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RESOLUÇÃO N. 198, DE 16 DE JUNHO DE 2014.
Dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito

do Poder Judiciário e dá outras providências.

A Estratégia
do Poder Judiciário do 
Estado de Mato Grosso

“O futuro tem muitos nomes. Para os incapazes o inalcançável, para 
os medrosos desconhecido, para os valentes a oportunidade.”

Victor Hugo
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1. APRESENTAÇÃO

A proposta deste trabalho é convidar você, leitor, a continuar participando desta viagem que 
há muito vem sendo empreendida, qual seja: a história e o futuro do Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso - PJMT.

Vamos continuar nosso caminho... ele é longo e ainda há muita estrada pela frente!
Não há que se falar em “novo” Planejamento Estratégico, quando há muito somos verdadeiros 

companheiros de viagem – todos nós, quer magistrados quer servidores, que de uma forma ou outra 
contribuíram para a nossa trajetória até aqui.

Foi com esse espírito de continuidade no serviço público que o Conselho Nacional de Justiça 
- CNJ editou a Resolução n. 198, de 29-10-2014, que dispôs sobre a Estratégia Nacional do Poder 
Judiciário para 2015-2020.

Objetiva o Conselho que todos os que venham a assumir a administração da Instituição 
possam entender que está apenas tomando o comando do navio por um pequeno período de tempo, mas 
que esse navio há muito navega... ora em águas calmas... ora em águas turbulentas... 

A construção do planejamento estratégico foi feita através do levantamento da situação 
atual, por meio de um diagnóstico minucioso, e apresentou duas grandes características: contributivo e 
construtivo.

Contributivo porque os diversos atores do Poder Judiciário puderam apresentar a sua visão 
sobre o momento atual, bem como suas experiências e as boas práticas realizadas.

Construtivo, pois foi elaborado de forma participativa pela equipe da Coordenadoria de 
Planejamento – Coplan, com magistrados, servidores, membros do Comitê Gestor de Implementação 
das Políticas de Atenção Prioritárias do 1º grau de Jurisdição e representantes das entidades de classe e 
associações ligadas ao Poder Judiciário, alinhando os anseios à estratégia da instituição.

Todavia, relembrando as palavras de John F. Kennedy: “Esforços e coragem não são 
�������	��
���
������	�
�
�������� Daí a necessidade de se proceder ao realinhamento das estratégias, 
����������	
��	�����������������	����
������������	�������������������
����	
�����������������������
estão em andamento e galgando êxito em alcançar as grandes metas estabelecidas.

Depois de analisar, criteriosamente, o material coletado, temos a grata satisfação de 
apresentar aos Membros do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, bem como à sociedade mato-
grossense, este book do Planejamento Estratégico.

Assim, nasce o atual Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso, para o período de 2015 a 2020.

������������������������	�������������������������
���������
��	���������"#������$���	������
focada no atingimento de metas, com adoção da meritocracia, o que estimula a busca contínua da 
melhoria dos serviços prestados à sociedade.

É nesse contexto que foi desenvolvido este Planejamento Estratégico, que buscará garantir 
a continuidade dos projetos e ações iniciados pelas administrações do Tribunal e, consequentemente, 
evitando o desperdício de dinheiro público.

Uma vez aprovado o novo Planejamento Estratégico, vamos para a segunda etapa, 
considerada a mais difícil. Há a necessidade de implantarmos efetivamente a Gestão Estratégica, pois 
uma instituição pode agasalhar um excelente Planejamento Estratégico e, ainda assim, não conseguir 
����	����	�	%����������
�������	�������������
��$������&������'���(�
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Isso porque o Planejamento Estratégico é um processo gerencial que diz respeito à 
formulação de objetivos para a seleção de programas de ação e para sua execução, levando em conta 
as condições internas e externas da organização e sua evolução esperada. 

Já a Gestão Estratégica, por sua vez é a realização do Planejamento Estratégico, visto 
que proporciona a otimização da gestão nos tribunais. É uma forma de acrescentar outros elementos 

����)�*��������������������������	��	��
��������
���������������������������������������
����
�	���
estratégica e, ainda, acompanhar e gerenciar sua implementação. 

&	����������������������������
��������������	
�
���
���	�����$������&������'���(��
Não há como mensurar todas. Por isso, as metas deste Planejamento Estratégico estão delineadas de 
forma macro.

A ninguém é dada a capacidade de prever o futuro de forma exata. Mas uma coisa é certa: 
o gestor público não pode ser omisso, tampouco, delegar de forma completa a outrem o papel que lhe 
����+��	���'�����������������������	�����������#����������������	�����������
��	�������%���
������
quando assumiu sua direção!

Em meio às estratégias, vale assinalar a infraestrutura adequada às unidades judiciais e 
administrativas, ampliando-lhes os sistemas de informação e de comunicação, chaves de celeridade e 
de garantia da solução dos litígios, em tempo racional.

Importante a implementação da moderna gestão de recursos humanos, visando assegurar 
que a organização possa atingir seus objetivos pela utilização adequada da força de trabalho. O 
desenvolvimento institucional requer não só que a pessoa certa esteja no lugar certo no momento certo, 
mas também que a organização possua um ambiente de trabalho compatível com os seus sistemas 
��������	������
����	�����
�
��
������������	�	��������
����
��(

Na mesma linha, garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos, promovendo a 
efetividade no cumprimento das decisões, facilitando o acesso à Justiça. 

/������������������������
�����������	
�������%���3�	�����������
�
���������6	�������
celeridade e a transparência da prestação jurisdicional. 

7��
�����������'��	
��(�;������������������������������
�������3�<���(�=�����������������
de todos, dedicação redobrada dos que integram o Poder Judiciário, com os olhos voltados para o 
��
�
���������������%�'������
����	�������	
�
��������������	
�������������������	��	���������
���
������������3�����>������+������'�����
�����������
����������
�'�
�����	������
�����������
�����
��
Direito, e, acima de tudo, o jurisdicionado – razão da existência da nossa Instituição.

Des. Orlando de Almeida Perri
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
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2. HISTÓRICO

7����������
����������	���3�����
���
��	���������
��"�
���>�
��������������	�����	���'�
�������
Conselho Nacional de Justiça e pela necessidade de apresentar uma resposta mais rápida à sociedade 
���������?���������
��&���
��	��������
����������
����	)����(�

O cenário precisa ser alterado. A utilização de métodos e ferramentas, outrora privilégios da 
iniciativa privada, precisam ser incorporados ao dia-a-dia dos Tribunais do país, em especial, aos 
estaduais que concentram a maior parte da demanda. 

A sociedade interpela, cada vez mais, como resultado do amadurecimento e do estágio de 
��	%�����	�����������
�������
������������������������>�
�������������������
��
���	���	����	���
��	�����
dos problemas, que resultam na morosidade da entrega de seu múnus. O jurisdicionado, como cliente, 
tem o direito à razoável duração do processo assegurada, a duras penas, na carta cidadã de 1988.

Para o Poder Judiciário não há outra maneira de cumprir com a sua missão e visão de futuro 
�������������������������������'���
���	���������(������������	�����������
��	�
����	
��������%�'����
�����������'��������������	����	��(

Nesse caminhar, em 2009, o CNJ instituiu por meio da Resolução n. 70, de 18 de março de 2009, 
o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, determinando o alinhamento das ações dos Tribunais de 
Justiça com o Plano Estratégico Nacional e metas nacionais de nivelamento.

Diante disso, em cumprimento à meta nacional, o PJMT publicou a Resolução n. 008/2009/TP, 
que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 
Mato Grosso. No mesmo ano, foi elaborado o Planejamento Estratégico do PJMT para o período de 
2010-2014.

O trabalho realizado, à época, foi participativo e, pela primeira vez, foram ouvidas todas as partes 
interessadas: sociedade, público interno (servidores e magistrados) e público externo (Ministério Público, 
Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral do Estado e do Município), a 
���
��������������������������	�����W�����������������������
��"��	�����	���&������'�����
��	�	
�����
objetivos a serem alcançados e os caminhos a serem seguidos pelos próximos cinco anos.

No encerramento desse primeiro ciclo estratégico (2010-2014), em junho de 2014, o Conselho 
Nacional de Justiça editou a Resolução n. 198/2014, que instituiu a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 
�����XYZ[<XYXY(�\�������
������]����	����
���������	%�������"��	��&������'�������������
�������

��	�
��������=^>�������������3��������	������������	��
��	����'�����Z���X�������������	��(
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�������	�
����������������� (Fonte: CNJ Setembro/2014)

Ano ���������

2015

Combate a corrupção e improbidade

Celeridade e Produtividade Jurisdicional

Gestão das Demandas e dos Grandes Litigantes

Melhoria da Gestão de Pessoas

Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC

2016

�
�����
��;�������������	������
��=�	)����

Aprimoramento da Justiça Criminal

Aperfeiçoamento na Gestão de Custos

Instituição da Governança Judiciára

2017
Impulso às Execuções Fiscais, Cíveis e Trabalhistas

Garantia aos Direitos da Cidadania

Efetividade na Prestação Jurisdicional

2018, 2019, 2020 ]�
�����������
�����������������	'�
��

���������
������������������������� (Fonte: CNJ Setembro/2014)
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Assim, uma nova fase inicia-se. O Conselho Nacional de Justiça aponta as diretrizes a serem 
��'��
��������>�
��������^����	���������3����������
��������
������������	
���
����������������<

��	�
��(�7��]����	����
������������	������������	���������	���	����	���
�������
�������������
também, fazer constar aqueles apontados na Resolução n. 198/2014-CNJ de forma macro.

O trabalho de construção do Planejamento Estratégico 2015-2020 seguiu a mesma sistemática 
�
���
��	���	������(�=������	���
�
��
����	%���������	����������������	������
�������
�
����������
��
diagnóstico teve como ponto de partida a realização das audiências públicas em onze Comarcas Polos 
(Figura 3):�]�	'����
��;������\����	��	���;���k���*�
�����'������w�����
��$�������"��������
��{������
/�	
�	�������������k���������;�	����>�W	���=���������=�����(��

Figura 3 – Mapa dos Polos e Comarcas 

Foram também realizadas entrevistas com os clientes internos (servidores e magistrados) e com 
os principais clientes externos que se relacionam com o Poder Judiciário de Mato Grosso: Procuradoria-
Geral do Estado e do Município, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública e Prefeitura 
Municipal de Cuiabá, bem como a comunicação por meio de pesquisa para ouvir os servidores, via web,
foi uma ferramenta utilizada nesse diagnóstico.

Conhecido o cenário atual, descortina-se o pretendido para o ano de 2020: o cenário do futuro. 
Essa transformação não ocorre de imediato, pois muitos são os obstáculos, nossos clientes almejam 
����������������=^>�������3���
��	����������	�����������	���(��

O Planejamento Estratégico 2015-2020 foi construído nessa perspectiva, com objetivos 
estratégicos, programas e projetos, caminhos a percorrer no período, voltados para a missão institucional 
�������
�
��<�����
����	�
�������
�����
���
���	���	����	���
���
����������������	���(�&���������|�
O futuro é agora!
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3. METODOLOGIA

Iniciamos este trabalho, em sua primeira etapa, abordando o tema “Planejamento”.
=������ ��'������� �� 	������
�
�� 
��� ��'�	�3������ �������� �������
��� ����� ��� 
������� ����

se sucedem, analisando suas competências e fragilidades, confrontando-as com o ambiente externo. 
Este processo é estabelecido na busca do melhor caminho a ser seguido para garantir a sobrevivência 
e crescimento sustentável da organização em longo prazo. O processo de planejamento é um processo 
contínuo, que envolve, quase que simultaneamente, a formulação, a implantação e a sua reformulação.

&*������
�������
��	������������������'������������������������������
���������'�����������
tratando, de alguma forma, de escolhas, ou seja, nada mais é do que um caminho a ser traçado ou 
um plano a ser alcançado em longo prazo. Uma boa estratégia é o ponto chave para a conquista de 
resultados substanciais com altos saltos de desempenho.

}�����������������	���
�����	�����	����������'��������
��	�����������
������������������������
de uma organização, pois esses elementos orientam seus integrantes acerca da sua razão de existir, do 

����	���������'����������
��������������	����	����
����
��
���'�����
��������
��������
�	����
������(

A missão é uma declaração ampla e duradoura de propósitos que a individualiza e a distingue, 
impondo a delimitação de suas atividades, ou seja, é a sua razão de ser. A visão de futuro é a base do 
planejamento e da gestão estratégica, pois contempla a situação futura desejada em longo prazo. Deve 
���������������������������������������'�����������
��	�����
���������������������3�����
��������(�
&����������������������	�W������������	��������������
��'������������������������������������	�����
atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, no exercício das suas rotinas e responsabilidades 
dentro da organização.

O Planejamento Estratégico é um processo gerencial que visa à formulação das intenções, as 
quais chamamos de objetivos, que uma organização quer alcançar e à seleção de ações e programas 
para operacionalizá-las. Porém, mais importante que planejar bem é executar bem a estratégia para 
o alcance desses objetivos. Para tanto, a organização utiliza da metodologia do ��������
�������
~w;=�(

Esse Planejamento Estratégico tem que atingir os níveis intermediários e básicos da organização, 
valendo-se de instrumentos próprios para tal ���	�, como, por exemplo, o gerenciamento baseados nos 
objetivos (Nível Intermediário) e o gerenciamento nas rotinas (Nível Operacional).

Destarte, cada nível organizacional exige uma metodologia própria de aplicação ao planejamento 

����������������	�������'�����+

•Planejamento Estratégico exige a construção do Mapa Estratégico;
•Planejamento Tático exige o Gerenciamento baseados nos Objetivos;
•Planejamento Operacional exige o Gerenciamento nas Rotinas.
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Figura 4 - Metodologias de Planejamento/Coplan

7� w;=� �� ��� ��
���� 
�� '������ �������'���� ���� ��*����� �� ��	�������� 
�� ���'������ 
���
organizações rumo às metas de longo prazo, a partir da tradução da visão em objetivos, indicadores, 
metas e projetos estratégicos (Figura 5).

Figura 5 - BSC Pirâmide Nível Estratégico
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 Esse modelo de gestão apoia as organizações, principalmente, na implementação de sua 
estratégia e na sua avaliação periódica, permitindo a correção de rumo sem perder de vista os objetivos 
e a visão de futuro perseguida pela organização (Figura 6).

Figura 6 – Atuação do BSC

O BSC é composto pelos seguintes elementos que se relacionam entre si:

7������&������'���������������	����������������'�������
���������'���
����'�	�3����(�7�
��������������������
���������������'�	�3����������
�������	������������	'��������������
����������
��������������
����'�	�3�����������	'�����3��������������������������(�&�����
��������*��������
no mapa são os Objetivos Estratégicos, que podem estar agrupados em temas, associados entre si 
por relações de causa e efeito, e dispostos em perspectivas ou dimensões de análise da estratégia;

Indicadores Estratégicos são aqueles escolhidos pela Alta Gestão para medir o 
desempenho da estratégia e do alcance dos objetivos estratégicos. É a partir dos indicadores que 
����'�	�3������������������������'��������%�
�����������	��	
������������
���������
�����������
preciso fazer ajustes para atingir as metas, os objetivos e a visão de futuro;

As Metas representam a expectativa de desempenho esperado para os indicadores 
estratégicos, no mesmo horizonte de tempo da estratégia. A Organização deverá estabelecer 
������
�����
������
��	�
��������	'�����3����
��
����
������������������3�����	������������
disponibilidade e distribuídas para todas as Unidades;

Projetos Estratégicos ou Institucionais são os programas, iniciativas ou ações de 
intervenção que estão diretamente associados a uma estratégia por meio de um objetivo estratégico, 
�����������������
�����"�
���>�
��������
�������$�����������	'������
��������������'��������������
�������������������
�������
������	�
��������=^>(
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Ao visualizar o mapa da organização (Figura 7), é importante entender que o mesmo segue 
uma lógica que se sustenta da seguinte forma:

Figura 7– Mapa da Organização 

Gestão Estratégica é fazer com que a estratégia da organização seja acompanhada, analisada 
�� �����	%�
�� 
�� ������ ������������� ������� 
�� ��� ��������� ����3�� �����3�	
�<��� 
�� /��	����� 
��
Análise Estratégica – RAE, com foco na tomada de decisão, tendo como ponto central, a ���������
estratégica e tendências futuras.

O processo de Planejamento Estratégico 2015-2020 do Poder Judiciário de Mato Grosso - 
PJMT, que ora se apresenta, trouxe maior rigor metodológico, considerando o diagnóstico regional que 
���	������
����6	����������������	%���	���������������
�������
��	�
��������=^>���������������
��
com base nas lições aprendidas no ciclo de 2010-2014. Assim, temos uma Organização integrada, 
caminhando de forma articulada em busca do cumprimento dos objetivos do Poder Judiciário Nacional.
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3.1 Priorização

�������
��	�����
���������'������
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Essas ações foram consolidadas em um portfólio de programas e projetos estratégicos a serem 
realizadas até 2020. 

Entretanto, as organizações possuem recursos limitados, sendo impossível a realização de todos 
os projetos simultaneamente. Para possibilitar a seleção dos projetos em “ondas de implementação” 
foi necessário utilizar a técnica de priorização, de forma participativa, via formulário eletrônico 
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estratégicos aos quais estão associados.
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vem a ser o grau de necessidade de execução, os objetivos estratégicos e seus projetos associados 
foram pontuados, considerando a seguinte escala: 3 – Alta, 2 – Média e 1 - Baixa. 
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e seus projetos associados foram pontuados considerando a prioridade para implementação dos 
mesmos com base na seguinte escala: 3 – 2015 e 2016, 2 – 2017 e 2018, 1 – 2019 e 2020.  O impacto 
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impacto estratégico.
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pontuação, considerando a seguinte escala: 3 – Alto impacto, 2 – Médio impacto e 1 – Baixo impacto. 
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manutenção de uma quantidade de projetos do portfólio e, neste contexto, serão 3 ondas:  1ª onda – 
2015 e 2016; 2ª onda – 2017 e 2018; e 3ª onda – 2019 e 2020.
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4. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Missão:

;������	��������	)�����������	
����������������������������	���	����
��&���
��
Democrático.

Visão:
Até 2020, queremos ser reconhecidos pela sociedade como uma justiça acessível, célere e 
�����	��(

Atributos de Valor para a Sociedade:

��������� - Executar ações e orientar os recursos para o alcance do melhor resultado, 
desenvolvendo, em tempo hábil, atividades de excelente padrão de qualidade.

Credibilidade�<�=�	������������	��	���
�������
����	�
����
����
���������
�
�(

Celeridade - Cumprir atividades dentro dos prazos estabelecidos, buscando atender as demandas 
que são dirigidas ao PJMT, no menor tempo possível.

Modernidade�<�;��������	�������������������	���	'���
��
������������
��������������W
����(

Acessibilidade - Garantir o acesso da sociedade aos serviços do PJMT em qualquer região do 
Estado.
������������� - Disponibilizar as informações processuais e administrativas.

Responsabilidade Socioambiental - Atuar com responsabilidade perante a sociedade e com o 
meio ambiente, além das obrigações legais e econômicas.

Imparcialidade�<�;��������	�����������������������������������	�����(

Ética <�;��������	�����������
�	����������������������������	��������������������	�W����(

Probidade - Atuar com integridade e seriedade.

Princípios Institucionais:

Respeito ao colaborador e ao próximo – Tratar a todos com respeito e urbanidade, valorizando 
��������%������������������	��������
����	��	����������	������
�
����#����(

Proatividade - Ter iniciativa em suas ações de forma dinâmica e criativa, com foco no resultado 
positivo que atenda as exigências dos clientes internos e externos da organização.

Foco em resultado - Ter uma visão clara e objetiva do que precisa ser feito para que a Instituição 
atinja seus resultados com qualidade.

Integridade – Agir de forma íntegra e imparcial nas suas ações.

Comprometimento com a Instituição – Realizar o trabalho em total sintonia com a instituição, 
compreendendo a importância do papel desempenhado.

Cooperação – Ter uma relação baseada na colaboração, no sentido de alcançar os objetivos 
comuns da instituição.

4.
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5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

5.1. POSICIONAMENTO

Objetivo Estratégico:
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Poder Judiciário de Mato Grosso.

Descrição do Objetivo:

Garantir a entrega da prestação jurisdicional para aqueles que acessam a justiça e 
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responsabilidade socioambiental, imparcialidade, ética e probidade.

Indicadores Relacionados ao Objetivo

INDICADOR Índice de Confiança no Poder Judiciário

Origem Macrodesafio n. 11 e Resolução n. 70, de 18 de março de 2009.

Como medir 
(Quantidade de Aprovações / Quantidade de respostas na pesquisa) x 
100

Quando medir Periodicidade Anual

Quem mede Coordenadoria de Comunicação

INDICADOR Índice de satisfação do cliente

Origem Resolução n. 70, de 18 de março de 2009.

Como medir 
(Quantidade de Aprovações / Quantidade de respostas na pesquisa) x 
100

Quando medir Periodicidade Anual

Quem mede Coordenadoria de Comunicação

5.
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5.2. GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO

Objetivo Estratégico:

1 - Promover a gestão por competências, garantindo a capacitação continuada.

Descrição do Objetivo:

Implementar a Gestão por Competência no PJMT, realizando o alinhamento das 
competências essenciais necessárias para o cumprimento dos objetivos estratégicos, por 
meio de avaliações, do desenvolvimento da trilha de competências a partir das lacunas 
encontradas, com sistema de meritocracia atrelado ao compromisso com a execução 

���������'���������������
�������������������
������������%���	�����
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��
políticas de gestão de pessoas (alinhamento dos objetivos pessoais, em conjunto com os 
institucionais).

Promover a capacitação contínua de magistrados e servidores, alinhada com 
os objetivos estratégicos, com especial ênfase à gestão administrativa, à tecnologia de 
informação e às rotinas de trabalho.

Indicadores Relacionados ao Objetivo: 

INDICADOR – 1.1 Índice de capacitação nas Competências Profissionais

Origem Macrodesafio n. 1

Como medir 
(Número de servidores capacitados por competência especifica / Nº 
total de servidores) x 100

Quando medir Periodicidade Anual

Quem mede Coordenadoria de Recursos Humanos 

INDICADOR – 1.2 Índice de mapeamento das competências

Origem Macrodesafio n.1 (Ajustado)

Como medir 
(Total de servidores com competência mapeada/Total de servidores) 
x 100.

Quando medir Anual

Quem mede Coordenadoria de Recursos Humanos

5.2
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Projetos Estratégicos: 

Programa Programa de Gestão por Competência

Nome do Projeto: 1.1 - Implementação da Gestão por Competência no PJMT

Descrição do 
Projeto:

Este projeto tem como objetivo implementar a Gestão por 
Competência no Poder Judiciário, com o desenvolvimento de

políticas de gestão de pessoas efetivas.

Área Responsável Coordenadoria de Recursos Humanos

Benefícios:

� Estimula o desenvolvimento de competências; 
� Melhora no desempenho dos colaboradores; 
� Enriquece o perfil dos colaboradores, potencializando seus 

resultados;
� Mantém a motivação e o compromisso dos servidores com a 

instituição.

Escopo Mínimo:

� Inventário de competências dos servidores revisado 
(Competências organizacionais, profissionais e pessoais); 

� Política de utilização dos recursos humanos segundo a matriz 
de competência criada;

� Política de utilização dos recursos humanos segundo a matriz 
de competência implantada.
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Escopo Mínimo:

• Matriz de capacitação revisada e alinhada com a matriz de 
competência;

• Política de Capacitação criada/revisada considerando as 
alterações necessárias ao alinhamento com a matriz de 
competência;

• Plano de Capacitação criado considerando o período de 
vigência deste Planejamento Estratégico, contemplando: 

- Academia de liderança implantada;  
- Parcerias com instituições de ensino realizadas, para 
atender os cursos de graduação, pós-graduação (área 
fim e Administração Judiciária), mestrado e doutorado; 
- Cursos de ensino à distância - EAD ampliados. 

• Plano de Capacitação implementado; 
• Relatório da execução do plano de capacitação apresentado.

Nome do Projeto:
1.2 - Implementação da Política de capacitação permanente da 
1ª e 2ª instâncias de acordo com a matriz de competências

Descrição do 
Projeto:

Este projeto tem como objetivo implementar de forma efetiva a 
Política de Capacitação permanente da 1ª e 2ª instâncias, 
considerando as competências organizacionais, profissionais e 
pessoais, mapeadas na matriz de competência do PJMT.

Área Responsável Coordenadoria da Escola de Servidores

Benefícios:

� Redução nas lacunas da trilha de competências dos servidores; 
� Aprimoramento do conhecimento técnico e gerencial dos 

servidores e magistrados do Poder Judiciário; 
� Ampliação do crescimento pessoal e profissional por meio da 

melhoria no padrão de escolaridade dos servidores; 
� Aplicação dos recursos de capacitação alinhados à estratégia 

do PJMT.
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Objetivo Estratégico:

2 - Valorizar, motivar e comprometer magistrados e servidores.

Descrição do Objetivo:

Desenvolver ações que proporcionem atração, valorização, motivação e 
comprometimento dos magistrados e servidores, garantindo qualidade de vida, 

���	�����	�����������	���� ����	����������	��W�������������������	���
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Promover o aprimoramento das práticas dos magistrados e dos órgãos de direção 
��
�����������
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��������%����
��������
���'�����#������
dos Magistrados.

Indicadores Relacionados ao Objetivo: 

Projetos Estratégicos: 

�

�

INDICADOR - 2.1 Índice do Clima Organizacional

Origem Resolução n. 70, de 18 de março de 2009.

Como medir 
(Avaliações positivas /Total de avaliações na pesquisa de clima 
organizacional) X 100

Quando medir Periodicidade Anual

Quem mede Coordenadoria de Comunicação 

�
Programa Valorização de Servidores e Magistrados

Nome do Projeto: 2.1 - Humanização no trabalho para servidores e magistrados

Descrição:
Este projeto tem como objetivo desenvolver ações institucionais 
sistemáticas voltadas à humanização das relações de trabalho dos 
servidores e magistrados do PJMT.

Área Responsável Coordenadoria de Recursos Humanos e Coordenadoria de Magistrados

Benefícios:
• Redução no índice de absenteísmo; 
• Melhoria na produtividade dos servidores e magistrados.

Escopo Mínimo:

• Política de assistência à saúde de servidores e magistrados 
criada e implementada de forma sistemática; 

• Avaliação da saúde do magistrado e servidor, com base em 
exames e sua devolução à comarca implantada e monitorada.
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Nome do Projeto: 2.2 - Reconhecimento e incentivo de servidores e magistrados

Descrição:
Este projeto tem como objetivo a criação de mecanismo de 
reconhecimento e valorização dos servidores e magistrados.

Área Responsável Coordenadoria de Recursos Humanos e Coordenadoria de Magistrados

Benefícios:
• Melhoria na motivação e comprometimento dos servidores; 
• Melhoria na produtividade dos servidores e magistrados.

Escopo Mínimo:

• Política motivacional de reconhecimento para servidores e 
magistrados criada, considerando:  

- Abono por desempenho de servidores e magistrados 
baseado em critérios objetivos;
- Premiação para servidores e magistrados por atingimento 
de metas estratégicas; 

• Política motivacional de reconhecimento para servidores e 
magistrados implantada.

Nome do Projeto:
2.3 - Revisão nos mecanismos de provimento e movimentação 
na Carreira de Magistrados

Descrição:
Este projeto tem como objetivo rever e atualizar os mecanismos de 
provimento e movimentação da carreira de magistrados do PJMT.

Área Responsável Coordenadoria de Magistrados

Benefícios:
• Fixação de magistrados nas comarcas por mais tempo; 
• Critérios objetivos para movimentação na carreira.

Escopo Mínimo:

• Mecanismos para o cumprimento da Resolução n. 106/2010 do 
CNJ (estabelece o prazo de 40 dias para promoção de 
magistrados nas unidades vagas) revisados e implantados; 

• Critérios para designação de magistrados estabelecidos.
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Nome do Projeto: 2.4 - Revisão do Plano de Cargos e Carreira do PJMT

Descrição:
Este projeto tem como objetivo rever e atualizar o plano de cargos 
dos servidores do PJMT.

Área Responsável: Presidência

Benefícios:
• Atração e retenção de servidores; 
• Redução do índice de absenteísmo; 
• Valorização da carreira.

Escopo Mínimo:

• Novo Plano de Carreira para a 1ª e 2ª instâncias criado, 
considerando:  

- Interstícios para progressão funcional e qualificação; 
- Estudo de viabilidade do aumento da carga horária de 
trabalho para 8h, de forma opcional, com respectiva 
contraprestação; 
- Home office para funções específicas; 
- Carreira de Tecnologia da Informação;  
- Aumento do número de assessores de gabinete de 1º 
grau, considerando o estabelecimento de requisitos 
objetivos para definir a força de trabalho; 

• Novo Plano de Carreira implantado; 
• Melhoria da tabela salarial implantada, com aumento real de 

pelo menos 5% ao ano, totalizando 30%.
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Objetivo Estratégico:

3 - Assegurar a comunicação interna efetiva em todos os níveis.

Descrição do Objetivo:

Fortalecer a socialização da informação entre as unidades, assegurando a sua 
integralidade, integridade e tempestividade, utilizando ferramentas atrativas para disseminação, 
entendimento do conhecimento e �������� entre as áreas.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

Projetos Estratégicos: 

INDICADOR – 3.1 Índice de satisfação do cliente interno

Origem Poder Judiciário de Mato Grosso

Como medir (Quantidade de aprovações / Quantidade de Respostas na Pesquisa) x 100

Quando medir Periodicidade Anual 

Quem mede Coordenadoria de Comunicação 

Nome do Projeto: 3.1 - Reestruturação e Aprimoramento da Comunicação Interna do PJMT

Descrição: Este projeto tem como objetivo aprimorar a comunicação interna no PJMT.

Área Responsável: Coordenadoria de Comunicação

Benefícios:

• Fortalecimento da comunicação interna; 
• Redução do retrabalho;  
• Melhoria na interação entre as áreas e a visão sistêmica da instituição.

Escopo Mínimo:

• Política de comunicação na instituição definida, considerando:  
      - Reuniões sistematizadas (Feedback) entre as Coordenadorias; 
   - Encontros Regionais para compartilhamento da Gestão Estratégica           

e de e de Boas Práticas; 
      - Campanhas para melhoria da comunicação interna. 

• Política de comunicação na instituição implantada; 
• Banco de Boas Práticas criado e implantado; 
• Portal da Gestão Estratégica, criado e implantado;  
• Equipe da Comunicação reestruturada.
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5.3. INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

Objetivo Estratégico:

�� <� $���	���� ��	������
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sistemas.

Descrição do Objetivo:

Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao atendimento das demandas, por meio 
do seu incremento e modernização, com controles efetivos de segurança e de risco, visando 
promover a celeridade nos serviços essenciais da justiça.

Indicadores Relacionados ao Objetivo: �
INDICADOR – 4.1 Índice de aderência às metas do PETI

Origem Macrodesafio n. 4 e Resolução n. 70, de 18 de março de 2009.

Como medir (Metas alcançadas / Total de metas do PETI) X 100 

Quando medir Periodicidade Anual

Quem mede Coordenadoria de Tecnologia da Informação

INDICADOR – 4.2 Índice de virtualização de processos 

Origem Macrodesafio n. 4 e Resolução n. 70, de 18 de março de 2009.

Como medir (Processos novos Eletrônicos / Total de Processos Novos) X 100

Quando medir Periodicidade Semestral 

Quem mede Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Projetos Estratégicos: 

Programa
Melhoria da infraestrutura, serviços e sistemas de Tecnologia da 
Informação - TI

Nome do Projeto: 4.1 - Infraestrutura de equipamentos, comunicação e softwares de TI

Descrição:
Este projeto tem como objetivo propiciar a infraestrutura adequada de 
Tecnologia da Informação para atendimento à demanda do PJMT. 

Área Responsável: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

�  2Benefícios:

• Computadores adequados à realização das atividades do PJMT; 
• Espaço de armazenamento, equipamentos de rede e servidores que 

atendam às demandas do PJMT; 
• Melhoria na disponibilidade do serviço de rede (intranet e internet) do 

PJMT.

Escopo Mínimo:

• Computadores de rede envolvendo distribuidor e concentrador 
adquiridos e instalados;  

• Storage adquiridos e instalados; 
• Servidores adquiridos e instalados; 
• Computadores desktop, notebooks adquiridos e entregues; 
• Novas tecnologias de hardware adquiridas e implantadas, conforme 

estudo de viabilidade.
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Nome do Projeto: 4.2 – Aprimoramento da informatização dos processos judiciários

Descrição:
Este projeto tem como objetivo propiciar sistemas judiciários modernos e 
alinhados com as tendências nacionais para a realização da missão do 
PJMT.

Área Responsável: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Benefícios:

• Celeridade nos procedimentos da área judiciária; 
• Disponibilização mais rápida e precisa das informações necessárias 

para a tomada de decisões; 
• Redução do retrabalho nas unidades judiciárias.

Escopo Mínimo:

• Modelo híbrido de Fábrica de a e e Terceirização implantado no 
Departamento de Desenvolvimento de Sistemas da Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação;  

• Sistemas Judiciários do 1º grau aprimorados, considerando: 
- Sistema de processo eletrônico implantado no 1º grau, 
conforme Resolução n.185/2013 CNJ, considerando: 

� Workflows (fluxos) e regras definidas pela área de 
negócio

� Integração com demais sistemas de apoio aos 
serviços judiciários do PJMT: sistema de conciliação, 
SIAP, e demais sistemas que julgarem necessários; 

- Sistema de Central de Mandados readequado; 
- Precatório eletrônico ampliado para todas as varas que 
necessitarem, considerando as priorizações; 

• Sistemas Judiciários de 2º grau aprimorados, considerando: 

- Sistema de processo eletrônico implantado, conforme

Resolução n. 185/2013 CNJ, considerando: 

� Workflows (fluxos) e regras definidas pela área de 
negócio

� Módulos para sessão, para acórdão, controle de 
custas, tabela de movimentos e classe; 

- Virtualização dos processos judiciários (digitalização da 
remessa dos recursos aos Tribunais Superiores: Superior 
Tribunal Federal -STF e Superior Tribunal de Justiça – STJ) 
implementada; 
- Produção de acordão automatizada; 
- Sistema de Central de Mandados readequado; 
- Portal Eletrônico do Advogado atualizado; 

• Novas soluções de a e para área judiciária, estudadas e 
implantadas no PJMT, conforme viabilidade; 

• Serviço de internet móvel para magistrados implantado, conforme 
estudo de viabilidade.
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Nome do Projeto: 4.3 - Aprimoramento da informatização dos processos administrativos

Descrição:
Este projeto tem como objetivo propiciar sistemas inovadores e alinhados 
com as atuais tendências de mercado para áreas meio do PJMT.

Área Responsável: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Benefícios:

• Celeridade nos procedimentos das áreas meio; 
• Disponibilização mais rápida e precisa das informações necessárias 

para a tomada de decisões; 
• Integração entre os sistemas das áreas meio do PJMT; 
• Economia com o uso de serviços de comunicação pela Internet.

Escopo Mínimo:

• Modelo híbrido de Fábrica de Software e Terceirização implantado no 
Departamento de Desenvolvimento de Sistemas da Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação; 

• Sistema de comunicação via internet, disponibilizado em todas as 
unidades judiciárias e administrativas; 

• Sistemas das áreas meio integrados; 
• Virtualização dos processos administrativos ampliada; 
• Produção de acórdão administrativo automatizado e implantado, 

viabilizando a publicação da jurisprudência administrativa de forma 
automática;

• Novas soluções de software para áreas meio estudadas e implantadas 
no PJMT, conforme viabilidade.

Nome do Projeto: 4.4 - Segurança e suporte dos serviços e das informações

Descrição:
Este projeto tem como objetivo propiciar mecanismos inovadores e 
alinhados com as melhores práticas do mercado para garantir a segurança 
das informações do PJMT, bem como serviço de suporte adequado.

Área Responsável: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Benefícios:

• Melhoria nos mecanismos de segurança do PJMT; 
• Otimização dos serviços de impressão; 
• Melhoria no serviço de suporte do PJMT.

Escopo Mínimo:

• Software e equipamentos para backup implantados; 
• Consultoria em Pentesting realizada conforme estudo de viabilidade; 
• Outsourcing de impressão aprimorado; 
• Salas seguras do TJMT e fórum da Capital ampliadas; 
• Nuvem (cloud) do PJMT implantada.
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Objetivo Estratégico:

5 - Garantir infraestrutura física adequada às unidades judiciais e administrativas.

Descrição do Objetivo:

Garantir a infraestrutura e segurança predial necessárias para a realização da prestação 
jurisdicional, assegurando a conservação física dos imóveis, sua expansão bem dimensionada, 
acessibilidade e gerenciamento do risco predial. 

Indicadores Relacionados ao Objetivo: 

INDICADOR – 5.1 Índice de Manutenções Prediais

Origem Poder Judiciário de Mato Grosso

Como medir (Total de manutenções realizadas /Total de manutenções planejadas) x 100 

Quando medir Periodicidade Semestral

Quem mede Coordenadoria de Infraestrutura

INDICADOR – 5.2 Índice de Cumprimento do Plano de Obras

Origem Poder Judiciário de Mato Grosso

Como medir (Total de obras realizadas /Total de obras planejadas) x 100 

Quando medir Periodicidade Anual

Como medir Coordenadoria de Infraestrutura
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�
Programa Infraestrutura Predial

Nome do Projeto: 5.1 - Plano Diretor de Obras 

Descrição:
Este projeto tem como objetivo implementar de forma efetiva o Plano de 
Obras, considerando a expansão da infraestrutura física para atendimento a 
demanda do PJMT.

Área Responsável: Coordenadoria de Infraestrutura

Benefícios:

• Melhoria nas instalações físicas para atendimento à sociedade; 
• Melhoria nas instalações físicas para magistrados, servidores e 

colaboradores.

Projetos Estratégicos: 

Escopo Mínimo:

• Plano de Obras revisado considerando a necessidade das obras; 
• Softwares de engenharia adquiridos e implantados com capacitação 

dos usuários; 
• Obras em execução concluídas e entregues, sendo elas: reforma dos 

Fóruns da Capital, de Primavera do Leste, de Barra do Garças, de São 
Félix do Araguaia, de Vila Rica, de Campo Novo do Parecis, de 
Sapezal, de Tapaborã, de Brasnorte, de Nova Ubiratã, de Alto Araguaia, 
de Alto Taquari, de Guiratinga, de Vera, de Claudia, de Nova Canaã do 
Norte, de Aripuanã, de Juína, de Juara, de Porto dos Gaúchos, de 
Tangará da Serra, de Sorriso e de Barra do Bugres; 

• Grandes projetos de engenharias em andamento elaborados e 
entregues, sendo eles: Várzea Grande, Água Boa, Juizado Especial 
Unificado (16 juizados, arquivo e centrais de conciliação), 
Departamento de Material e Patrimônio, Gráfica e Arquivo, 
Estacionamento do TJMT, Biblioteca, Reforma completa do anexo Des. 
Antônio Arruda (lógica, elétrica, biblioteca, telhado, ampliação do 
restaurante, passagem subterrânea), Departamento da Secretaria 
Auxiliar da Presidência, Reforma da Creche e Escola do Servidor; 

• Grandes projetos de engenharia executados; 
• Estrutura lógica e elétrica de todos os prédios do PJMT revisada; 
• Estudo de viabilidade técnica para reestruturação física do complexo do 

judiciário no CPA realizado; 
• Reestruturação física do complexo do judiciário no CPA realizada; 
• Gerenciamento da doação de novos prédios realizado considerando 

parecer da Coordenadoria de Infraestrutura; 
• Estrutura física para atender os Núcleos de Conciliação ampliada;
• Centro de Processamento de Dados (CPD) nas Comarcas construído e 

entregue.
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Nome do Projeto: 5.2 – Plano de Manutenção Predial

Descrição:
Este projeto tem como objetivo implantar, de forma efetiva e sistemática, a 
manutenção predial das instalações do PJMT.

Área Responsável: Coordenadoria de Infraestrutura

Benefícios:

• Instalações físicas adequadas e acessíveis para a realização das 
atividades do PJMT; 

• Economia de recursos, considerando a realização de manutenção 
preventiva.

Escopo Mínimo:

• Obras emergenciais levantadas e executadas; 
• Plano de manutenção preventiva e corretiva criado, considerando ciclo 

que passe por todas as comarcas em, no máximo, 2 anos; 
• Plano de manutenção preventiva e corretiva implantado; 
• Capacitação para os gestores sobre manutenção básica predial criado 

e sua realização normatizada; 
• Capacitação para os servidores sobre o uso consciente das instalações 

físicas criado e sua realização normatizada.

Nome do Projeto: 5.3 - Regularização do Patrimônio Imobiliário do PJMT

Descrição: Este projeto tem como objetivo regularizar o patrimônio imobiliário do PJMT.

Área Responsável: Coordenadoria Administrativa

Benefícios: • Gerenciamento do patrimônio imobiliário do PJMT.

Escopo Mínimo:

• Levantamento da situação de registro de todos os imóveis do PJMT; 
• Todos os imóveis do PJMT com registro regularizado, conforme 

priorização.

Nome do Projeto: 5.4 - Segurança Institucional

Descrição:
Este projeto tem como objetivo proporcionar mecanismos que garantam a 
segurança necessária aos magistrados, servidores, usuários e patrimônio do 
PJMT.

Área Responsável: Coordenadoria Militar

Benefícios:
• Melhoria na segurança de magistrados, servidores e usuários do PJMT; 
• Melhoria na segurança patrimonial.

Escopo Mínimo:

• Manutenção do CFTV realizado; 
• Raios-X instalado nas comarcas indicadas pelo estudo de viabilidade; 
• Detector de Metal disponibilizado para todas as comarcas; 
• Guarda patrimonial terceirizada ampliada para as comarcas indicadas 

pelo estudo de viabilidade;  
• Botão do Pânico instalado nas comarcas indicadas pelo estudo de 

viabilidade.


