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1. Apresentação
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“Não vivemos numa era de mudanças.
Vivemos numa mudança de era.”
Chris Anderson
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(VWH3ODQR(VWUDW«JLFR3DUWLFLSDWLYR 3(3 WHPSRUͤQDOLGDGHHVWDEHOHFHURFDPLQKRD
ser percorrido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso nos próximos anos (período 20212026), servindo como um moderador na efetivação das mudanças e uma ferramenta
administrativa para a construção de uma nova realidade para o Poder Judiciário, além
de ser um direcionador para o cumprimento da verdadeira e grande missão do judiciário:
“uma prestação jurisdicional efetiva e transparente, por meio das soluções de conflitos,
em busca da paz social e da democracia”.
Consta neste documento, a consolidação de temas e objetivos que serão trabalhados por
meio de projetos ligados diretamente à estratégia da instituição, considerando a situação
DWXDOHDVSDUWLFXODULGDGHVUHJLRQDLVVHPSHUGHUGHYLVWDRV0DFURGHVDͤRV1DFLRQDLV
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para todo o País.
Todo o trabalho aqui apresentado é resultado de um diagnóstico minucioso, uma visão
voltada para o futuro, baseada nas recentes mudanças vivenciadas mundialmente,
alinhando os anseios dos mais diversos segmentos do Judiciário com a estratégia da
instituição e na utilização de boas práticas, o qual puderam participar múltiplos atores
como magistrados, servidores e colaboradores das diversas unidades do PJMT, além de
representantes das entidades de classe e associações ligadas ao Poder Judiciário.
Atendendo às Diretrizes Nacionais estabelecidas pelo CNJ, por meio da Resolução n.
325/2020, de 29/6/2020, o PEP tem como conduta, associar os recursos públicos
disponíveis às necessidades da sociedade, colocando em prática, melhorias contínuas,
JDUDQWLQGRDFHOHULGDGHGRDWHQGLPHQWRDVVHJXUDQGRDFRQͤDELOLGDGHHVDWLVID©¥RGRV
serviços prestados.
23(3VHJXLQGRDVGLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVWUD]DGHͤQL©¥RGHXPDQRYD
missão, visão e valores para os próximos anos, resultando no portfólio de projetos que
nortearão o Poder Judiciário de Mato Grosso para o cumprimento das metas propostas.
Apresentamos, então, aos Membros do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e
à sociedade, o book do Planejamento Estratégico Participativo do Poder Judiciário de
Mato Grosso para o período de 2021 a 2026.
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Os ciclos de planejamento dentro do Poder Judiciário iniciaram com a evolução dos processos
organizacionais dentro dos órgãos públicos, das prerrogativas ditadas pelo Conselho Nacional de
-XVWL©DHPXLWRPDLVSHODQHFHVVLGDGHGHHQWUHJDU¢VRFLHGDGHVHUYL©RVHͤFLHQWHVU£SLGRVH
capazes de trazer soluções aos conflitos.

Linha do Tempo Planejamento Estratégico
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A partir de então, há um anseio por uma administração pública voltada para resultados, com mais
HͤFL¬QFLDHPDLRUSURGXWLYLGDGH'D¯DEXVFDSRUP«WRGRVHIHUUDPHQWDVGHPHUFDGRDGDSWDGRV¢
gestão pública e incorporados às rotinas do tribunal, de forma que os resultados reflitam a identidade
RUJDQL]DFLRQDOHVWDEHOHFLGDFRPDͤQDOLGDGHGHJDUDQWLUXPDSUHVWD©¥RMXULVGLFLRQDOF«OHUHLQFOXVLYD
e igualitária.
$ ͤJXUD DEDL[R UHSUHVHQWD D RUGHP FURQROµJLFD GR GLUHFLRQDPHQWR GR &1- SDUD D HODERUD©¥R GRV
planos estratégicos no Poder Judiciário de Mato Grosso:

Figura 1 – Linha do Tempo (Planejamento Estratégico do PJMT)
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A construção do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, desde a determinação da
Resolução n. 70/2009, do CNJ, vem sendo participativa, contando com a colaboração, por meio
de entrevistas, com as partes interessadas: sociedade (jurisdicionado), público interno (servidores
e magistrados) e público externo (Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria
3¼EOLFD3URFXUDGRULD*HUDOGR(VWDGRHGR0XQLF¯SLR $VVLPRVREMHWLYRVGHͤQLGRVV¥REDVHDGRV
nas premissas esperadas por todos os envolvidos.
Estamos no terceiro ciclo (2021-2026), e desta vez, o trabalho de diagnóstico teve como ponto
de partida, a realização das audiências públicas em algumas Comarcas: Alta Floresta, Cáceres,
5RQGRQµSROLV9£U]HD*UDQGH6LQRSH7DQJDU£GD6HUUDFRPDͤQDOLGDGHGHFRQKHFHUDUHDOLGDGH
GRV SRORV UHJLRQDLV H LGHQWLͤFDU RV GHVHMRV GD VRFLHGDGH $V GHPDLV HWDSDV GD HODERUD©¥R GR
planejamento precisaram ser alinhadas às condições do atual momento em que vivemos.
&RPRFHQ£ULRGHSDQGHPLD &RYLG DVHQWUHYLVWDVHDXGL¬QFLDVS¼EOLFDVEHPFRPRDGHͤQL©¥R
do portfólio de projetos, precisaram ser remodeladas, sendo realizadas através das plataformas
virtuais de comunicação e com uso de ferramentas tecnológicas colaborativas, dada a necessidade
GHUHVVLJQLͤFDURQRYRPRGHORGHQHJµFLR
Os projetos debatidos tiveram como foco, maior investimento nas áreas de tecnologias e gestão
de pessoas, buscando a integração das diversas áreas do Poder Judiciário de Mato Grosso para o
alcance de um objetivo maior: o melhor atendimento aos jurisdicionados.
Baseado na Resolução n. 325 de 29/6/2020, editada pelo CNJ, o Planejamento Estratégico
Participativo do Poder Judiciário de Mato Grosso está alinhado à Estratégia Nacional 2021-2026,
FRQIRUPHͤJXUDDEDL[R

)LJXUD0DFURGHVDͤRVGR&1- )RQWH&1-)HYHUHLUR

1
18

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO 2021 | 2026

3. Estratégia
(Planejamento e suas Fases)
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Com a instituição da Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o sexênio 2021-2026 (Resolução
325/2020-CNJ), o TJMT trabalha para reformular sua estratégia dentro dos critérios estabelecidos
pela resolução, os quais serão monitorados pelo CNJ. Dentro deste contexto, iniciamos o
3ODQHMDPHQWR (VWUDW«JLFR VHJXLQGR RV 0DFURGHVDͤRV HVWDEHOHFLGRV SHOR &1- 3DUD WDQWR IRL
GHͤQLGRSHOD$GPLQLVWUD©¥R6XSHULRUXPJUXSRGHWUDEDOKRFRPSRVWRGH6HUYLGRUHVH0DJLVWUDGRV
com o objetivo de assegurar a construção de um plano estratégico abrangente e robusto.
A abordagem técnica para a realização do Planejamento Estratégico do TJMT foi desenvolvida em
5 etapas:
A primeira etapa, “Diagnóstico Estratégico”, consistiu-se em uma análise de contexto no qual
o TJMT estava inserido, permitindo assim o entendimento dos fatores internos e externos,
gerando a análise dos cenários que impactarão a estratégia da organização. Após a realização de
entrevistas com a liderança, painéis de colaboração, escutas internas (Comissões, Colaboradores e
Desembargadores) e externas, as informações foram analisadas e consolidadas, servindo de insumo
SDUDDFRQVWUX©¥RGHFHQ£ULRVLGHQWLͤFD©¥RGRVIDWRUHVH[WHUQRV DPHD©DVHRSRUWXQLGDGHV H
internos (forças e fraquezas) que dizem respeito à instituição, através de uma análise SWOT e
construção das estratégias robustas, tomadas como norteadoras para o estabelecimento das
diretrizes estratégicas do Plano Estratégico.
Em seguida, realizamos a construção do “Posicionamento Estratégico” da instituição, através da
LGHQWLͤFD©¥RGDVSULQFLSDLVSDUWHVLQWHUHVVDGDVQDGLVFXVV¥RGDSURSRVWDGHYDORUFRPRJUXSRGH
trabalho.
&RP R 3RVLFLRQDPHQWR (VWUDW«JLFR GHͤQLGR D LGHRORJLD FHQWUDO GD LQVWLWXL©¥R 0LVV¥R 9LV¥R
e Princípios) foi revisada, trazendo a nova Identidade Organizacional do TJMT. A Missão é a
declaração do escopo e do propósito dominante de existência de uma organização. A Visão indica
uma realidade futura possível, dentro do propósito pré-estabelecido pela Missão e os Princípios
são aqueles que guiam as ações de uma organização. Após essa etapa, as “Diretrizes Estratégicas”
foram elaboradas, sendo elas os principais direcionadores das linhas de atuação e prioridades de
longo prazo.
&RPEDVHQDV'LUHWUL]HV(VWUDW«JLFDVHQW¥RGHͤQLGDVQDHWDSDIRUDPWUDGX]LGRVRVREMHWLYRV
da instituição, no Mapa Estratégico. Será o cumprimento desses objetivos que, no longo prazo,
garantirão que o TJMT alcance sua visão de futuro.
2V SUµ[LPRV HOHPHQWRV GHͤQLGRV QD HWDSD  IRUDP RV ̸,QGLFDGRUHV 0HWDV H RV 3URMHWRV
(VWUDW«JLFRV̹ 3DUD PHGLU R GHVHPSHQKR GRV REMHWLYRV HVWUDW«JLFRV IRUDP GHͤQLGRV RV
,QGLFDGRUHV(VWUDW«JLFRVFRPDͤQDOLGDGHGHPHGLUD([HFX©¥RGD(VWUDW«JLD&RPLQGLFDGRUHVH
PHWDVGHͤQLGDVIRLUHDOL]DGDDFRQVWUX©¥RGRVSURMHWRVHVWUDW«JLFRVFRPRLQLFLDWLYDVTXHYLVDPD
WUDQVIRUPD©¥RGR3RGHU-XGLFL£ULRGH0DWR*URVVRHRDOFDQFHGRVGHVDͤRVLPSRVWRVSHODVPHWDV
de longo prazo.
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4. Modelo de
Governança Integrada
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Por último, temos o modelo de governança integrada da instituição (estratégia, riscos, processos,
SURMHWRV HVWDW¯VWLFD H RU©DPHQWR  FRP DWULEXL©·HV H ULWRV HVSHF¯ͤFRV SDUD FDGD Q¯YHO GD DOWD
administração.
A gestão da mudança para cultura de resultados deverá dar suporte ao modelo. Para o sucesso na
execução da estratégia se faz necessário realizar uma efetiva gestão de mudança, sustentada pelo
conjunto de processos, ferramentas e técnicas que reduzem e mitigam potenciais resistências,
assegurando o engajamento das partes interessadas em relação às mudanças de contexto.
Os principais focos da gestão de mudança são:
1. Compartilhar de forma compreensível para todos, para onde a organização está
rumando e como pretende chegar lá;
2. Inspirar e conquistar o comprometimento das pessoas com a visão de futuro e as
prioridades estratégicas da organização;
3. Tornar a força de trabalho apta a executar os projetos e processos que compõem a base
para o alcance da visão de futuro e dos principais resultados projetados.
As prioridades estratégicas, deliberações e compartilhamento de informações serão realizados,
conforme o modelo de governança integrada proposto na Figura 3.

)LJXUD0RGHORGH*RYHUQDQ©D,QWHJUDGR
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Desta forma, a gestão integrada entre os elementos será realizada, considerando:
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