas reuniões com a
finalidade de analisar e propor um modelo de elaboração do Planejamento Estratégico para
este Tribunal, referente ao quinquênio 2015-2019, que tenha, em sua construção, a
participação de magistrados, servidores, e entidades representativas.
Para elaborar o modelo apresentado ao CGE, foram realizados estudos de diversos
materiais disponibilizados pelo CNJ, CSJT, livros e apostilas de cursos e seminários
relacionados às boas práticas para a elaboração de Plano Estratégico e utilizada a
experiência adquirida durante a revisão do atual Planejamento do TRT da 1ª Região.
Tal proposta foi apreciada e aprovada pelo CGE e contempla a criação de comitês
temáticos cujo trabalho ocorrerá de forma descentralizada e poderá utilizar o material
proveniente do III Fórum Gestão Judiciário, das respostas às enquetes e discussões
realizadas nos cursos de gestão estratégica e, ainda, dos resultados da Pesquisa de Clima
Organizacional.

ESTRUTURA DO MODELO
A estrutura do modelo será formada pelo Conselho de Gestão Estratégica e por
comitês temáticos, cujos trabalhos serão auxiliados tecnicamente pela Secretaria de
Desenvolvimento Institucional.
Para a identificação dos comitês, consideraram-se os macrodesafios do Poder
Judiciário para 2015-2019, definidos pelo CNJ, no que cabe à justiça trabalhista (Anexo A), o
mapa e os objetivos estratégicos do atual Plano (Apêndice A) e os macroprocessos deste
Regional (Apêndice B), bem como as ponderações apresentadas pelos membros do CGE,
definindo-se os seguintes:
 Gestão e Políticas Institucionais;
 Efetividade na Prestação Jurisdicional e de Conhecimento;
 Gestão de Pessoas; e
 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e Infraestrutura.

Secretaria de Desenvolvimento Institucional - SDE

Apreciação da Proposta de Modelo de Elaboração do Planejamento Estratégico Plurianual

6

Logo, a estrutura sugerida segue ilustrada no organograma a seguir.

COMPOSIÇÃO E RESPONSABILIDADES DOS COMITÊS
Com objetivo de institucionalizar o projeto de elaboração do Plano Estratégico
Plurianual 2015-2019, as composições e responsabilidades de cada um dos Comitês será
objeto de Resolução Administrativa.

ANEXOS E APÊNDICES
Anexo A – Macrodesafios do Poder Judiciário
Apêndice A – Mapa e Objetivos Estratégicos 2010-2014
Apêndice B – Macroprocessos do TRT/RJ
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Anexo A
Macrodesafios do Poder Judiciário

Poder Judiciário
Conselho Nacional de Justiça

ESTRATÉGIA NACIONAL

Planejamento Estratégico Nacional do
Poder Judiciário – 2015/2019

Planejamento Estratégico Nacional do
Poder Judiciário 2015 - 2019
Missão do Poder Judiciário - Realizar Justiça.
Descrição - Fortalecer o Estado Democrático e fomentar a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária, por meio de uma efetiva prestação jurisdicional.

Visão do Poder Judiciário - Ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça,
equidade e paz social.
Descrição - Ter credibilidade e ser reconhecido como um Poder célere, acessível, responsável,
imparcial, efetivo e justo, que busca o ideal democrático e promove a paz social, garantindo o
exercício pleno dos direitos de cidadania.

Atributos de valor para a sociedade
Credibilidade
Celeridade
Acessibilidade
Imparcialidade
Ética
Probidade
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Modernidade
Transparência e Controle Social
Responsabilidade Socioambiental

MACRODESAFIOS DO PODER JUDICIÁRIO 2015-2019

2015
2019
2019
TENDÊNCIAS ATUAIS

CENÁRIO DESEJADO

 Incentivo a soluções

 Justiça tempestiva

alternativas de litígio

 Probidade pública

 Aumento do número de

 Garantia dos direitos das minorias

julgados

 Aumento

 Julgamento de processos

efetividade

judiciária

antigos

 Disseminação

 Melhoria do sistema

da

“Justiça

Eletrônica”

criminal

 Gestão de custos

 Profissionalização da

 Maior Racionalismo do sistema

Gestão

judicial

 Intensificação do uso de

 Transparência

tecnologia da informação

 Acesso à Justiça

 Probidade e combate à

 Gestão da Justiça Criminal

corrupção

TODOS OS SEGMENTOS

STJ
Versão 2

da

FEDERAL
ESTADUAL

TRABALHO
MILITAR

ELEITORAL

GLOSSÁRIO DOS MACRODESAFIOS DO PODER JUDICIÁRIO 2015-2019

1. Efetividade na Prestação Jurisdicional

SOCIEDADE

(texto a ser produzido)

Sociedade
1. Efetividade na Prestação Jurisdicional
2. Garantia aos Direitos da Cidadania

2. Garantia aos Direitos da Cidadania
Refere-se ao desafio de garantir no plano concreto os direitos da cidadania (CF, art.
1º, inc. II), em sua múltipla manifestação social: cidadão-administrado (usuário dos
serviços públicos), cidadão-eleitor, cidadão trabalhador-produtor, cidadãoconsumidor e cidadão-contribuinte, buscando-se atenuar as desigualdades sociais e
garantir os direitos de minorias, observando-se, para tanto, práticas socioambientais
sustentáveis e uso de tecnologia limpa. (texto provisório)
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1. Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional
Tem por finalidade materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da
razoável duração do processo. Trata-se de garantir a prestação jurisdicional efetiva e
ágil, com segurança jurídica e procedimental na tramitação dos processos judiciais,
bem como elevar a produtividade dos servidores e magistrados.

PROCESSOS
INTERNOS

2. Combate à Corrupção e Improbidade

Processos Internos
1.

Celeridade

e

Produtividade

na

Prestação

Jurisdicional
2.

Combate à Corrupção e Improbidade

3.

Impulso às Execuções Fiscais, Cíveis e Trabalhistas

4.

Adoção de Soluções Alternativas de Conflito

5.

Aprimoramento da Gestão da Justiça Criminal

6.

Gestão das Questões Jurídicas Repetitivas, dos
Grandes Litigantes e do Controle da Administração
Pública

7.

Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral
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Conjunto de atos que visem à proteção da coisa pública, à lisura nos processos
eleitorais, à preservação da probidade administrativa e à persecução dos crimes
contra a administração pública e eleitorais, entre outros. Para tanto, deve-se priorizar
a tramitação dos processos judiciais que tratem do desvio de recursos públicos e de
improbidade e de crimes eleitorais, além de medidas administrativas relacionadas à
melhoria do controle e fiscalização do gasto público no âmbito do Poder Judiciário.

3. Impulso às Execuções Fiscais, Cíveis e Trabalhistas
Implantação de ações visando à efetividade das ações judiciais, propiciando a
recuperação de bens e valores aos cofres públicos (execuções fiscais) e a solução
definitiva dos litígios cíveis e trabalhistas. Para tanto, podem ser adotados
mecanismos como a utilização tempestiva dos sistemas de bloqueio de ativos do
devedor (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD); a realização de leilões judiciais; a
celebração de parcerias com as Procuradorias de Fazenda, juntas comerciais,
cartórios de registro de imóveis e de protesto de títulos; a inscrição da dívida nos
sistemas de proteção ao crédito, a exemplo do Serasa e SPC, entre outras ações.
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PROCESSOS
INTERNOS

Processos Internos
1.

Celeridade e Produtividade na Prestação
Jurisdicional

2.

Combate à Corrupção e Improbidade

3.

Impulso às Execuções Fiscais, Cíveis e Trabalhistas

4.

Adoção de Soluções Alternativas de Conflito

5.

Aprimoramento da Gestão da Justiça Criminal

6.

Gestão das Questões Jurídicas Repetitivas, dos
Grandes Litigantes e do Controle da Administração
Pública

7.

Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral
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4. Adoção de Soluções Alternativas de Conflito
Refere-se ao fomento de meios extrajudiciais para resolução negociada de conflitos,
com a participação ativa do cidadão. Visa estimular a comunidade a dirimir suas
contendas sem necessidade de processo judicial, mediante conciliação, mediação
e arbitragem; à formação de agentes comunitários de justiça; e, ainda, à
celebração de parcerias com a Defensoria Pública, Secretarias de Assistência Social,
Conselhos Tutelares, Ministério Público, e outras entidades afins.

5. Aprimoramento da Gestão da Justiça Criminal
Refere-se à adoção de medidas preventivas à criminalidade e ao aprimoramento
do sistema criminal, por meio de maior aplicação de penas e medidas alternativas,
investimento na justiça restaurativa, aperfeiçoamento do sistema penitenciário,
fortalecimento dos conselhos de comunidade, penitenciários e dos patronatos e
combate ao uso de drogas ilícitas. Pretende reduzir o número de processos, as taxas
de encarceramento e a reincidência; estabelecer mecanismos para minimizar a
sensação de impunidade e insegurança social; e a construção de uma visão de
justiça criminal vinculada à justiça social.

GLOSSÁRIO DOS MACRODESAFIOS DO PODER JUDICIÁRIO 2015-2019

PROCESSOS
INTERNOS

Processos Internos
1.

Celeridade e Produtividade na Prestação
Jurisdicional

2.

Combate à Corrupção e Improbidade

3.

Impulso às Execuções Fiscais, Cíveis e Trabalhistas

4.

Adoção de Soluções Alternativas de Conflito

5.

Aprimoramento da Gestão da Justiça Criminal

6.

Gestão das Questões Jurídicas Repetitivas, dos
Grandes Litigantes e do Controle da Administração
Pública

7.

Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral
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6. Gestão das Questões Jurídicas Repetitivas, dos Grandes Litigantes e do
Controle da Administração Pública
Refere-se à redução do acúmulo de processos relativos à litigância serial, advindos
dos entes públicos, do sistema financeiro, das operadoras de telefonia, entre outros,
por meio da gestão da informação e do uso de sistemas eletrônicos. Visa reverter a
cultura da excessiva judicialização, com a proposição de inovações legislativas, a
criação e aplicação de mecanismos para penalizar a litigância protelatória e o
monitoramento sistemático dos assuntos repetitivos e dos grandes litigantes.

7. Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral
Está relacionado a objetivos e iniciativas que visem garantir à sociedade o
aprimoramento contínuo da segurança dos pleitos eleitorais, com utilização de
tecnologias e com a melhoria de processos de trabalho.
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RECURSOS

Recursos
1.

Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC

2.

Instituição da Governança Judiciária

3.

Aperfeiçoamento na Gestão de Custos

4.

Melhoria da Gestão de Pessoas
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1. Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC
Uso racional dos instrumentos de Tecnologia da Informação e Comunicação,
alinhado às políticas de TIC definidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Visa garantir
confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, dos serviços e
sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento e modernização dos
mecanismos tecnológicos, controles efetivos dos processos de segurança e de riscos,
assim como a otimização de recursos humanos, orçamentários e tecnológicos.

2. Instituição da Governança Judiciária
Formulação, implantação e monitoramento de estratégias flexíveis e aderentes às
especificidades regionais e próprias de cada segmento de justiça, produzidas de
forma colaborativa pelos órgãos da justiça e pela sociedade. Visa à eficiência
operacional, à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia
administrativa e financeira do Poder Judiciário e à adoção das melhores práticas de
comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de processos
de trabalho e de projetos.
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3. Aperfeiçoamento na Gestão de Custos

RECURSOS

Recursos
1. Melhoria da Infraestrutura e Governança de
TIC
2. Instituição da Governança Judiciária
3. Aperfeiçoamento na Gestão de Custos
4. Melhoria da Gestão de Pessoas
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Refere-se à utilização de mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias de
custeio, investimentos e pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional,
atendendo aos princípios constitucionais da administração pública. Envolve
estabelecer uma cultura de redução do desperdício de recursos públicos, de forma a
assegurar o direcionamento dos gastos para atendimento das necessidades
prioritárias e essenciais dos órgãos da justiça.

4. Melhoria da Gestão de Pessoas
Refere-se a políticas, métodos e práticas adotados na gestão de comportamentos
internos, objetivando potencializar o capital humano nos órgãos do Poder Judiciário.
Considera programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de
competências gerenciais e técnicas dos servidores e magistrados; à valorização dos
colaboradores; à humanização nas relações de trabalho; ao estabelecimento de
sistemas de recompensas, à modernização das carreiras e à adequada distribuição
da força de trabalho.

Apêndice A
Mapa e Objetivos Estratégicos
2010-2014

SOCIEDADE

VALORES
MISSÃO

VISÃO

Solucionar conflitos
decorrentes das relações
de trabalho

Ser uma Instituição pública reconhecida como
modelo da justiça trabalhista

Gestão do Conhecimento

PROCESSOS INTERNOS

Eficiência Operacional
1 - Garantir a
agilidade nos
trâmites judiciais e
administrativos

2 - Buscar a
excelência na gestão
dos custos
operacionais

3 - Promover a
efetividade no
cumprimento das
decisões

7 - Fortalecer e
harmonizar as
relações com outras
instituições públicas
e privadas

8 - Aprimorar a
comunicação com
públicos externo e
interno

9 - Fomentar a adoção
de políticas voltadas
para a prevenção e a
solução coletiva de
conflitos de interesses

13 - Promover
capacitação
continuada de magistrados e servidores
baseada nas respectivas competências requeridas

14 - Promover meios
para motivar e
comprometer
magistrados e
servidores com a
estratégia da
instituição

Alinhamento e Integração

4 - Captar, estruturar,
preservar e disseminar o
conhecimento, inclusive da
memória da Justiça do
Trabalho

Atuação Institucional
10 - Disseminar
valores éticos e
morais por meio de
atuação institucional
efetiva

5 - Garantir o
alinhamento
estratégico

15 - Buscar a melhoria
contínua do clima
organizacional e da
qualidade de vida

16 - Garantir
infraestrutura
apropriada às
atividades
administrativas e
judiciais

6 - Ampliar a
interação e a troca
de experiências com
outros Tribunais

Acesso ao Sistema de
Justiça

Responsabilidade
Social

11 - Facilitar o
acesso à Justiça

12 - Promover a
cidadania e a
responsabilidade
socioambiental

Infraestrutura e Tecnologia

Gestão de Pessoas

RECURSOS

PERSPECTIVAS

Acessibilidade
Compromisso e Participação
Credibilidade
Eficácia e Eficiência
Ética
Responsabilidade Socioambiental
Transparência

17 - Garantir a
disponibilidade de
sistemas essenciais de
TI

Orçamento
18 - Buscar a
excelência na gestão
orçamentária,
assegurando a
execução da
estratégia

OBJETIVOS
1 - Garantir a agilidade nos trâmites
judiciais e administrativos

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO
Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos, assegurando a
razoável duração do processo.

2 - Buscar a excelência na gestão dos Garantir a economicidade dos recursos por meio da racionalização na aquisição e
custos operacionais
utilização de todos os materiais, bens e serviços.
3 - Promover a efetividade no
cumprimento das decisões

Buscar e aprimorar meios para que as decisões dos Juízes do Trabalho sejam
efetivadas com celeridade.

4 - Captar, estruturar, preservar e
Desenvolver e aperfeiçoar os meios para registrar, estruturar e disseminar o
disseminar o conhecimento, inclusive conhecimento produzido e/ou utilizado no TRT/RJ por magistrados e servidores,
da memória da Justiça do Trabalho
no exercício de suas atividades administrativas e judiciárias.
5 - Garantir o alinhamento
estratégico

Assegurar que as unidades tenham sua gestão alinhada à estratégia institucional,
respeitando as particularidades existentes e visando resultados no curto, médio e
longo prazos.

6 - Ampliar a interação e a troca de
experiências com outros Tribunais

Promover a integração do TRT/RJ com os demais órgãos do poder judiciário, por
meio da promoção de eventos para troca de ideias e experiências bem sucedidas
e pelo aproveitamento de práticas e soluções judiciais e administrativas.

7 - Fortalecer e harmonizar as
relações com outras instituições
públicas e privadas

Estimular a relação com instituições públicas e privadas e desenvolver parcerias
para viabilizar o alcance dos objetivos estratégicos do TRT/RJ.

Disponibilizar, com linguagem clara e acessível, informações sobre o papel, as
8 - Aprimorar a comunicação com os
ações e as iniciativas do TRT/RJ, bem como os atos judiciais e administrativos, os
públicos externo e interno
dados orçamentários e o andamento processual.
9 - Fomentar a adoção de políticas
voltadas para a prevenção e a
solução coletiva de conflitos de
interesse
10 - Disseminar valores éticos e
morais por meio de atuação
institucional efetiva
11 - Facilitar o acesso à Justiça

12 - Promover a cidadania e a
responsabilidade socioambiental
13 - Promover capacitação
continuada de magistrados e
servidores baseada nas respectivas
competências requeridas
14 - Promover meios para motivar e
comprometer magistrados e
servidores com a estratégia da
instituição
15 - Buscar a melhoria contínua do
clima organizacional e da qualidade
de vida

Fortalecer a relação com entidades, públicas, privadas e organizações sindicais
viabilizando a prevenção de grandes demandas, a conciliação e solução coletiva
de processos judiciais.
Promover a inclusão social e o desenvolvimento por meio de ações que
contribuam para o fortalecimento da educação e da consciência dos direitos, dos
deveres e dos valores éticos e morais.
Adotar medidas que possibilitem a redução de custos, tempo e distância para
ingresso e acompanhamento das demandas judiciais, no propósito de facilitar o
acesso do cidadão ao Poder Judiciário.
Disseminar os valores sociais da cidadania e da responsabilidade ambiental, por
meio da adoção de ações direcionadas a magistrados, servidores e à população
em geral.
Possibilitar que os magistrados e servidores aprimorem seus conhecimentos e
habilidades essenciais para o alcance das competências requeridas.

Elevar o nível de comprometimento e motivação dos magistrados e servidores
para viabilizar a execução da estratégia.
Estimular a melhoria do clima organizacional e a qualidade de vida dos
magistrados e servidores por meio de análises do ambiente interno e da
promoção de eventos.

16 - Garantir infraestrutura
apropriada às atividades
administrativas e judiciais

Prover os recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários e
equipamentos) que permitam o bom desempenho do TRT-1ª Região, garantindo
aos magistrados e servidores condições de trabalho, saúde e segurança.

17 - Garantir a disponibilidade de
sistemas essenciais de TI

Estruturar e gerenciar a tecnologia da informação de forma a garantir o
desenvolvimento, aperfeiçoamento e a disponibilidade dos sistemas.

18 - Buscar a excelência na gestão
orçamentária, assegurando a
execução da estratégia

Gerir os recursos orçamentários de modo a assegurar a disponibilidade desses
para a execução das ações e projetos estratégicos, de acordo com os cronogramas
estabelecidos, bem como para cumprimento das metas definidas.

Apêndice B

Macroprocessos do TRT/RJ

MACROPROCESSOS DO TRT/RJ
MACROPROCESSOS DAS UNIDADES
Gerir Comunicação Social (AIC)

MACROPROCESSOS DO TRIBUNAL

Relacionamento com a Sociedade

Gerir Manifestações (OUV)

Gerir Conhecimento (SGC)
Promover Cultura(CCTRTRJ)

Disseminação de Conhecimento

Capacitar Magistrados (EJ1)
Capacitar Servidores (ESACS)

Gerir Pessoas (SGP e SEP)

Pessoas

Gerir Secretarias (DG)
Gerir Orçamento (DG)
Gerir Apoio à Prestação Jurisdicional (SGJ)

Planejamento e Gestão

Assessorar Juridicamente a Presidência (AJU)
Assessorar Administrativa mente a Presidência (SPR)
Realizar Desenvolvimento Institucional (SDE)

Gerir Logística (SLG)
Gerir Manutenção e Obras (SMO)
Auxiliar no Planejamento e Execução do Orçamento (SOF)
Gerir Tecnologia da Informação (STI e SST)

Logística e Infraestrutura

Prestação Jurisdicional de 1º Grau (VT)
Prestação Jurisdicional de 2º Grau (TURMA)
Prestação Jurisdicional em Dissídios Coletivos (SEDIC)
Prestação Jurisdicional em Dissídios Individuais (SEDI)
Apoiar à Prestação jurisdicional de 1º Grau (SJU1)
Apoiar à Prestação jurisdicional de 2º Grau (SJU2)
Analisar Recurso de Revista (ARR)

Realizar Controle interno (SCI)
Realizar Correição (CR)

Prestação Jurisdicional

Controles Institucionais

CADEIA DE VALORES DO TRT/RJ

