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1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

A Gestão Estratégica é uma definição de política institucional que consiste em avaliar 
a realidade situacional do TJBA no tempo, com o fito de estabelecer diretrizes técnicas 
que impulsionem as estratégicas; a fim de melhorar continuamente seu nível de efeti-
vidade da plena satisfação dos operadores do direito e jurisdicionados, por intermédio 
de maiores eficiência de seus processos de trabalho e eficácia de seus projetos.

O Planejamento Estratégico é o artefato administrativo que estabelece estas diretrizes 
num processo formal construído utilizando-se metodologia científica, no caso do Po-
der Judiciário Nacional foi aprovado pelo egrégio Conselho Nacional de Justiça – CNJo 
BalancedScoredcard – BSC, criada pelos Professores David Norton e Robert B. Kaplan da 
Harvard Business School. As unidades judiciárias, administrativas e judiciais, são instadas 
a colaborar com este processo, realizadopor meio do levantamento da situação do ce-
nário interno e externo à organização no que tange, respectivamente, a forças e fraque-
zas, ameaças e oportunidades (Análise SWOT); para, com isso,possibilitar a catalogação 
deiniciativas que contribuam no alcance de sua missão institucional. 

Abaixo, tem-se o fluxo que impõe a metodologia BSC em uso no PJBA realizada em 
duas etapas macro, quais sejam: Desenvolver a Estratégia e Planejar a Estratégia, con-
forme segue:

No Poder Judiciário do Estado da Bahia – PJBA, a construção do Plano Estratégico, 
documento final do Planejamento, é uma atribuição doseu Comitê de Governança 
– CGOV - indicada no Art. 2º, inciso II, da Resolução TJBA Nº 12/2016, a qual versa 
sobre o acompanhamento dos processos de formulação, desdobramento e revisão 
do Plano Estratégico e seu alinhamento ao Plano Estratégico Nacional – PEN. O Plano 
Estratégico em vigor, para o período 2015-2020, foi aprovado à unanimidade de vo-
tos, em Sessão Plenária Ordinária Judicante, pelo Tribunal Pleno em 27 de março de 
2015 e a decisão publicada no Diário Oficial 1403 de 30 de março de 2015.O macro 
fluxo apresentado acima conta com as seguintes atividades:

1.1. ETAPA 1 - DESENVOLVER A ESTRATÉGIA

O desenvolvimento da estratégia é um processo que antecede a construção do 
plano propriamente dito. Trata-se da busca pelo conhecimento da realidade, ob-
jetiva entender o contexto externo e interno da instituição para, de posse desse 
conhecimento, pensar rumos, ou correção de rumos, a serem perseguidos.
Nesta fase, observa-se o seguinte fluxo de atividades:

1.1.1. APROVAR CALENDÁRIO DA ESTRATÉGIA – PATROCÍNIO AO PLANO

A fase inicial do planejamento é relativa ao uso do tempo, demanda, pois, a 
construção de um calendário específico que contemple todas as atividades 
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de elaboração do plano estratégico, assim como, suas principais entregas ao 
longodo ano. Este calendário deve ser aprovado pelo CGOV na última Reu-
nião de Análise Estratégica - RAE, do ano anterior a sua aplicação.

1.1.2. LEVANTAR RETROSPECTIVA E TENDÊNCIAS

O levantamento de retrospectiva e tendências diz respeito a obtenção e orga-
nização das informações históricas sobre a atuação do Tribunal nos períodos 
anteriores e, especialmente, na última gestão; bem como identificar cenários e, 
também, modificações estabelecidas pelo CNJ, particularmente das Diretrizes 
Institucionais em vigor, Metas Nacionais e para o Justiça em Números - JEN.

A equipe Executiva écomposta pelo Núcleo de Estatística e Gestão Estratégi-
ca – NEGE e pelo Escritório de Projetos e Processos Estratégicos – EPPE, sendo 
coordenada pela Secretaria de Planejamento e Orçamento – SEPLAN. Elare-
aliza com as demais áreas judiciárias atividades que a situam no panorama 
conjuntural da instituição, como:

• análise do Plano Estratégico atual;
• histórico de Projetos, indicadores utilizados, orçamento executado, Metas Nacio-
nais e o relatório estatístico Justiça em Números, ambos estabelecidos pelo CNJ;
• uso de benchmarking externo para identificar tendências para o setor;
• escrita de relatório com retrospectiva e tendências encontradas.

1.1.3. DEFINIR OU REVISAR MISSÃO, VISÃO E VALORES

A Missão é uma descrição breve que define a razão de ser da organização 
e reflete seu propósito fundamental.Porto (2008) define que ela representa 
a razão de existência da organização e transmite seus valores a seus atores, 
fornecedores e sociedade. Possui caráter perene e que não se esgotaper si. 
Deve ser breve e construída por meio de algumas frases, mas não mais que 
um parágrafo e responder às perguntas básicas:

• Para quais propósitos existimos?
• Para quem existimos?

• O que agregamos para a sociedade?
• O que teremos que fazer?

Assim, ficou definida como a Missão do TJBA:

“ASSEGURAR O ACESSO À JUSTIÇA VISANDO A PAZ SOCIAL”.

Já aVISÃO de futuro define os objetivos de médio e longo prazo da institui-
ção, portanto pode e deve ser mudada de acordo com as transformações de 
cenário e desenvolvimento do tribunal. Deve ser orientada para os usuários e 
expressa como a instituição quer ser vista pelo mundo. A escrita do texto da 
Visão observa os seguintes aspectos:

• Ser escrita no tempo verbal infinitivo impessoal;
• Representar um quadro daquilo que o Tribunal pretende ser no horizonte 
apontado;
• Ser concisa, simples e fácil de ser lembrada.
• Atender ao critério estabelecido pela Resolução Nº 198, de 1º de Julho de 
2014, do CNJ, que estabelece no Art. 4º: Os planos estratégicos devem ter 
abrangência mínima de 6 (seis) anos.

O TJBA definiu como Visão de Futuro para o período 2015-2020:

“SER MODELO DE EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL”.

Os VALORES são as demandas estratégicas que o Tribunal define para si, pois-
prescrevem as atitudes e os comportamentos que apresentem o caráter de 
correção buscado para atingir sua missão.São norteadores da gestão estraté-
gica, pois, para serem atendidos, exigem determinados objetivos específicos 
que vão possibilitar suas materializações. Para defini-los, faz-se necessário:

• Análise da retrospectiva e das tendências do Tribunal;
• Construção de texto descritivo.
• Deve responder às perguntas básicas:
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o No que crê a instituição?
o Alinha-se a cultura e aos anseios sociais?
o Colaboram na efetivação da missão?
o Contribuem para a construção da Visão?

São Princípios Institucionais do TJBA, estabelecidos pelo Comitê de Governança 
– CGOV para o sexênio 2015-2020:

• Acessibilidade
• Celeridade
• Eficiência
• Ética
• Independência
• Modernidade
• Probidade
• Responsabilidade Socioambiental
• Transparência

Deve ser realizada uma reunião específica para a análise da Missão, da Visão e 
dos Valores do Tribunal. A Missão e os Valores,uma vez definidos, devem man-
ter-se inalterados, não há necessidade de mudanças, a menos que haja uma 
transformação muito expressiva na conjuntura social ou interna que justifique 
a alteração.Já a Visão pode e deve ser alterada à medida que os objetivos es-
tratégicos forem atendidos e outros novos sejam estabelecidos.

1.1.4. DIAGNÓSTICOESTRATÉGICO

O Diagnóstico Estratégico é uma análise do ambiente interno e externo do 
tribunal para determinar seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 
ameaças através da análise SWOT e/ou PESTAL. Na análise externa, avalia-se 
o impacto das tendências macroeconômicas e setoriais sobre a estratégia e 
as operações e, na análise interna,o desempenho e as capacidades. Algumas 
atividades direcionadoras são:

• reunião de trabalho;
• estudo dos ambientes externo e interno do Tribunal por meio de artefa-
tos de coleta de dados e informações;
• entrevistas com magistrados e membros da equipe executiva do Tribu-
nal;
• preenchimento da tabela SWOT para análise de cenário e cruzamento 
de dados;
• análise SWOT - Strenghts (Pontos Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos), 
Opportunities (oportunidades) e Threats (Ameaças);
• também pode ser realizada a análise PESTAL, proposta por Kaplan e Nor-
ton (2009), Análises: Política, Econômica, Social, Tecnológica, Ambiental e 
Legal;
• correlacionar as tendências a possíveis Oportunidades e/ou Ameaças;
• correlacionar os Fatores Críticos de Sucesso às Forças e Fraquezas.

Nesta fase, observa-se o seguinte fluxo de atividades:

- ANÁLISE SWOT
O processo de planejamento estratégico tem início com a análise dos cená-
rios, isto é, com o diagnóstico que considera as variáveis de avaliação do am-
biente interno e externo capazes de influenciar os resultados da organização.
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- AVALIAÇÃO DO AMBIENTE INTERNO
O ambiente interno pode ser razoavelmente controlado pelos gestores da or-
ganização, uma vez que ele é resultado das estratégias de atuação definidas 
pela alta administração. Dessa forma, durante a análise, quando for percebido 
um ponto forte, ele deve ser ressaltado ao máximo e, quando for percebido um 
ponto fraco, a organização deve agir para controlá-lo ou promover ações para 
superá-lo. Conceitualmente, tem-se:

• Definição dos Pontos Fortes – respondem a questão: de que recursos e com-
petências essenciais dispõe-se para entregar o que foi prometido na missão 
institucional?
• Definição dos Pontos Fracos–correspondem aos “vazios” (gap’s) observados 
no levantamento dos pontos fortes.

- AVALIAÇÃO DO AMBIENTE EXTERNO
Já o ambiente externo não está sob o controle da instituição, entretanto esta 
deve conhecê-lo e monitorá-lo periodicamente de forma a aproveitar as 
oportunidades e evitar as ameaças quando possível, ou enfrentá-las, minimi-
zando seus efeitos. Conceitualmente, apresenta-se:

• Definição das Ameaças - correspondem aos aspectos externos dos riscos-
negativos que podem impactar a estratégia, podendo vir a se constituir num 
desafio muito maioro alcance dos resultados esperados.
• Definição das Oportunidades – correspondem aos aspectos externos dos 
riscos positivos que podem impactar a estratégia, podendo vir a se constituir 
numa alavancagem ao alcance dos resultados esperados.

- ELABORAÇÃO DA ANÁLISE SWOT

FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL

ANÁLISE INTERNA PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

ANÁLISE EXTERNA OPORTUNIDADES AMEAÇAS

1.1.5. DEFINIR PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS

As perspectivas correspondem às diferentes lentes pelas quais se analisa a 
organização e onde se projeta a realidade no espaço-tempo almejado.
O TJBA deve, considerando-se sua particularidade de não objetivar ao lucro, 
em função da visão de futuro estabelecida, definir, para o período de execu-
ção do plano estratégico, perspectivas relacionadas a Sociedade, Processos 
Internos, Recursos e Aprendizagem Organizacional, no que tange a:

• Sociedade  ->  Acesso dos Jurisdicionados e Atores do Direito ao Sistema de 
Justiça.
• Processos Internos  ->  Melhoria Contínua da Eficiência, Eficácia e Efetividade.
• Recursos  ->  Sustentabilidade dos Recursos Humanos, Infraestrutura, Tec-
nologia e Orçamento.
• Aprendizagem Organizacional ->  Geração de Conhecimento e Retenção 
da Memória Institucional.

1.2. ETAPA 2 - PLANEJAR A ESTRATÉGIA

De posse das informações levantadas, a equipe executiva procede ao planeja-
mento da estratégia, de maneira participativa eintegradoradas unidades judiciais 
e departamentaisao processo. Conforme fluxo a seguir:

1.2.1. DEFINIR OU REVISAR TEMAS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A partir das perspectivas estratégicas, são definidos os Temas Estratégicos, 
que por sua vez, determinamos conjuntos de Objetivos que compõem as 
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ações necessárias para que a organização possa, em resultados distintos, al-
cançar a sua Visão de Futuro. Eles representam eixos em torno dos quais serão 
desenvolvidos os Objetivos, por essa razão devem ser alinhados à Missão e 
atender aos princípios institucionais e ao critério estabelecido pela Resolução 
CNJ 198, de 1º de Julho de 2014, no Art. 4º:

“Os planos estratégicos devem observar o conteúdo temático dos 

Macrodesafios do Poder Judiciário e contemplar as Metas Nacionais 

(MN) e Iniciativas Estratégicas Nacionais (IEN) aprovadas nos Encon-

tros Nacionais do Judiciário, sem prejuízo de outras aprovadas para 

o segmento de justiça ou específicas do próprio tribunal ou conselho”.

A definição ou revisão dos Temas e Objetivos Estratégicos deve ser realizada 
de forma participativa e democrática. Nesse sentido, atende transversalmente 
ao que preconiza a Resolução CNJ 221, de 10 de maio de 2016, pois enseja de 
magistrados e servidores, por meio daDiretoria de Primeiro Grau - DPG e, dos 
operadores do Direito e jurisdicionados,mediante modalidades diversificadas 
de participação democrática, a possibilidade de contribuição diretaao plane-
jamento estratégico. Assim, apresenta-se o seguinte fluxo de subprocesso:

1.2.2. CONSTRUIR MAPA ESTRATÉGICO

O mapa estratégico é uma ferramenta simples e eficaz, que traduz de forma 
visual os objetivos estratégicos que serão considerados pela alta administra-

ção. Ele materializa a visão e a estratégia que a organização adotará para trans-
formar a visão de futuro em realidade, norteada pela missão e pelos valores. 
Sua construção requer as seguintes atividades:

- Alinhamento dos Objetivos Estratégicos do TJBA ao Nacional;
- Estabelecimento da Relação de Causa e Efeito;
- Ponderação dos Objetivos;
- Desenho do Mapa Estratégico do TJBA.

Sua maior virtude é proporcionar o alinhamento entre os diversos objetivos 
estratégicos, traduzindo de forma visual e direta a estratégia adotada. Trata-se 
da definição da Relação de Causa e Efeito, demonstrando as relações entre os 
recursos, os processos de trabalho e os resultados. O mapa aponta a forma 
pela qual os ativos intangíveis da organização produzem resultados tangíveis 
e possibilita a identificação dos impactos e desafios gerados pelos resultados.

1.2.3. DEFINIR OU REVISAR E VINCULAR FCS AOS MACROPROCESSOS

O conhecimento dos macroprocessos colabora para a integração entre ope-
rações, unidades administrativas e objetivos estratégicos, além de explicitar 
a missão organizacional. Eles definem, englobam e explicam as principais 
atribuições desempenhadas pelo Tribunal. Além disso, envolvem, geralmen-
te, mais de uma função na estrutura organizacional, evidenciando, de forma 
ampla, como o TJBA funciona. A estrutura de Macroprocessos permite visão 
sistêmica e abrangente das macroatividades e da forma como o tribunal atua.

Para essa vinculação é importante:

• Definição dos fatores críticos de sucesso que poderão afetar o cumpri-
mento da missão e alcance da visão;
• Identificação de demandas estratégicas que são fundamentais para garan-
tir as entregas da instituição e irão influenciar a elaboração de suas políticas;
• Priorização das questões de maior relevância e impacto para a instituição, 
que garantirão alcançar seus princípios;



1918

Planejamento EstratégicoPlanejamento Estratégico

• Resgate da cadeia de valor e identificação do relacionamento entre os 
seus macroprocessos;
• Vinculação das demandas estratégicas aos processos;
• Análise da prontidão dos processos;
• Propositura e execução de Planos de Ação objetivando o atendimento 
das metas;
• Associação dos Fatores Críticos de Sucesso aos processos que envolvem 
mais de uma função na estrutura organizacional e impactam significativa-
mente os resultados estratégicos esperados.

Os fatores críticos de sucesso são pré-condições internas, itens essenciais para 
que a organização atinja seus objetivos, vez que o vínculo entre a estratégia e 
os macroprocessos permite mapear os processos organizacionais que estão di-
retamente relacionados aos desafios dos objetivos estratégicos. Nesta etapa, é 
também importante relacionar as consequências de não atuar sobre os fatores 
críticos listados, ou de não ter uma estratégia adequada como resposta. 

Como exemplo de fator crítico de sucesso do planejamento do TJBA, temos 
no Objetivo Estratégico: “Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicio-
nal” que “POSSUIR“ macroprocessos de trabalho da área fim capazes de pro-
duzir a prestação jurisdicional de forma simples, flexível e automatizada, com 
qualidade em todas as suas fases, disponibilidade de recursos humanos e 
tecnológicos e, equipe qualificada para executá-lo. Apenas dessa forma po-
deremos observar os princípios do TJBA: acessibilidade, celeridade, eficiência, 
ética, modernidade, probidade, responsabilidade socioambiental e transpa-
rência no citado objetivo estratégico, dando-lhe o sentido de existência.

1.2.4. DEFINIR OU REVISAR ALVOS E METAS ORGANIZACIONAIS

Os Alvos são a conversão dos objetivos estratégicos em números finaistradu-
zidos pelos indicadores e as Metas representam a expectativa de desempe-
nho desejado dos indicadores para o atingimento do Alvo ao longo do tempo 
da estratégia vigente.Para sua definição ou revisão no TJBA, evidencia-se:

• Conversão dos Objetivos Estratégicos em Indicadores;
• Estudo das metas institucionais;
• Desdobramento dos objetivos em metas e iniciativas com prazos para 
execução;
• Definição das taxas de viabilidade em função do cenário;
• Atendimento ao critério prescrito pela Res. 198, de 1º de Julho de 2014, 
do CNJ, a qual estabelece no Art. 4º que os planos estratégicos devem 
contemplar as Metas Nacionais (MN) e Iniciativas Estratégicas Nacionais 
(IEN) aprovadas nos Encontros Nacionais do Judiciário, sem prejuízo de 
outras aprovadas para o segmento de justiça ou específicas do próprio 
tribunal ou conselho.

As metas dos indicadores servem como parâmetro para comparar o que foi 
previsto com o realizado.Toda meta deve ser específica, mensurável, exequí-
vel, desafiadora, relevante e temporal. São consistentes se sua realização cria 
condições para que a instituição feche a lacuna de valor e alcance o resultado 
esperado na visão. São estabelecidas para cada objetivo estratégico e refle-
tem a contribuição relativa ao tema estratégico para a construção e o forneci-
mento dos vários componentes da estratégia.

1.2.5. DEFINIR OU REVISAR INDICADORES DE DESEMPENHO

Indicador é uma unidade de medida utilizada para captar, monitorar e or-
ganizar informações relevantes do objeto de observação. Os indicadores de 
desempenho expressam e quantificam o resultado ou ação em determinada 
realidade. Já os indicadores estratégicos informam o “quanto” a organização 
se encontra na direção de concretizar sua visão de futuro, portanto refletem 
o desempenho em relação aos objetivos estratégicos delineados.Os indica-
dores de desempenho, uma vez alinhados fortemente à Visão Estratégica e 
priorizados passam a ser acompanhados como Indicadores Estratégicos. 

A Res. 198, de 1º de Julho de 2014, do CNJ, no Art. 2º, inciso VII, considera 
Cesta de Indicadores e Iniciativas Estratégicas, o repositório de métricas de 
desempenho institucional e de iniciativas (programas, projetos e operações). 
São pressupostos básicos para a construção de indicadores:
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• definição dos itens que serão mensurados;
• definição de indicadores candidatos;
• elaboração de uma matriz de controle dos indicadores candidatos;
• avaliação de indicadores candidatos conforme matriz de classificação;
• definição de indicadores prioritários;
• levantamento da situação atual dos indicadores;
• estabelecimento de metas de desempenho;
• seleção de ferramentas necessárias para realização do controle e avaliação 
das metas de desempenho;
• definição de instrumentos que possibilitem monitorar os resultados de 
desempenho, bem como, agir para melhorar as operações e a estratégia.

Os indicadores são importantes para:

• conhecer as necessidades e expectativas dos Jurisdicionados e Opera-
dores do Direito;
• facilitar o planejamento;
• mensurar os resultados;
• embasar a análise crítica do desempenho;
• prospectar e projetar cenários;
• facilitar o processo de tomada de decisão;
• contribuir para a melhoria contínua dos processos de trabalho.

1.2.6. ESTABELECER CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE INICIATIVAS

Com base nas Metas e nos Objetivos Estratégicos definidos, especificam-se, 
de forma ponderada, CRITÉRIOS DE SELEÇÃO que permitam a posterior sele-
ção e priorização das iniciativas a serem efetivadas, tais como:

• Atendimento à Lei, Norma ou Diretriz Institucional - Pontua a iniciativa / 
projeto em função do nível de cumprimento / atendimento à determina-
da Lei, Norma ou Diretriz Institucional.

• Impacto nas Metas Nacionais ou Estratégicas - Mede a relevância estraté-
gica, ou seja, a contribuição da iniciativa / projeto para o alcance da meta 
nacional ou estratégica à qual se relaciona o objetivo estratégico a que 
está diretamente vinculado.

• Alinhamento à Estratégia - Mede a abrangência da iniciativa / projeto 
em relação aos macrodesafios e objetivos estratégicos, ou seja, a maior 
ou menor contribuição desta para o alcance da estratégia do TJBA, de 
forma sistêmica.

• Situação da Implementação - Investiga a situação atual da iniciativa / 
projeto, ou seja, seu estágio de implementação no momento de classi-
ficação e priorização.

• Nível de Complexidade - Analisa a abrangência da iniciativa / projeto em 
relação à instituição e os esforço que deve ser alocado para sua implanta-
ção, implementação ou término.

• Investimentos - Avalia o nível de investimentos que devem necessariamen-
te ser alocados do orçamento para a materialização da iniciativa / projeto.

• Prazo de Implementação - Avalia a duração, o tempo estimado de 
implementação, bem como o prazo final de conclusão e entrega da 
iniciativa / projeto.

• Riscos - Considera os riscos envolvidos na implementação da iniciativa 
/ projeto para o alcance dos resultados esperados; sua probabilidade de 
sucesso ou fracasso.

• Tempo de Geração de Resultados - Analisa o tempo necessário para que 
a iniciativa / projeto comece a gerar os resultados esperados.

Os pesos acordados para os Objetivos Estratégicos, comparando-os entre 
si, e a definição de método para avaliação de iniciativas, devem ter por 
base suas contribuições para o alcance dos Objetivos Estratégicos esta-
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belecidos e ponderados. Os critérios de avaliação e batimento devem ser 
definidos e firmados pela equipe executiva e divulgados para todas as áre-
as do tribunal.

1.2.7. APRESENTAR PLANO INICIAL

A formalização do Plano Estratégico (edição em formato padrão e modelo 
pré-definido) e sua apresentação às Unidades Departamentais para comuni-
caros objetivos e as metas a serem perseguidas é uma etapa crucial no des-
dobramento da estratégia no plano tático da instituição. Deve-se, para tanto:

• Garantir a participação das lideranças avançadas de todas as áreas do TJ;
• Efetivar reunião de sensibilização;
• Apresentar o resultado da primeira etapa como fundamento e diretriz 
para a construção das estratégias setoriais de contribuição;
• Construir as estratégias setoriais de contribuição, com uso da mesma me-
todologia aplicada para atingir o nível operacional da unidade.

Essa etapa de sensibilização e, também, de divulgação inicial da estratégia 
representa o movimento da massa organizacional, supera a inércia e a resis-
tência à mudança.

1.2.8. DESDOBRAR A ESTRATÉGIA

Realização do desdobramento da estratégia nas demais unidades departa-
mentais. São atividades requeridas:

• Definição dos atores responsáveis pela atualização/desdobramento do pla-
nejamento estratégico;
• Utilização de Metodologia institucionalizada: 

• Realização do diagnóstico estratégico das Unidades Departamentais 
(análise SWOT);
• Atualização da Visão Estratégica Departamental;

• Escolha dos Temas Estratégicos observando o conteúdo temático dos 
macrodesafios do TJBA;
• Seleção dos Objetivos Estratégicos das Unidades Departamentais (evitar 
grande quantidade);
• Construir Mapa Estratégico com a realização das seguintes atividades:

• Alinhamento dos Objetivos de Contribuição aos Estratégicos;
• Estabelecimento da Relação de Causa e Efeito;
• Ponderação dos Objetivos;
• Desenho do Mapa Estratégico desdobrado;

• Definição de Fatores Críticos de Sucesso alinhados aos princípios institu-
cionais e departamentais;
• Definição de Indicadores de Desempenho;
• Eleição de Metas Departamentais;
• Ampliação e utilização de Banco de Iniciativas;

• Elaboração de Plano Estratégico Departamental.

1.2.9. SELECIONAR INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

As iniciativas estratégicas são o conjunto depossíveis ações candidatas a tor-
narem-seprojetos e programas que se destinam a ajudar o TJBA a sua visão 
de futuro. Para tanto, deve-se receber propostas de iniciativas pelas Unidades 
Departamentais e Diretoria de Primeiro Grau para avaliá-las quanto à contri-
buição aos objetivos estratégicos, considerando os critérios de seleção e prio-
rização estabelecidos. A identificação e o registro das propostas selecionadas 
originam oportfólio,exigido por cada tema estratégico,para a consecução de 
suas metas desafiadoras.

1.2.10. ESTABELECER OU REVISAR ORÇAMENTO ESTRATÉGICO

Essa etapa visa à definição do “Orçamento Estratégico” que são os recursos 
orçamentários necessários para o financiamento das iniciativas estratégicas.A 
Equipe Executiva e as áreas convidadas a participar do Planejamento Estraté-
gico consultam o PPA – Plano Plurianual, a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentá-
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riaseaLOA – Lei Orçamentária anual, para verificar a distribuição dos recursos 
do PJBA; a partir disso, pela vinculação entre o orçamento e as iniciativas estra-
tégicas, estabelecemou revisam os recursos orçamentários necessários para o 
alcance dos objetivos estratégicos.

Essa dinâmica atende ao critério previsto pela Res. 198, de 1º de Julho de 
2014, do CNJ, Art. 4º, §4º e Art. 6º, na qual: “as propostas orçamentárias dos 
tribunais devem ser alinhadas aos seus respectivos planos estratégicos, de 
forma a garantir os recursos necessários à sua execução...”.Daí, a importância 
da definição da fonte de financiamento das iniciativas estratégicas, à parte 
do orçamento operacional.Assim, pode-se balizar a quantidade de recursos 
para cada portfólio temático (definição de níveis de financiamento total e de 
iniciativas específicas que receberão financiamento).

Nessa direção, Kaplan e Norton (2009) enfatizam que:

“O portfólio de iniciativas de cada tema estratégico precisa contar com 

a certeza da disponibilidade de recursos - pessoas e financiamento. 

A definição da quantidade de recursos para cada portfólio temático 

geralmente envolve um processo de cima para baixo, no intuito de de-

finir níveis de financiamento total, e um processo de baixo para cima, 

com o propósito de selecionar as iniciativas específicas que receberão 

financiamento.

(...)

A rubrica segregada para a STRATEX1 permite que a organização pro-

mova o equilíbrio entre as considerações de curto e longo prazo nas 

previsões financeiras e nos processos operacionais.Membros da Unida-

de de Estratégia e Planejamento analisam cada proposta em profun-

didade e distribui recursos do fundo para investimentos estratégicos 

entre os projetos considerados de maior importância estratégica.”

A definição ou revisão do Orçamento Estratégico é, pois, um fator crítico de 
sucesso da estratégia institucional. Deve estar inserida no calendário da estra-

1 STRATEX – Sigla da frase em inglês: StrategicExpenditures, ou seja, Despesas Estratégicas. Ela, ou a falta 
dela é muitas vezes o “principal” erro, segundo os executivos, do não êxito na execução da estratégia! 
(Fonte: https://amaurinobrega.com.br/plano-estrategico-o-que-e-stratex/) Acessado em: 27/10/2017.

tégia e alinhada aos normativos legais que regem o Orçamento Público.Essas 
iniciativas devem ser pontuadas na reunião para mobilizar a Alta Gestão com 
o objetivo de se definir o percentual de investimento estratégico em relação 
ao orçamento total.

1.2.11. ESTABELECER PATROCINADORES ESTRATÉGICOS

O estabelecimento de Patrocinadores Estratégicos objetiva definir responsá-
veis,respaldados pela alta liderança, com amplo apoio institucional,para ae-
xecução das ações estratégicas que envolvam as mais diversas unidades do 
PJBA. Seu papel consiste em estabelecer uma política de apoio claramente 
definida por:

• catalisar e motivar os líderes durante a execução das ações;
• cobrar a atuação das áreas funcionais em seu âmbito de competência;
• conhecer as prioridades de negócio e as diretrizes estabelecidas durante 
o planejamento estratégico;
• impulsionar a equipe executora com tomadas de decisão rápidas para 
evitar atrasos injustificáveis;
• mediar a remoção de barreiras e a promoção da colaboração efetiva en-
tre as diferentes áreas;
• priorizar o que é crítico e fornecer o suporte institucional na execução 
das ações por eles apoiadas.

A indicação desses Patrocinadorespela alta liderança deve considerar o ali-
nhamento entre o perfil do profissionalao macrodesafio ou objetivo estraté-
gicoque possa vir a ser por ele assumido.

1.2.12. FORMATARNOVA VERSÃO DO PLANO ESTRATÉGICO

O Plano Estratégico é o documento formal que consolida as informações, ati-
vidades e decisões desenvolvidas durante o planejamento. Esta etapa tratada 
formatação do instrumento que contém o programa de ação necessário para 
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o alcance da estratégia num período determinado. Devem-se compilar os do-
cumentos gerados nas etapas anteriores, categorizar as iniciativas definidas 
por perspectivas e vincular aos macrodesafios do Poder Judiciário.

1.2.13. HOMOLOGAR NA RAE

Uma vez que formatado, o Plano Estratégico deve ser homologado na próxi-
ma Reunião de Análise da Estratégia (RAE). Caso aprovado, ser encaminhado 
à Comissão de Reforma.

1.2.14. HOMOLOGAR NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E PUBLICAR NO DJE

Uma vez homologado na RAE,caso aprovado, deve o Plano Estratégico ser 
encaminhado à Comissão de Reforma a fim de que possa ser apreciado em 
sessão plenária administrativa do TJBA, em data anterior à linha de corte do 
calendário nacional exigido pelo CNJ. Após, publica-se no Diário do Poder 
Judiciário Eletrônico – DJE.

2. EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A execução do Planejamento Estratégicoconsiste em implantar e dar cumprimento 
à gestão estratégica, ou seja, tirá-lo do campo das ideias e colocá-lo efetivamente 
em prática. A gestão estratégica tem o desafio de articular o médio e o longo pra-
zos com o curto prazo, convertendo os objetivos estratégicos em ações cotidianas 
da organização. Nesse processo, há o desdobramento das diretrizes estratégicas em 
orientações para o nível tático e operacional, de forma a gerar as mudanças previstas. 
A Resolução 198, de 01 de julho de 2014, do CNJ, explicita que:

“CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

Art. 7º A execução da estratégia é de responsabilidade de magistrados de primeiro e 
segundo graus, conselheiros, ministros e serventuários do Poder Judiciário.
Parágrafo único. Para promover a estratégia, devem ser realizados eventos, pelo me-
nos anualmente.

Art. 8º Os órgãos do Poder Judiciário manterão unidade de gestão estratégica para asses-
sorar a elaboração, a implementação e o monitoramento do planejamento estratégico.

§ 1º A unidade de gestão estratégica referida no caput também atuará nas áreas 
de gerenciamento de projetos, otimização de processos de trabalho e, a critério do 
órgão, produção e análise de dados estatísticos.

§ 2º As áreas jurisdicionais e administrativas devem prestar, à respectiva unidade 
de gestão estratégica, as informações sob a sua responsabilidade pertinentes ao 
plano estratégico.

Art. 9º Os órgãos do Poder Judiciário realizarão Reuniões de Análise da Estratégia 
(RAE), pelo menos quadrimestralmente, para avaliação e acompanhamento dos 
resultados, nas quais poderão promover ajustes e outras medidas necessárias à me-
lhoria do desempenho institucional.”

Tendo como referência o plano estratégico - destacadamente seus objetivos e suas 
diretrizes -, é possível estruturar um sistema para a gestão estratégica dele e da pró-
pria organização. Nesse ínterim, a governabilidade se expressa na capacidade de di-
reção, gerência e monitoramento/controle da execução estratégica. Assim, tem-se 
abaixo o fluxo da execução do Planejamento Estratégico do TJBA explicitado em suas 
macroatividades:

2.1. ALINHAR A ORGANIZAÇÃO COM A ESTRATÉGIA

Trata-se de atividades que objetivam disseminar o Planejamento Estratégico a 
fim de garantir que as práticas e os comportamentos dos distintos atores do TJBA 
estejam harmoniosos com seus fundamentos e diretrizes. Cria um ambiente ins-
titucional direcionado rumo ao alcance da Visão de futuro.
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Através desse alinhamento, a Governança Judiciária dirige, monitora e incentiva 
os níveis táticos e operacionais ao exercício de práticas de gestão alinhadas a 
estratégia, como se observa através das atividades propostas no fluxo a seguir:

2.1.1. DESENVOLVER PLANO DE COMUNICAÇÃO

Essa fase objetiva assegurar que todos na organização compreendam a estra-
tégia e se motivem a contribuir em sua execução com qualidade. Para tanto, 
faz-se necessário a elaboração de um Plano de Comunicação para difusão do 
Planejamento Estratégico. Este deve conter definição de quais ações e ferra-
mentas (canais de comunicação) serão utilizadas para atingir todos os servi-
dores/colaboradores, um cronograma de execução e acompanhamento das 
divulgações, instituição dos indicadores que serão empregados para avaliar se 
o Plano de Comunicação está se desenvolvendo como desejado.

O plano de comunicação pauta-se no Mapa Estratégico para divulgar a estra-
tégia – tanto o quê oTribunal quer alcançar quanto o como pretende realizar 
seus objetivos. Além disso, a comunicação é um importante elemento para 
interferir na cultura, pois demonstra:

• compromisso com o desempenho e os resultados;
• manifestações de responsabilidade;
• prestação de contas;
• enfatiza o foco no cidadão, recebedor do trabalho judiciário;
• desenvolve o gosto pela melhoria contínua, pela criatividade e pela inovação.

Kaplan e Norton (2009) sugerem que se deve comunicar a estratégia sete ve-
zes, de sete maneiras diferentes, recorrendo a vários canais para transmitir a 
mensagem. Dessa forma, devido a diversidade de perfil do público-alvo, di-
ferentes meios e ferramentas devem estar contemplados no Plano de Comu-
nicaçãocom especial atenção no formato entregue aos líderes, tanto melhor 
será o impacto dessa comunicação quanto mais direta e simples venha a ser.
Com base nestes parâmetros a Assessoria de Comunicação - ASCOM - deverá 
elaborar o Plano de Comunicação e validá-lo junto à equipe da SEPLAN.

2.1.2. ALINHAR UNIDADES

O desdobramento nas Unidades Administrativas, aliado a sua realização na Di-
retoria de Primeiro Grau - DPG - enquanto interlocutora qualificada sobre os 
assuntos técnico-administrativos da 1ªInstância,viabiliza queo Planejamento 
Estratégico do Tribunal seja efetivado.O objetivo dessa etapa é determinar en-
tendimentos mais claros da estratégia de forma a minimizar discrepâncias que 
possam ocorrer no estabelecimento de programas, projetos ou ações. A quali-
dade da participação de todos impulsiona o grau de investimento em atitudes 
colaborativas necessárias para realizar o trabalho e possibilitar a consecução dos 
resultados esperados. Assim, propõem-se as seguintes atividades:

• Reunião da Equipe Executiva da SEPLAN com os gestores e assessores das 
Unidades Administrativaspara alinhamento de diretrizes e linhas de atuação 
em suas áreas;
• Elaboração de programas, projetos e ações estratégicas;
• Garantia de orçamento adequado ao desenvolvimento das atividades estra-
tégicas (Orçamento Estratégico);
• Estabelecimento de equipe responsável pela execução e pelo acompanha-
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mento dos programas, dos projetos e das ações estratégicas favorecendo o 
comprometimento com os resultados estratégicos institucionais;
• Interação permanente, inclusive com participação nas RLA, e fornecimento 
de relatórios com acompanhamento de indicadores estratégicosde sua atuação 
para auxiliar o diagnóstico e a tomada de decisões pelo CGOV e pela SEPLAN;
• Promoção de reuniões, encontros e eventos para desenvolvimento dos trabalhos;
• Sugestão de medidas preventivas e corretivas para o alcance dos resultados 
do Plano Estratégico na área;
• Monitoramento, avaliação e divulgação dos resultados alcançados.

Observação:
A partir da divulgação da estratégia e seu desdobramento com a Diretoria de 
Primeiro Grau - DPG, bem como entre as Unidades Judiciárias, e a nível departa-
mental, entre as Unidades Administrativas,é possível a sistematização dos Cursos 
para Capacitação de Pessoal, bem como oesclarecimento sobre os indicadores de 
resultado utilizados para as Metas Nacionais e para o Justiça em Números. Essas 
etapas também sensibilizam para o Programa Permanente de Reconhecimento 
a Magistrados e Servidores Lotados nas Unidades mais Produtivas, denominado 
Justiça em Números TJBA e servem como incentivo à socialização das melhores 
práticas ocorridas no Tribunal.É importante que todos os servidores do TJBA com-
preendam quais são os indicadores do sucesso do Tribunal.

2.1.3. ALINHAR DIRETORIA DE PRIMEIRO GRAU - DPG

Objetiva-secom essa atividade, o alinhamento da implementação de diretrizes 
que norteiem a atuação institucional de todas as unidades judiciárias, espe-
cialmente do primeiro grau, e desenvolver gestão estratégica adaptativa, co-
nectada à realidade de cada região geográfica do Estado possibilitando maior 
consenso, compromisso e responsabilidade com a melhoria permanente do 
Poder Judiciário. Nesse sentido, são ações a serem desenvolvidas nessa etapa:

• Reunião da Equipe Executiva da SEPLAN com a DPG para alinhamento de 
diretrizes e linhas de atuação em todas as regiões;
• Orientação de programas, projetos e ações estratégicas regionais, zelando 

pela observância das diretrizes estabelecidas;
• Garantia de orçamento adequado ao desenvolvimento das atividades estra-
tégicas judiciárias regionais;
• Fomentoda participação de magistrados e servidores favorecendo o com-
prometimento com os resultados estratégicos institucionais;
• Interação permanente e fornecimento de subsídios relativos a sua atuação 
para auxiliar o diagnóstico e a tomada de decisões pelo CGOV e pela SEPLAN;
• Promoção de reuniões, encontros e eventos para desenvolvimento dos tra-
balhos nas bases regionais;
• Sugestão de medidas preventivas e corretivas para o alcance dos resultados 
do Plano Estratégico na região;
• Consolidação e envio à SEPLAN das propostas encaminhadas pelas comar-
cas de cada região;
• Monitoramento, avaliação e divulgaçãodos resultados alcançados.

2.2. PLANEJAR AS OPERAÇÕES

O planejamento das operações é uma etapa necessária para garantir a execução de 
cada Tema Estratégico. Nessa etapa, vislumbram-se ações que dizem respeito à me-
lhoria da gestão: de pessoas, dos recursos, da infraestrutura e daeconômico-financei-
ra. Portanto, o foco é direcionado ao ajustamento sustentável da base material com 
abase de conhecimento e competências necessárias para o desenvolvimento das 
atividades operacionais do tribunal. Suas atividades são apontadas no fluxo a seguir:
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2.2.1. DESENVOLVER PLANO DE AQUISIÇÕES

A realização do Plano de Aquisições é uma sequência da etapa anterior de se 
Estabelecer ou Revisar o Orçamento Estratégico, bem como do Alinhamento 
das Unidades. A partir das informações e ações necessárias resultantes, pre-
vê-se a materialização da previsão de receitas e despesas propriamente es-
tratégicas. De acordo com as Iniciativas Estratégicaspriorizadas, estimam-se o 
aporte de investimentos essenciaispara o alcance dos resultados esperados.

O Plano de Aquisições deve ser construído respeitando-se o balanceamento 
entre a previsão e a demanda de recursosque atendamaos requisitos atuais e 
futuros. Para cada Iniciativa, deve-se observar:

• limites e restrições;
• procedimentos que permitam sua implementação;
• custos de atualização e manutenção;
• demandas atual e futura;
• impactos potenciais na estratégia.

2.2.2. MELHORAR DESEMPENHO DOS PROCESSOS-CHAVE

A Melhoria do Desempenho dos Processos-chave garante a mudança, a trans-
formação da instituição seguindo o plano lógico estabelecido pelo planeja-
mento estratégico. Trata-se da execução das mudanças impostas pelos temas 
estratégicos nos principais processos operacionais críticos. Seu objetivo é 
aperfeiçoar, de forma sustentável, os serviços prestados pelo Poder Judiciário 
do Estado da Bahiapara reduzir o número de instâncias - assim comoseu tem-
po de ciclo e custo -, melhorar a qualidade e a produtividade, evitar retrabalho 
e aumentar a eficiência operacional.

Para tanto, deve-se alinhar as prioridades estratégicas definidas pelas Unida-
des Departamentais e pela Diretoria de Primeiro Grau - DPGcom os progra-
mas de qualidade e de melhoria contínua de acordo com as diretrizes estabe-
lecidas no gerenciamento de processos pelo EPPE. 

De forma demandada ou não,iniciar-se-ão processo demelhoria do desempenho, 
com os processos-chaveineficientes ou sem a devida vinculação estratégica. Este 
deve ser participativo, pois permitirá que a melhoria seja implantada, monitorada 
e acompanhada de acordo com a metodologia estabelecida pelo EPPE.

2.2.3. GERIR PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

A Gestão dosProcessos Organizacionais contribui diretamente para o alcance 
da estratégia institucional. Sua metodologia foi definida pelo EPPE e conta 
com: mapeamento do cenário atual, análise do processo, proposição de me-
lhorias,modelagem do cenário futuro, implantação do processo emonitora-
mento do desempenho.

Cada processo de trabalho é caracterizado por suas entradas (insumos), fer-
ramentas/técnicas que podem ser aplicadas e as saídas resultantes (produ-
tos).O Gerenciamento de Processos permite, por meio de portfólio definido 
pelo EPPE para um período específico, a avaliação e redesenho dos processos 
de trabalho, visando a melhoria contínua dos fluxos e seu alinhamento aos 
objetivos estratégicos da organização.

2.2.4. DESENVOLVER PLANO DE CAPACITAÇÃO

OPlano de Capacitação deve ser alinhado ao planejamento estratégico, espe-
cialmente quanto à missão e aos valores do PJBA a fim de inspirar os compor-
tamentos almejados.Ele surge como resposta às necessidades do PJBA a par-
tir do gerenciamento dos Processos Organizacionais. É importante que nessa 
fase, levem-se em consideração as orientações sobre a utilização das boas 
práticas dos fatores de produtividade, observados em unidades de referência, 
e constantes no guia “Alocação de Recursos Humanos – projeto de diagnósti-
co e fortalecimento dos judiciários estaduais”, 2014, do CNJ.

Na elaboração do projeto de capacitação, deve-se sempre buscar a mobilização: 
da Alta Gestão, com realização de eventos de sensibilização; e de magistrados 
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e servidores, com a divulgação da possibilidade de aquisição do conhecimento 
em todas as unidades afetas, sejam elas administrativas ou judiciárias.

Definem-seas competências necessárias a partir dos levantamentos realiza-
dos no alinhamento da organização e no planejamento das operações e a 
equipe responsável pelo projeto pedagógico.Segue-se com a aplicação de 
etapa quantitativa e do planejamento da capacitação pela UNICORP.

2.3. MONITORAR E APRENDER

O monitoramento e a aprendizagem fazem parte do ciclo PDCA – Plan - planejar, 
Do - fazer, Check- checar, Act- agir. Na fase do “checar”, analisa-se a relação entre 
o que foi planejado e o que está, de fato, sendo feito. Esse olhar diferenciado 
sobre o desenvolvimento da estratégica do TJBA possibilita o ajustamento das 
operações à rota traçada e a aprendizagem organizacional, inclusive com o po-
voamento do banco de Boas Práticas. Dessa forma, ao gerir os portfólios e realizar 
reuniões de análises das operações, evita-se boicotagem aos riscos institucionais, 
tanto a nível operacional quanto estratégico.

Nesse quesito, a qualidade do monitoramento e da aprendizagem organizacional 
pode ser medida considerando-se a efetividade das decisões tomadas pelo Comitê 
de Governança, pela acessibilidade da equipe executiva da SEPLAN – aos projetos e 
processos estratégicos e organizacionais e a transparência das informações fornecidas. 

As atividades desse ciclo podem ser vislumbradas no seguinte fluxo:

2.3.1. REALIZAR REUNIÕES DE ANÁLISE OPERACIONAL

Trata-se da análise do desempenho funcional de curto prazo das unidades 
judiciárias e departamentais cujo objetivo é o de identificar e resolver proble-
mas operacionais, ao ofertar apoio estratégico às unidades de negócios com 
o fornecimento de recursos que estimulem suas produtividades. Além disso, 
nesse encontro, discute-sea relação de causa-efeito dos problemas identifica-
dospara a proposição de alternativas ou soluções.

Através das reuniões de análise operacional é possível garantir que o portfó-
lio de serviços esteja adequado ao alcance dos objetivos estratégicos, contri-
buindo para o alinhamento das unidades judiciárias à estratégia do PJBA e, 
também, que estejamadequadamente alocados nos macroprocessos onde se 
vinculem a estratégia, a fim de que possam ser gerenciados de forma sistêmi-
ca e integrada.As reuniões operacionais devem ser breves, objetivas, voltadas 
para açãoecom periodicidade trimestral. Seu principal objetivo deve ser o de-
senvolvimento de planos de ação e designação de responsáveis pelo cumpri-
mento de cada decisão.

2.3.2. GERIR PORTFÓLIO DE SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E SEUS INDICADORES

A gestão de Portfólio de Serviços e seus Indicadores diz respeito à supervisão 
do andamento do portfólio de serviços e das demandas estabelecidas por 
metas institucionais, provendo informações estruturadas, atualizadas e con-
solidadas por meio de sistemas informatizados. Realiza o gerenciamento de 
serviços que atendem aos objetivos estratégicos do PJBA.

A partir da gestão desse portfólio, a equipe técnica percebe a necessidade de 
aquisição ou desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, promovendo sua 
utilização pelos magistrados e servidores; por conseguinte, ratifica a elabora-
ção, a implantação, o aprimoramento e a divulgação das metodologias apli-
cadas nos serviços ofertados, padronizando os manuais, os procedimentos e 
os modelos a serem adotados. A garantia de que o portfólio de serviços esteja 
adequado ao alcance dos objetivos estratégicos contribui para o alinhamento 
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aos projetos institucionais, às Metas Nacionais e ao Justiça em Números do CNJ.
Para o nivelamento do conhecimento dos gestores de negócios, consolidam-se 
as informações gerenciais dos serviços do PJBA numa base de dados unificada, 
o que viabiliza a medição e a divulgação, permanente, do desempenho em sua 
execução. Esse fornecimento de informações de caráter gerencial é que per-
mite acompanhar o desempenho dos serviços do PJBA e a emissão de infor-
mações estruturadas, atualizadas e consolidadas da atual posição do portfólio 
de serviços por meio de relatório executivo, apoiando a alta administração na 
tomada de decisões.

2.3.3. FORNECER INFORMAÇÕES DE PROJETOS E SEUS INDICADORES

O envio de informaçõespara a Equipe Executiva da SEPLAN sobre a evolu-
ção dos projetos de iniciativas ou projetos de processos sob responsabilida-
de da Unidade Departamental ou sob supervisão de membros da DPGe a 
evolução das variáveis que compõem os seus indicadoresdeve ser realizado 
por meios de relatórios, contendo:

• informações sobre as etapas cumpridas e a cumprir do projeto, com desta-
que das previsões futuras de datas;
• custos orçados e os já incorridos;
• sinalização de problemas e riscos para a solução;
• apuração dos indicadores;
• dados apurados de acordo com a periodicidade estabelecida no plano estratégico;
• outras informações que julgarem necessárias para serem incluídas nas RLA e RAE.

2.3.4. GERIR PORTFÓLIO DE PROJETOS

A Gestão do Portfólio de Projetos diz respeito à supervisão do andamento de 
um conjunto específico de projetos, etambém objetivaprover informações es-
truturadas, atualizadas e consolidadas da atual posição do portfólio por meio 
de relatório executivo de acompanhamento e apoiar a alta administração na 
tomada de decisões.Nesse processo, há a preocupação de garantir a correta 

aplicação da metodologia de portfólio e indicar a necessidade de aquisição 
ou desenvolvimento de ferramentas tecnológicascorporativas de gestão.
Todos esses aspectos estão contemplados no Manual de Portfólio de Projetos 
elaborado pelo EPPE e disponível no Portal da Estratégia no endereço:
http://www5.tjba.jus.br/estrategia/.

2.3.5. REALIZAR REUNIÕES DE LÍDERES AVANÇADOS (RLA)

As Reuniões de Líderes Avançados (RLA) objetivammonitorar, identificar e re-
solver problemas de toda ordem em relação ao Planejamento Estratégico do 
PJBA, seus indicadores e os projetos em andamento. Devem seguir o RITO 
estabelecido atualmente para as RLA:

• leitura da ata da RLA ou RAE anterior;
• apresentação da situação dos projetos;
• análise dos indicadores estratégicos ou táticos;
• análise do desempenho funcional de curto prazo;
• discussão da relação causa-efeito em relação aos problemas identificados;
• indicação de possíveis ações para correção dos rumos de melhoria dos indi-
cadores e projetos;
• aferição do mapeamento de processos de trabalho;
• notícias sobre informações gerais e relevantes à estratégia;
• agendamento da nova RLA.

As reuniões operacionais devem ser trimestrais, breves, objetivas e voltadas 
para ação. Seu principal foco deve ser o desenvolvimento de planos de ação e 
designação de responsáveis pelo cumprimento de cada decisão.

2.3.6. ELABORAR RELATÓRIOS GERENCIAIS

Éuma atividade administrativa de construção de relatórios, contendo:

• informações sobre as discussões das RLA;
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• sinalização de problemas nas iniciativas estratégicas e riscos para a solução;
• apuração dos indicadores e prospecção de cenários;
• agrupamento de projetos por áreas temáticas, definindo alertas para o conjunto;
• parecer do NEGE sobre o andamento dos dados estatísticos e do plane-
jamento estratégico;
• outras informações necessárias.

Trata-se de um instrumento de prestação de contas pela execução das ações 
estratégicas que envolvem as mais diversas unidades do TJBA.As demonstra-
ções de resultado proporcionam uma visão esclarecedora sobre os pontos 
fortes e os fracos do atual desempenho, os vínculos entre os indicadores de 
tendências (referentes ao desempenho de pessoas, informações e processos) 
e os indicadores de resultados (referentes às perspectivas dos clientes).

2.3.7. REALIZAR REUNIÕES DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA (RAE)

De posse dos Relatórios Gerenciais é feita a análise dos indicadores e iniciati-
vas das Unidades, com intuito de avaliar a implementação da estratégia.Ob-
jetiva monitorar e gerenciar as iniciativas estratégicas e o balanceamento de 
esforços, assim como o uso dos recursos (Balanced Scorecard). Deve seguir o 
RITO da RAE deliberado pelo CGOV:

• leitura da ata da RAE anterior;
• apresentação da situação dos indicadores da estratégia e de projetos;
• analisar os indicadores em situação de alerta;
• sinalizar possíveis correções de rumo e ações para melhoria dos indicadores;
• deliberar as correções e ações;
• noticiar informações gerais e relevantes à estratégia;
• agendar próxima RAE;
• encerrar RAE.

As Reuniões de Análise da Estratégia devem ser trimestrais, em datas que 
atendam ao disposto na portaria que estabelece o Selo Justiça em Nú-
meros do CNJ, com o objetivo de monitorar a execução da estratégia e 

garantir seu constante ajuste às novas circunstâncias. Devem ser gravadas 
para dirimir dúvidas posteriores.

2.3.8. FORMALIZAR RESULTADOS DAS RAE

Trata-se de ações como a formatação da ATA, com destaque para os direcio-
namentos e as ações corretivas. Devem contemplar a descrição da dinâmica 
da reunião e os compromissos assumidos pelos atores responsáveis.

2.3.9. ACOMPANHAR AÇÕES CORRETIVAS

Acompanhamento e controle pelas unidades departamentais e pelos mem-
bros da DPG das ações corretivas estabelecidas na RAE, por meio das reuni-
ões trimestrais.

2.4. TESTAR E ADAPTAR A ESTRATÉGIA

O teste e a adaptação da estratégia também fazem parte do ciclo PDCA e corres-
pondem ao Act – agir.Nessa fase, objetiva-se verificar, a partir dos dados obtidos 
por indicadores, se a estratégia está funcionando e se suas premissas continuam 
válidas. Portanto, trata-se de uma atividade da alta gestão, na qual o CGOV bus-
ca discutir o alinhamentodo TJBAao Planejamento Estratégico Nacional e ao da 
Gestão em vigor.

A estratégia é avaliada no que diz respeito às características peculiares ao Poder 
Judiciário que influenciam as práticas e as estruturas de Governança.Essa fase de-
termina a continuidade da estratégia vigente ou promove o início de um novo 
ciclo de planejamento para oPJBA. Trata-se de uma atividade de reunião com pe-
riodicidade anual, como pode ser vista no fluxo a seguir:
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2.4.1. PROMOVER REUNIÃO DE TESTE E ADAPTAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Essa reunião, promovida pelo CGOV, está relacionada ao controle da estraté-
gia definida para a consecução da Missão e alcance da Visão do PJBA. Trata-se 
de uma fase analítica para compreensão dos fatores que respaldam a estraté-
gia e sua interação dinâmica com a sociedade e com as regras estabelecidas 
para pautar o fazer do tribunal na entrega de valor esperado. As atividades são 
técnicas e focadas no aprimoramento, quais sejam:

• aferição se os resultados correspondem aos objetivos estratégicos propostos; 
• alteração de um ou mais objetivos estratégicos;
• análise dos indicadores e do desempenho da estratégia; 
• atualização e/ou propositura de novas metas estratégicas; 
• considerações sobre as consequências de mudanças recentes no ambiente 
externo e/ou interno; 
• estabelecimento de novas prioridades e iniciativas; e 
• reformulação de diretrizes.

Nesse sentido, a Governança do TJBA cumpre o seu papel de dirigir, monitorar, 
incentivar e materializar o Planejamento Estratégico. Como produto desta reu-

nião, tem-se um documento que respalda a equipe executiva na continuidade 
do Planejamento e da Execução Estratégica ou no início de um novo ciclo.

3. ÁREAS RESPONSÁVEIS

3.1. COMITÊ DE GOVERNANÇA – CGOV

Magistrados e Servidores que, sem prejuízo de suas funções, compõem o Comitê 
de Governança – CGOV do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

Normatização Relativa
Resolução 198, de 01 de julho de 2014, do CNJ;
Resolução 12, de 31 de agosto de 2016, do TJBA.

3.2. EQUIPE EXECUTIVA DA SEPLAN

Grupo de trabalho composto porSecretário de Planejamento e Orçamento, Dire-
tor de Planejamento Estratégico, Diretor de Programação e Orçamento, Coorde-
nador de Estatística e Coordenador de Projetos e Processos.

Normatização Relativa
Decreto Judiciário Nº 1143, de 14 de dezembro de 2016, do TJBA. Institui grupo de 
trabalho para acompanhar a execução das ações estratégicas do Poder Judiciário. 

3.3. UNIDADES DEPARTAMENTAIS

Unidades componentes do TJBA, presentes em seu organograma:
• Presidência;
• 1ª Vice-presidência;
• 2ª Vice-presidência;
• Corregedoria Geral da Justiça;
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• Corregedoria das Comarcas do Interior;
• Chefia de Gabinete da Presidência;
• Gabinete de Segurança Institucional;
• Assessoria Especial da Presidência I – Magistrados;
• Assessoria Especial da Presidência II – Institucional;
• Consultoria Jurídica;
• Coordenação dos Juizados Especiais;
• Assessoria de Recursos;
• Controladoria do Judiciário;
• Universidade Corporativa – UNICORP;
• Secretaria Geral da Presidência – SGP;
• Secretaria de Administração– SEAD;
• Secretaria de Gestão de Pessoas– SEGESP;
• Secretaria Judiciária – SEJUD;
• Secretaria de Planejamento e Orçamento– SEPLAN;
• Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização– SETIM.

Normatização Relativa
Resolução 198, de 01 de julho de 2014, do CNJ;
Resolução 16, de 13 de outubro de 2008, do TJBA;
Resolução 12, de 31 de agosto de 2016, do TJBA:
Resolução 13, de 31 de agosto de 2016, do TJBA;
Decreto Judiciário 562, de 31 de agosto de 2011, do TJBA.

4. NORMATIZAÇÃO RELATIVA AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Art. 7º, 8º e 9º, da Resolução 198, de 01 de julho de 2014, do CNJ;
Art. 2º, da Resolução 12, de 31 de agosto de 2016, do TJBA:
Art. 1º, 3º, da Resolução 13, de 31 de agosto de 2016, do TJBA;
Art. 1º, 3º, do Decreto Judiciário 562, de 31 de agosto de 2011, do TJBA;
Art. 3º e 4º, da Resolução 16, de 13 de outubro de 2008, do TJBA;
Art. 3º, 4º E 5º, do Decreto Judiciário 830, de 19 de setembro de 2016, do TJBA.

5. GLOSSÁRIO

Alta direção: abrange os executivos ou líderes de escalões superiores, que compartilham a 
responsabilidade principal pelo desempenho e pelos resultados da organização. CNJ, 2008.

Análise do processo: é realizada a partir da Matriz para Solução de Problema (MASP), na qual 
deverão ser identificados os pontos fortes/fracos do processo.

Análise PESTAL: Análises: Política, Econômica, Social, Tecnológica, Ambiental e Legal da insti-
tuição, proposta por Kaplan e Norton (2009).

Análise SWOT: Strenghts (Pontos Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos), Opportunities (oportu-
nidades) e Threats (Ameaças). Diagnóstico que considera as variáveis de avaliação do ambiente 
interno e externo capazes de influenciar os resultados da organização.

Ativos intangíveis - Ativos intangíveis são incorpóreos representados por bens e direitos as-
sociados a uma organização, Hoss et. al. (2010). https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativo_intangível. 
Acesso em 21/11/2017.

Balancedscoredcard – BSC - Metodologia científica criada pelos Professores David Norton e 
Robert B. Kaplan da Harvard Business School.

Benchmarking - é um processo de comparação de produtos, serviços e práticas empresariais, 
e é um importante instrumento de gestão das empresas. O benchmarking é realizado através 
de pesquisas para comparar as ações de cada empresa. https://www.significados.com.br/ben-
chmarking/. Acesso em 21/11/2017.

Cadeia de valor – Documento que esquematiza a inter-relação dos processos da organização, 
bem como a definição dos processos meio e processos fim, e identificação dos processos 
essenciais de negócio

Ciclo PDCA – O PDCA (também conhecido como ciclo de Deming) tem por objetivo a aplica-
ção do cilho de melhoria contínua de um processo. Compõe-se de quatro fases: plan - planejar, 
do – fazer, check – checar, act – agir. (PMBOK 5ª edição).

Demandas estratégicas - Atividades absolutamente necessárias para o êxito na implantação 
da visão da organização.

Efetividade – refere-se à relação entre os resultados alcançados e os objetivos propostos ao 
longo do tempo. Relaciona-se com o impacto causado pelos produtos/serviços. CNJ, 2008.
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Eficácia – é fazer as coisas certas, produzindo alternativas criativas, e obtendo os resultados 
planejados. Tem foco no produto/serviço. CNJ, 2008.

Eficiência – é fazer as coisas bem resolver problemas, salvaguardar recursos, cumprir com seu 
dever e reduzir os custos. Tem foco no processo. CNJ, 2008.

Implantação do processo - Na fase implantação, há o acompanhamento de toda execução 
dos processos que foram redesenhados.
Indicadores candidatos - Parâmetros qualificados e/ou quantificados que servem para de-
talhar em que medida os objetivos de um projeto foram ou serão alcançados, dentro de um 
prazo limitado de tempo e numa localidade específica.

Jurisdicionado – cidadão, pessoa recebedora das ações judiciais, público que recorre ao tribunal.

Macrodesafio - Representam os objetivos e são elaborados após identificação e discussão das 
principais questões que podem impactar no atendimento da missão e visão.

Macroprocessos - Conjunto de processos que se interrelacionam diretamente com clientes e 
fornecedores da organização.

Mapeamento do cenário atual - tem o intuito de realizar um diagnóstico dos processos/
subprocessos, caracterizando suas etapas e identificando suas atividades, performances e 
agentes envolvidos.

Modelagem do cenário futuro - são desenhados novos fluxos ou realizadas alterações que 
atendam às demandas identificadas, utilizando-se a linguagem BPMN e anotação de todos os 
detalhes inerentes à execução das atividades e tarefas.

Monitoramento do desempenho – coleta de dados de desempenho do projeto referentes a pla-
no, produzir medições de desempenho, relato e divulgação de informações sobre o desempenho.

Operadores do direito – profissional graduado em Direito: advogados, juízes, juristas e mem-
bros do Ministério Público, Defensoria Pública.

Portfólio - Um conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos agrupados para facilitar 
o gerenciamento eficaz desse trabalho a fim de atender aos objetivos de negócios estratégi-
cos. Os projetos ou programas do portfólio podem não ser necessariamente interdependentes 
ou diretamente relacionados.

Proposição de melhorias - visa o planejamento de novos fluxos que contribuam para o avan-
ço na qualidade dos produtos entregues.

Relação de Causa e Efeito – relação entre dois eventos, sendo que o primeiro é a causa (o 
que faz com que algo exista, origem) e o segundo, o efeito (aquilo que é produzido por uma 
causa, consequência, resultado).

Resultado tangível – resultado palpável, material, que se pode tocar.

Risco - Um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou nega-
tivo em um ou mais objetivos do projeto (PMBOK 5ª edição).

Smart - específica, mensurável, exequível, desafiadora, relevante e temporal
Stratex - sigla da frase em inglês: strategicexpenditures, ou seja, despesas estratégicas. Ela, ou 
a falta dela é muitas vezes o “principal” erro, segundo os executivos, do não êxito na execução 
da estratégia! (fonte: https://amaurinobrega.com.br/plano-estrategico-o-que-e-stratex/) aces-
sado em: 27/10/2017.
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