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Apresentação 

o planejamento~stratégico é uma 
ferramenta que estabelece a missão, 
as políticas, as diretrizes e os planoS ,de 
ação de uma organização, proporcionando 
um meio para o alcance dos objetivos 
propostos por suas unidades. 

A decisão de se adotar esse planejarnento 
no Tribunal está relacionada com a ne
cessidade de se instituírem métodos de 
trabalho que, cada vez mais, conduzam à 
melhoria da qualidade da prestação de 
serviços no Judiciário e, conseqüen
temente, ao aprimoramento do serviço 
público. 

A Secretaria do Tribunal foi escolhida 
como unidade piloto para a adoção do 
planejamento estratégico, pretendendo-
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se, posteriormente, estendê-lo às demais. 

No presente manual, encontram-se elencadas as 
etapas do planejamento estratégico e a relação, por 
unidade, das principais metas adotadas no ano 
2000. 

Cada um dos objetiVOs apresentados tem o 
estrito propósito de contribuir para o avanço 
no cumprimento da missão Institucional, qual seja, 
nosso papel social e constitucional. 

Cabe ressaltar que, para o sucesso do planejamento 
estratégico, é essencial não só o empenho de todos, 
mas também o incremento de uma comunicação 
efetiva entre os envolvidos e a ênfase no trabalho em 
equipe. 

• 
RUBEM SÜFFERT 

Diretor- Geral 
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Justificativa 

Qual a importância do planejamento 
estratégico? 

Gerenciar a organização com competência e 
efetividade, visando possibilitar ganhos reais 
de produtividade e qualidade. 

Assegurar a melhoria permanente da presta · 
ção dos serviços, propiciando ao usuário 
uma Justiça célere, acessível e efetiva . .. 
O planejamento estratégico no STJ 
obedeceu às seguintes etapas: 

I 

mp&I l 
lII!IImII 

....... ~- - - -, 

- --
Planejftmento 

...... - .. * --~ 

.---_._--_ .. . 

• Etapa 1: Alinhamento Estri'llégico . reshm<1o pelo nivel estratégico 

• Elapa 2: Planejamento das Melas· realizarlo pelo niveltÍllico 

• Elapa 3: Acompanhamento das Açi>es. realizado pelo nivel ojJ8racionnl 
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Alinhamento 
Estratégico 

Em primeiro lugar, definiu-se a missão da 
organização, que, de acordo com a ciência 
da Administração, é a sua razão de ser_ 

A missão pode ser comparada a uma 
bússola, isto é, um instrumento orientador 
e um agente propulsor para o alcance dos 
objetivos institucionais. 

Por meio dela, foram estabelecidos os 
objetivos e as ações, bem como deter
minados os limites da atuação do STJ. 

A nossa missão é: 
"Zelar pela autoridade e uniformidade 
interpretativa do direito federal comum, 
ou seja, normas infraconstitucionais, 
garantindo ao usuário dos serviços 
uma justiça ~élere, acessível e efetiva." 

Compreensão da missão do STJ: 

1. Zelar pela autoridade: assegurar o re
conhecimento da sociedade quanto às de
cisões do STJ. 

2. Direito federal comum: são matérias 
disciplinadas em lei para serem analisadas 
pelo STJ, que não tratem de conflitos com a 
Constituição Federal. 

3. Uniformidade interpretativa do di
. reito: é o estabelecimento de uma inter
pretação única e convergente na aplicação 
das leis federais. . 
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4. Normas infraconstitucionais: toda 
matéria que não é diretamente tratada 
pela Consti tuição Federal. 

5. Justiça acessível: consiste em 
propiciar ao cidadão condições de recla
mar seus direitos junto à Justiça e, ainda, 
em democratizar todas as informações 
referentes ao processo Judicial. 

6. Justiça célere: significa agilidade e 
rapidez nos julgamentos. 

7. Justiça efetiva: consiste em executar 
os serviços judiciais com qualidade, asse
gurando os melho~s resultados com os me
nores custos. 

Definida a missão, o Excelentísslmo 
Senhor Ministro Paulo Costa Leite esta
beleceu a visão estratégica para sua 
gestão, determinando os objetivos da 
alta administração com vistas a colocar 
em prática a missão do STJ. 

Como primeiro objetivo, o Ministro 
Presidente definiu aproximar a Justiça 
do povo, visando construir uma justiça 
mais acessível, desenvolver uma cultura 
de proximidade do Tribunal com a socie
dade e estabelecer uma maior participa
ção do cidadão no processo de moderni
zação do Judiciário. 

O outro objetivo estratégico é o apri
moramento institucional. Tal objeti
vo está calcado no fato de que Magis
trados e servidores desempenham um 
papel de grande relevância a fim de que a 
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justiça seja mais célere e efetiva, Entre
tanto, para que isso ocorra, é preciso 
implantar métodos e técnicas mais 
aperfeiçoadas de trabalho, 

Para a consecução desses objetivos, a 
atual presidência definiu seu estilo de 
gestão baseado nos seguintes valores: 
orgulho institucional, abertura para 
mudanças, estímulo ao diálogo, 
trabalho com vontade e disposição, 
trabalho em equipe, humildade e 
criatividade. 

Planejamento 
das Metas 

A missão e a visão estratégica (objetivos 
institucionais) definidas serviram de instru
mento de orientação aos dirigentes e 
servidores p.,-a o planejamento das metas 
de suas próprias unidades , 

Foram elaborados planos de ação, nos 
quais constam as metas (o quê) da 
unidade e as ações (como) propostas, 
além das responsabilidades (quem) e 
do prazo (quando) para sua Implementação. 

O planejamento apontou, ainda, as inter
faces, ou seja, as parcerias necessárias à 
concretização das metas, 

Isso fe ito, tornou-se possível a definição 
das prioridades para a administração e a 
execução monitorada das ações. 
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Acompanhamento 
das Ações 

Através do adequado controle e acom
panhamento das atividades, pôde-se 
constatar sua execução e identificar even
tuais desvios com relação aos objetivos 
institucionais traçados e dificuldades para 
a Implementação das ações propostas. 

Esse acompanhamento propiciou, tam
bém, a adoção de ações corretivas, o 
redirecionamento Gias estratégias e o 
ajuste do planejamento das unidades. 

Resultados 
Obtidos em 2000 

No esforço por atingir os objetivos fixados 
pela alta administração no ano de 2000, 
foram traçadas 155 metas, sendo 44 
relacionadas com o obJetivo estratégico 
Aproximar a Justiça do Povo e 111 
direcionadas ao Aprimoramento 
Institucional. 

Os percentuais encontrados foram consi
derados bastante satisfatórios, porquan
to cerca de 87% das metas ou foram 
realizadas ou estão em fase de conclu
são, sendo que apenas 11% não foram 
efetuadas, conforme os gráficos a seguir. 
Cabe comentar que 2% das metas 
concluídas estavam previstos para 2001. 
Em 2001 a meta é dar continuidade ao 
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planejamento estratégico, conclu indo as 
ações em andamento, aprimorando a 
sistemática de acompanhamento, defi
nindo indicadores de desempenho e 
traçando novas ações de melhoria. 

São apresentados abaixo os resultados, 
baseados nas informações descritas nos 
Planos de Metas das diversas Secretarias 
do Tribunal e do Núcleo da Qualidade. 

SECRETARIA DO TRIBUNAL 

METAS EXERCíCIO 2000 

RESULTADO GERAL 
* 2% 

46% ~""--

11% 
1M MEl.-, PROPOSTAS 

. REJlUZAOO 

• NÃO REALIZADO 

o E MANDAMENTO 

1:1 AHl!ClFJlIlO 

Dessas metas, merece especial atenção o 
projeto de Implantação da Pesquisa de 
Satisfação do Usuário. 
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A Secretaria Judiciária propôs 29 metas, 
sendo 4 relativas ao objetivo estratégico 
Aproximar a Justiça do Povo e 25 
direcionadas ao Aprimoramento 
Institucional. Dentre essas, destaca-se a 
Implantação da ISO 9002/94 na SACO. 

SECRETARIA JUDICIÁRIA 
METAS EXf.RCICIO 2000 

RESULTADO GERAL 

. REAUZADO 

• NÃO REAliZADO 

o EM ANDAMENTO 

28,6% \;I ANTECIPADO 

Z9 MElAS PROPOSrAS 

A Secretaria de Jurisprudência estabele
ceu 12 metas, sendo 5 relativas ao objetivo 
estratégico Aproximar a Justiça do Povo 
e 7 direcionadas ao Aprimoramento 
Institucional. Dessas metas, impende 
ressaltar a Pesquisa de Jurisprudência 
Comparada na Internet. 

4 

SECRETARIA DE JURISPRUDÊNCIA 
MEJ"AS EXERdClO 2000 

RESULTADO GERAL 

58% o EM ANDAMENTO 

• ANTECIPAOO 

1.2 MElAS fJAOPOSrAB 
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A Secretaria de Documentação 
propôs 29 metas, sendo 16 relativas 
ao objetivo estratégico Aproximar a 
Justiça do Povo e 13 direcionadas ao 
Aprimoramento Institucional. Dessas 
metas, merece especial atenção a Implan
tação do Código de Barras para Obras do 
Acervo Bibliográfico. 

52'11. 

SECRETARI A DE DOCUME NlAÇAO 

ME:T~ EXUlOCIO 2000 
RESlJl r~oo GER.' ! 

45'11. 
r:.=-"""""",---' 

.HAoRfAUlH'O 

D~~" 

I!I NJ.!t I"l"/II(JO 

a METAS PROPOS IAB 

A Secretaria de Recursos Humanos 
propôs 31 metas, sendo 9 relativas ao 
objetivo est,[atégico Aproximar a Justiça 
do Povo e ~2 direcionadas ao Aprimo
ramento Institucional. Entre tantas, 
destacam-se os programas Qualidade de 
Vida e Desenvolvimento Gerencial ConUnuado. 

55% 

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

MfJAS EXERCI CIO 2000 
IlESt./UAOO GERAL 

6% 

31. MElAS PROPOStAS 
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A Secretaria de Informática propôs 
20 metas, sendo 8 relativas ao objetivo 
estratégico Aproximar a Justiça do Povo 
e 12 direcionadas ao Aprimoramento 
Institucional. Dessas metas, merecem 
destaque a Substituição dos Servidores de 
Rede e o Sistema Integrado da Atividade 
Judiciária. 

SECRETARIA DE INFORMÁTICA 
METAS EXERClclo 2000 

RESULTADO GERAL 

20 METAS PROPOSrAS 

. 'VUlAOO 
.JWJJl:1.t.JlX:Q 

o rMlHWot:Mu 

. HtCPJOO 

A Secretaria de Segurança e Apoio aos 
Ministros propôs 10 metas, sendo 1 relativa 
ao objetivo estratégico Aproximar a Justiça do 
Povo e 9 direcionadas ao Aprimoramento 
Institucional. 
Dessas metas, sobressai a implantação do 
Sistema Integrado de Segurança do Superior 
Tribunal de Justiça. 

SECRETARIA DE SEGURANÇA 
E APOIO AOS MINISTROS 
METAS EXERCfcIO 2000 

RESILTADO GelAI.. 

10 METAS PROPOSlAS 
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A Secretaria de Administração e Finanças 
propôs 11 metas, todas direcionadas ao Apri
moramento Institucional. Merecem especial 
atenção a Renegociação de Contratos, promo
vendo economia mensal de R$ 155.200,00 e 
o Redimensionamento do Serviço de Transporte 
Coletivo, com redução média de 55% nos 
custos. 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAo 
E FINANÇAS 

METAS EXERCfCIO 2000 
RESULTADO GERAL 

U M ETAS PFIOPOSJAS 

. nt'HIIADO 

."""AU4JlN:() 
o fM'/lH:JltKMn 

I!I NfffOl'H"IO 

A Secretaria de Serviços Integrados de 
Saúde propôs 5 metas, todas direcionadas ao 
Aprimoramento Institucional. Dessas metas, 
merecem es~ecial atenção o Aumento de 50% 
do Atendimento da Assistência Direta,que 
diminui o atendimento externo pela rede 
credenciada, e o Programa de Prevenção de 
Doenças, que reduz significativamente afasta 
mentos do trabalho por motivo de saúde. 

!l MnAS PROPOSTAS 

SECRETARIA DE SERViÇOS 
INTEGRADOS DE SAÚDE 

METAS EXERcfc/O - 2000 
RESUL fADO GERAL 
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o Núcleo da Qualidade propôs 9 metas, 
sendo 1 relativa ao objetivo estratégico 
Aproximar a Justiça do Povo e 8 
direcionadas ao Aprimoramento 
Institucional. Dessas metas, merecem 
especial relevo o Planejamento Estratégico 
e a Pesquisa de Satisfação do Usuário. 

NÚCLEO DA QUALIDADE 
METAS EXfRCfclO 2000 

RESUL TADO GERAL 

11% 

a METAS PROPOS tAS 
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"As grandes obras são 
executadas não pela força, 

mas pela perseverança" 
Samuel Johnson 
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