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1. APRESENTAÇÃO

 Este documento compreende o Plano Estratégico de Tecnologia da In-
formação – PETI da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Superior Tribunal de Justiça para o período 2011-2014.  Foi elaborado a partir 
das diretrizes delineadas na Resolução n. 99 do Conselho Nacional de Justiça, 
de 24 de novembro de 2009, que instituiu um modelo de planejamento estra-
tégico de TI orientador para o Poder Judiciário. Alguns itens desse modelo, não 
aplicáveis ao STJ, foram suprimidos e outros considerados de importância para 
o Tribunal foram incluídos, tendo-se observado sempre a necessidade de ali-
nhamento com as diretrizes estabelecidas e com os objetivos estratégicos esta-
belecidos no Plano Estratégico STJ 2010-2014.

 Encontram-se detalhados os indicadores definidos para verificação pe-
riódica do desempenho das ações da STI, no sentido de contribuir com os ob-
jetivos estratégicos, missão e visão de futuro do STJ.  Importante esclarecer que 
os respectivos projetos e ações que estão sendo e serão empreendidos pela STI 
estão detalhados no documento Plano Diretor de Tecnologia da Informação da 
STI/STJ.
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2 . DESCRIÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI 

 O Planejamento Estratégico de TI é um processo sistematizado, con-
tínuo e com o maior estabelecimento possível de metas para o futuro, e que 
visa dar suporte às tomadas de decisões atuais, organizar prioritariamente as 
atividades necessárias para à execução destas decisões pela STI/STJ em curto, 
médio e longo prazos e, por meio de uma retroalimentação organizada e siste-
mática, medir o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas 
estabelecidas.

 Resultante, também, do desdobramento do Planejamento Estratégico 
Corporativo do STJ, o Planejamento Estratégico de TI se norteia pelos objetivos 
estratégicos do Tribunal e se organiza e planeja seus serviços, ações e projetos, 
de maneira a monitorar a sua contribuição para toda a Organização e socieda-
de. 
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3 . ORGANOGRAMA DA STI

 A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STI, subor-
dinada ao Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, tem por finalidade prover 
soluções de tecnologia da informação, automação de processos, comunicação 
eletrônica, armazenamento de dados e telecomunicações. 

 Os serviços da STI estão distribuídos em quatro Coordenadorias, con-
forme demonstra a figura do organograma a seguir.

Figura 1: Organograma da STI
Fonte: http://intranet.stj.gov.br/intranetstj/Unidades/Qualidade/ Org_Secretaria_de_Tecnologia_da_
Informacao.pdf

ORGANOGRAM
A DA STI
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 À Coordenadoria de Desenvolvimento - CDES compete planejar, proje-
tar e gerir os sistemas e os aplicativos utilizados pelas unidades do Tribunal. 

 À Coordenadoria de Infraestrutura e Produção - CIEP compete manter 
operacionais os  sistemas  de  informação  da  rede  de comunicação  de  dados  
que  atende  o  Tribunal,  bem  como  desenvolver  as atividades de prospecção 
e absorção de soluções de infraestrutura tecnológica. 

 À Coordenadoria de Relacionamento - CORE compete prover e manter 
o parque de hardware e software das estações de trabalho, prover suporte ao 
uso de soluções de tecnologia da informação para os usuários, bem como con-
trolar a qualidade do atendimento prestado. 

 À Coordenadoria de Comunicação - CCOM compete desenvolver ativi-
dades de planejamento, coordenação e orientação operacionais dos sistemas 
de telecomunicações da rede fixa e móvel de voz, supervisionar os serviços de 
instalação, manutenção e conservação das redes fixa e móvel, bem como ges-
tão e controle de contas, cotas, atesto e contratos de telecomunicações e ainda 
fiscalizar as atividades de movimentação e guarda de equipamentos de teleco-
municações do STJ.

 A STI possui também uma estrutura de assessoria responsável pelas 
gestões orçamentária, de capacitação, e de projetos, pelo planejamento estra-
tégico e pela governança de TI.
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4 . METODOLOGIA APLICADA

 Norteado pelos modelos de Planejamento Estratégico de TI para o 
Poder Judiciário proposto pelo CNJ e do Planejamento Estratégico Corpora-
tivo do STJ, este Planejamento Estratégico de TI também se utilizou dos con-
ceitos do Balanced Scorecard – BSC, uma metodologia de medição e gestão 
de desempenho desenvolvida pelos professores da Harvard Business School, 
Robert Kaplan e David Norton, em 1992. 

 O BSC foi apresentado inicialmente como um modelo de avaliação 
voltado para empresas, porém, a aplicação em empresas proporcionou seu 
desenvolvimento para uma metodologia de gestão estratégica. Desde que 
foi criado, o BSC vem sendo utilizado por centenas de organizações do setor 
privado, público e em ONGs no mundo inteiro e foi escolhido pela revista 
Harvard Business Review como uma das práticas de gestão mais importantes 
e revolucionárias dos últimos anos.

 Segundo Kaplan e Norton, o Balanced Scorecard é uma técnica que 
visa à integração e balanceamento de todos os principais indicadores de 
desempenho existentes em uma instituição, desde os financeiros/adminis-
trativos até os relativos aos processos internos, estabelecendo objetivos da 
qualidade (indicadores) para funções e níveis relevantes dentro da organiza-
ção, ou seja, desdobramento dos indicadores corporativos em setores, com 
metas claramente definidas. Assim, esse modelo traduz a missão e a estraté-
gia de uma instituição em objetivos e medidas tangíveis. As medidas repre-
sentam o equilíbrio entre os diversos indicadores externos (voltados para 
clientes), e as medidas internas dos processos críticos de negócios (como a 
inovação, o aprendizado e o crescimento).

 Os requisitos para definição desses indicadores tratam dos proces-
sos de um modelo da administração de serviços e busca da maximização 
dos resultados baseados em quatro perspectivas (financeira, cliente, proces-
sos internos e aprendizado/crescimento). Estes formam um conjunto coeso 
e interdependente, com seus objetivos e indicadores inter-relacionados, ge-
rando um fluxo ou diagrama de causa e efeito que se inicia na perspectiva 
do aprendizado e crescimento e termina na perspectiva financeira, confor-
me figura ao lado.
 
 Não obstante a consolidação do modelo BSC de Kaplan e Norton 
para as empresas de maneira geral, quando se busca o perfeito alinhamento 
entre as necessidades estratégicas na organização e as ações essenciais de 

M
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TI para a sua consecução, ainda não se dispunha de um modelo que de-
monstrasse esse alinhamento claramente. 

 Muitos modelos são utilizados para tal; todos eles, porém, com a 
preocupação de alinhar TI e negócios e com a característica comum de se 
basearem na utilização de indicadores que deverão ser sistematicamente 
reavaliados para aferição dos resultados obtidos e definição de metas que 
permitam a melhoria contínua dos processos. Os modelos COBIT e ITIL, os 
quais serão descritos abaixo, muito em voga na maioria das empresas do 
mercado, atualmente constituem o suporte do Modelo de Governança de TI 
que a STI está empreendendo para assegurar os seus processos internos a 
partir de práticas bem fundamentadas e que possam ser monitoradas perio-
dicamente tendo em vista o alcance da excelência.

 Control Objectives for Information and Related Technology – COBIT 
desenvolvido pela Information Systems Audit and Control Association – ISA-
CA é um padrão para gerenciamento que também integra práticas de TI aos 

Figura 2: Perspectivas Balanced Scorecard
Fonte: KAPLAN, Robert S., NORTON, David P. (1997) - A Estratégia em Ação - Balanced Scorecard,  
Rio de Janeiro: Campus.
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requerimentos do negócio. Distribui os processos de TI em quatro dimen-
sões ou domínios - Planejamento e Organização, Aquisição e Implantação, 
Entrega e Suporte e Monitoramento - definindo para cada processo, seus 
objetivos, indicadores de resultado e desempenho e fatores críticos para o 
sucesso na implantação. O ponto forte desse modelo, que nasceu pela ne-
cessidade de auditoria em procedimentos, é prover mecanismos que facili-
tam medir e controlar processos de TI.

 O modelo Information Technology Infrastructure Library - ITIL tem 
maior foco em questões relacionadas à infraestrutura, operação e produção 
de TI. Este modelo foi desenvolvido para o Governo do Reino Unido pelo 
Computing and Telecommunications Agency – CCTA e descreve as melhores 
práticas de TI para um conjunto de 10 processos que tratam do Suporte a 
Serviços (foco na excelência operacional das atividades diárias de TI e sa-
tisfação do cliente) e Entrega de Serviços (relacionados ao planejamento 
e melhora de serviços). Tais processos, ao serem implantados de maneira 
integrada, garantem a execução das atividades de TI de uma forma mais dis-
ciplinada, controlada e ágil, aumentando a produtividade e possibilitando 
muitas vezes a redução dos custos com a eliminação de tarefas redundan-
tes. 

 O próprio Balanced Scorecard Corporativo – BSC-C, modelo consa-
grado para planejamento e controle empresarial desenvolvido por Kaplan 
e Norton, já tem sido aplicado à Tecnologia da Informação. Desde 2006 o 
BSC-TI proposto por Win Van Grembergen, Universidade de Antuérpia, Bél-
gica, derivado e adaptado do BSC original, utiliza conceitos similares com 
o intuito de aperfeiçoar a contribuição da TI para a consecução das metas 
corporativas. O relacionamento entre o BSC-C (corporativo) e o BSC-TI está 
ilustrado na figura ao lado.

 O BSC-TI propõe que a área e processos de TI sejam avaliados sobre 
quatro diferentes perspectivas. As três primeiras são as de “orientação para 
o usuário”, “excelência operacional” e “orientação para o futuro” que tratam 
respectivamente com o nível de satisfação do usuário, a eficiência e efetivi-
dade dos processos de TI e o planejamento de ações para futuras demandas. 
A última, “contribuição para o negócio”, é o elo entre os planejamentos da 
empresa e da área de TI e permitirá a identificação mais clara do real valor 
da utilização de tecnologia para organização e dos benefícios resultantes de 
investimentos efetuados.
 

M
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Figura 3: Balanced Scorecard para Tecnologia da Informação
Fonte: Adaptação Van Grembergen, W. (2000) . The balanced scorecard and IT governance. Information 
Systems Control Journal.

 Portanto, no BSC-TI estão descritas as perspectivas alinhadas com o 
BSC tradicional (figuras seguintes):
 
 1. Orientação para o Futuro (equivale à perspectiva Aprendizado e 
Crescimento do BSC tradicional) – Como garantir a melhoria futura?
 2. Excelência Operacional (equivale a Processos Internos) – Como ga-
rantir que TI seja eficiente?
 3. Orientação ao Usuário (equivale a Cliente) – Como os clientes enxer-
gam a TI?
 4. Contribuição para a Organização (equivale a Financeiro) – Como ga-
rantir que a TI gere valor para o negócio?
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APRESENTAÇÃO ORIENTAÇÃO PARA O FUTURO

Como a TI está posicionada para alcançar as necessidades do futuro?

Descrição 

Desenvolver capacidades e oportunidades de inovação para atender a 
desafios do futuro.

Estratégias 

- Capacitação e treinamento do pessoal de TI

- Especialização do pessoal de TI no negócio

- Pesquisa em tecnologias emergentes

- Expertise no portfólio de aplicações

 O BSC-TI possui então perspectivas, missão e estratégias definidas es-
pecificamente de acordo com a natureza dos serviços atinentes a TI, tornando 
assim mais claros os desdobramentos estratégicos nas ações de TI, conforme se 
pode verificar no exemplo dos quadros seguintes:

Quadro 1: Orientação para o futuro
Fonte: Adaptação Van Grembergen, W. (2000) The balanced scorecard and IT governance. Information 
Systems Control Journal.

M
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EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Quão efetivos e eficientes são os processos de TI?

Descrição 

Ofertar serviços e aplicações de TI efetivas e eficientes, dentro de prazos 
e custos gerenciados, com nível de acordo de serviços.

Estratégias 

- Desenvolvimento de sistemas efetivos e eficientes

- Operação da TI eficiente e efetiva

- Excelência em processos de TI

ORIENTAÇÃO PARA O USUÁRIO

Como os usuários veem o departamento de TI?

Descrição 

Ser o fornecedor preferencial de tecnologia e sistemas de informação

Estratégias 

- Fornecedor preferencial de aplicações

- Desempenho do nível de serviço

- Parceria com os usuários

- Satisfação do usuário

Quadro 2: Excelência Operacional
Fonte: Adaptação Van Grembergen, W. (2000) The balanced scorecard and IT governance. Information 
Systems Control Journal.

Quadro 3: Orientação para o usuário
Fonte: Adaptação Van Grembergen, W. (2000) . The balanced scorecard and IT governance. Informa-
tion Systems Control Journal.
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CONTRIBUIÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO

Como a gerência vê o departamento de TI?

Descrição 

Obter uma contribuição razoável à organização com os investimentos 
em TI

Estratégias 

- Controle de despesas de TI

- Valores para a organização a partir dos projetos de TI

- Prover novas frentes de serviços

Quadro 4: Contribuição para a Organização
Fonte: Adaptação Van Grembergen, W. (2000) . The balanced scorecard and IT governance. Informa-
tion Systems Control Journal.

Quadro 5: Exemplo de relação 
de causa e efeito
Fonte: Adaptação Van Grem-
bergen, W. (2000). The balanced 
scorecard and IT governance. 
Information Systems Control 
Journal.

 Cada uma dessas perspectivas tem que ser traduzida em métricas e in-
dicadores correspondentes que avaliem a situação atual da TI. Essas avaliações 
devem ser periódicas contra metas claramente estabelecidas e é interessante 
também que tais métricas tenham sempre um espelho de causa e efeito, ou 
seja, para um determinado valor de indicador deve haver outro recíproco que 
lhe seja a causa ou efeito, de forma a se balancear o efeito de um no outro e 
assim focar os esforços naquelas ações que efetivamente impactam nos resul-
tados esperados. A figura seguinte representa um exemplo, para fins didáticos, 
desta ideia:

M
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5 . CENÁRIOS

 Cenários são os ambientes onde uma organização, ou parte de uma or-
ganização, está inserida, e constituem um instrumento auxiliar do planejamen-
to estratégico. Eles estimulam o debate e a visão multilateral dos problemas, e 
ajudam a identificar os objetivos e as estratégias a serem adotadas para alcan-
çar uma situação desejável. Os cenários se classificam como externos (amea-
ças e oportunidades existentes no meio de atuação da Secretaria) e internos 
(pontos fortes e fracos que a Secretaria possui e que contribuirão, favorável ou 
desfavoravelmente, na consecução dos objetivos).
 

Cenário Externo da STI 
 

Ameaças:

 Perda de pessoal qualificado para o mercado externo e outras  
  áreas do STJ;
 Ausência de mapeamento de processos de negócios do STJ. O  
  conhecimento é tácito;
 Usuário desconhece o papel e os serviços da STI;
 Programação orçamentária sujeita a contingenciamento;
 Intercorrências de demandas;
 Aquisição e desenvolvimento independente de sistemas e serviços  
  de TI pelos usuários;
 Possibilidade de chegada de Gestores externos sem conhecimen- 
  to do Judiciário e tecnologia;
 Sucessivos cortes no plano de treinamento técnico de TI estabele- 
  cido;
 Mudanças abruptas de legislação pelo CNJ, Congresso Nacional, etc;
 Falta de norma e orçamento para ações críticas de TI;
 Consumerização de alguns servidores do STJ;
 Respostas às demandas do usuário lentas, desiguais e inadequa- 
  das;
 Mapeamento de serviços inexistente;
 Descontinuidade das interfaces eletrônicas com os demais órgãos  
  e entidades;
 Falta de compromisso dos usuários na definição de requisitos e  
  prioridades dos projetos. 
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Oportunidades: 

 Legislação que apoia a modernização do judiciário;
 Estruturação de comissões de usuários;
 Integração com outros órgãos do Poder Judiciário;
 Posição de destaque do STJ no processo de modernização do  
  Judiciário;
 Reconhecimento da STI como unidade estratégica pela Adminis- 
  tração;
 Planejamento estratégico do STJ;
 Investimento na formação de gestores;
 Apoio da alta administração na implantação de Governança de TI;
 Desdobramentos do processo eletrônico.

Cenário Interno da STI

Pontos fracos:

 Padrões insuficientes de documentação/ metodologia/ métrica /  
  padronização/ homologação de sistemas e serviços;
 Acompanhamento do planejamento operacional e estratégico  
  incipiente;
 Inexistência de política formal de relacionamento com o usuário;
 Falta de regras de gestão claras (banco de horas, dispensas, com- 
  pensações, etc.);
 Deficiência no marketing interno e externo;
 Deficiência na comunicação entre as áreas internas;
 Poucos perfis e baixa qualificação de gestores;
 Política informal de capacitação da equipe;
 Política informal de capacitação dos usuários;
 Processo formal para a gestão e acompanhamento orçamentário  
  incipiente;
 Pouca eficácia na condução de reuniões;
 Desnivelamento técnico dos servidores;
 Falta de definição das interfaces internas entre as coordenadorias;
 Instalações prediais limitadas;
 Quadro de funcionários inadequado para a carreira técnica.

CENÁRIOS
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Pontos fortes: 

 Clima de trabalho;
 Infraestrutura tecnológica;
 Qualificação técnica da equipe;
 Fácil acesso aos níveis superiores;
 Espírito criativo e inovador;
 Equipe da casa comprometida e conhecedora do negócio;
 Capacidade de resolver problemas emergenciais;
 Disposição para melhoria dos processos internos;
 Patrocínio da Secretaria e Coordenadorias para fortalecimento dos  
 processos internos.
 CE

NÁ
RI

OS

• 
•
•
•
• 
• 
• 
• 
•
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6 . MISSÃO
 

Missão: A missão expressa a razão de ser da STI e expressa seu objetivo maior de ação em termos de 
serviços e clientes.

 
 

Prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação 
alinhadas aos objetivos estratégicos institucionais, visando à  

modernização, agilidade e efetividade da prestação jurisdicio-
nal do Superior Tribunal de Justiça à sociedade.

 

7 . VISÃO DE FUTURO

Visão de Futuro: A visão de futuro expressa a situação desejada para a STI e seu contexto de 
atuação em longo prazo.

Consolidar-se como uma unidade estratégica e ser capaz de 
atender com efetividade às expectativas institucionais,  

provendo soluções tecnológicas inovadoras que possibilitem 
ao STJ o alcance da sua missão.

M
ISSÃO  E  VISÃO
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8 . VALORES

  Os valores explicitam as crenças e convicções que orientam o compor-
tamento das pessoas e que devem ser defendidas pelo órgão, permeando to-
das as suas atividades e relações.

 Os valores definidos para a STI são os mesmos definidos para o STJ:

Autodesenvolvimento
Assumir a responsabilidade de desenvolver-se continuamente, de forma a 
contribuir para o seu crescimento pessoal e profissional, bem como para o 
desempenho organizacional. 

Comprometimento
Atuar com dedicação, empenho e envolvimento em suas atividades. 

Cooperação
Trabalhar em equipe, compartilhando responsabilidades e resultados. 

Ética
Agir com honestidade e integridade em todas as suas ações e relações. 

Inovação
Propor e implantar soluções novas e criativas para atividades, processos e/ou 
rotinas de trabalho. 

Orgulho Institucional
Sentir-se satisfeito em fazer parte da instituição.  

Presteza
Entregar resultados com rapidez e qualidade. 

Responsabilidade Socioambiental
Adotar os critérios sociais e ambientais nas ações do dia-a-dia. 
 
Transparência
Praticar atos com visibilidade plena no desempenho de suas atribuições.

AP
RE

SE
NT

AÇ
ÃO

VA
LO

RE
S
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9. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI

 Em conformidade com o Plano Estratégico do STJ, os objetivos estra-
tégicos da TI são os sinalizadores dos pontos de atuação em que o êxito é fun-
damental para o cumprimento da missão e o alcance da visão de futuro da STI, 
alinhada aos objetivos estratégicos do Tribunal.

 1 - PERSPECTIVA - ORIENTAÇÃO PARA O FUTURO 

Objetivos estratégicos:

 1.1 Promover o desenvolvimento da equipe 
 Desenvolver as competências técnicas e gerenciais dos profissionais 
da Secretaria. 

 1.2 Adequar a estrutura funcional
 Adequar a estrutura funcional da Secretaria de maneira a melhor aten-
der as necessidades corporativas de serviços de TI.

 1.3 Garantir a infraestrutura de TI
 Garantir os recursos tecnológicos necessários aos serviços do STJ, com 
níveis de qualidade e disponibilidade requeridos pelo Tribunal. 

 1.4 Melhorar o clima organizacional
 Manter os técnicos de TI motivados e comprometidos, com vistas à me-
lhoria dos serviços de TI e incremento do espírito de inovação e modernização.

 2 - PERSPECTIVA - EXCELÊNCIA OPERACIONAL  

Objetivos estratégicos: 

 2.1 Gerenciar os riscos nos processos informatizados do Tribunal
 Identificar e gerenciar os riscos associados à tecnologia da infor-
mação de maneira a garantir a segurança, privacidade, disponibilidade 
e a continuidade dos serviços essenciais ao funcionamento do Tribunal. 

 2.2 Aprimorar a gestão orçamentária e contratual de TI
 Promover ações de gestão visando assegurar a execução orçamentária 
e contratual dos projetos de TI, de acordo com os cronogramas estabelecidos 
para cada iniciativa.
  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI
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 2.3 Otimizar os processos de TI
 Melhorar os processos de trabalho de TI, a fim de proporcionar maior 
eficácia na sua execução, diminuindo custos e melhorando a interação das uni-
dades da Secretaria.

 2.4 Gerenciar riscos na contratação
 Identificar e gerenciar os riscos associados às aquisições de produtos e ser-
viços de maneira a garantir que o Tribunal adquira insumos com a qualidade, preços e 
prazos planejados, minimizando as dificuldades de gestões posteriores dos contratos. 

 2.5 Atender os padrões estabelecidos pelo CNJ
 Avaliar os padrões estabelecidos pelo CNJ para o segmento de TI do 
Poder Judiciário e atender àqueles pertinentes ao STJ.

 3 - PERSPECTIVA - ORIENTAÇÃO PARA O USUÁRIO 

Objetivos estratégicos: 

 3.1 Melhorar a entrega dos produtos e serviços de TI
 Melhorar a entrega de produtos e serviços de TI com qualidade e pres-
teza para garantir a satisfação do cliente e agilidade na tramitação dos proces-
sos judiciais e administrativos.

 3.2 Apoiar a otimização dos fluxos de trabalho do Tribunal
 Desenvolver e/ou implantar soluções de TI em parceria com as unida-
des de negócio visando otimizar os seus processos de trabalho.

 3.3 Aprimorar a comunicação com o usuário
 Estabelecer processos e utilizar instrumentos que melhorem a comu-
nicação interna entre as unidades da STI e também da própria Secretaria com o 
ambiente externo.

 4 - PERSPECTIVA - CONTRIBUIÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO

Objetivos estratégicos: 

 4.1 Prover soluções para agilizar o trâmite das ações judiciais
 Desenvolver e/ou implantar soluções de TI que agilizem os trâmites 
das ações judiciais, internamente e/ou externamente ao Tribunal.
  

OB
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 4.2 Ampliar a governança de TI
 Implantar, ampliar e monitorar os processos de TI aderentes a padrões 
de melhores práticas estabelecidas por instituições nacionais e internacionais. 

 4.3 Facilitar o acesso às informações do Tribunal
 Buscar continuamente a facilitação do acesso às informações do STJ, 
principalmente pelo público externo, utilizando novas tecnologias, interfaces 
mais amigáveis e intuitivas, com respostas céleres e precisas.

 4.4 Melhorar interação com outras unidades e instituições
 Manter contatos estreitos e constantes com outras unidades internas 
do STJ e também com outras instituições com a finalidade de fortalecer e in-
crementar o trabalho colaborativo, diminuindo prazos, custos e dificuldades na 
implantação de novas soluções de TI.

 4.5 Ampliar a responsabilidade ambiental
 Nortear as aquisições para produtos e serviços que estejam orientados 
à sustentabilidade e fomentar práticas de uso da tecnologia da informação me-
nos impactantes ao meio ambiente.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI
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10. MAPAS ESTRATÉGICOS

 10.1. Mapa Estratégico de TI do Poder Judiciário

E�ciência Operacional Acesso ao Sistema de Justiça Responsabilidade Social

Alinhamento e Integração Atuação Institucional

Gestão de Pessoas Infraestrutura e Tecnologia Orçamento

M
AP

AS
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AT
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IC

OS

Figura 4: Mapa Estratégico de TI do Poder Judiciário
Fonte: Resolução n. 99, de 24/11/2009, CNJ.
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» Apresentaçao
A gestão estratégica no STJ vem obtendo avanços significativos a partir de 2004, 
época em que adotou um modelo equilibrado, calcado em um sistema de planeja-
mento que permitiu estabelecer a visão de futuro e traduzir as diretrizes organiza-
cionais em ações. 
Agora, a gestão estratégica do Tribunal, orientada pela Resolução n. 70 do 
Conselho Nacional de Justiça, entra em uma nova fase, qual seja a de adotar um 
planejamento estratégico plurianual, para o mínimo de 5 anos, alinhado aos 
objetivos do Poder Judiciário. 
Esta nova perspectiva, além de um grande desafio, é uma ótima oportunidade para 
promover a continuidade administrativa, propiciando o alcance de objetivos mais 
duradouros.
Para que o STJ vença este desafio, foi elaborado o Plano Estratégico STJ 2014, que 
apresenta o modelo de gestão a ser seguido por todos, magistrados e servidores, 
nos próximos cinco anos.

» Valores Institucionais
Os valores explicitam as crenças e convicções que orientam o comportamento das 
pessoas e que devem ser defendidas pelo órgão, permeando todas as suas 
atividades e relações.
» Autodesenvolvimento – Assumir a responsabilidade de desenvolver-se 
continuamente, de forma a contribuir para o seu crescimento pessoal e profis-
sional, bem como para o desempenho organizacional.
» Comprometimento – Atuar com dedicação, empenho e envolvimento em 
suas atividades.
» Cooperação – Trabalhar em equipe, compartilhando responsabilidades e 
resultados. 
» Ética – Agir com honestidade e integridade em todas as suas ações e relações. 

» Inovação – Propor e implementar soluções novas e criativas para atividades, 
processos e/ou rotinas de trabalho. 

» Orgulho Institucional – Sentir-se satisfeito em fazer parte da instituição. 

» Presteza – Entregar resultados com rapidez e qualidade.

» Responsabilidade Socioambiental – Adotar os critérios sociais e 
ambientais nas ações do dia-a-dia.
» Transparência – Praticar atos com visibilidade plena no desempenho de 
suas atribuições.

MAPA ESTRATEGICO

Orçamento

OBJETIVOS:

TEMAS:
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Eficiência Operacional Alinhamento e 
Integração

OBJETIVOS:

TEMAS:

OBJETIVOS:

TEMAS:

Elevar a 
produção de 

julgados

Acelerar os 
trâmites  
judiciais 

Buscar a 
excelência na 
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a troca de experiências 

no Judiciário

Responsabilidade Socioambiental Atuação Institucional

Promover a 
cidadania
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Aprimorar a comunicação 
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Fortalecer e harmonizar 
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Consolidar-se como o Tribunal da Cidadania, 
oferecendo justiça de qualidade, rápida e 
efetiva

Processar e julgar as matérias de sua competência 
originária e recursal, assegurando uniformidade na 
interpretação da norma infraconstitucional e 
oferecendo ao jurisdicionado uma prestação de 
qualidade, rápida e efetiva     

Missao Visao de Futuro~

Qualidade

Oferecer serviços com qualidade

S
oc

ie
d
a
d
e

OBJETIVO:

TEMA:

10.2. Mapa Estratégico do STJ

Figura 5: Mapa Estratégico do STJ
Fonte:  http://intranet.stj.gov.br/intranet_docs/unidades/planejamento_estrategico_edicao_pagina/ 
Plano_Estrategico_STJ2014_v1.0_abr2011.doc.pdf

M
APAS ESTRATÉGICOS
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10.3. Mapa Estratégico da STI

MAPA ESTRATEGICO

Missao Visao de Futuro~

Promover soluções de tecnologia da inforamação 
em parceria com usuários internos e externos, 
visando a modernização, agilidade e eficácia dos 
serviços prestados pelo Superior Tribunal de 
Justiça à sociedade.

Ser uma unidade estratégica integrada, estrutu-
rada para a plena satisfação de seus usuários, 
provendo meios para a otimização dos proces-
sos de trabalho do STJ e fácil acesso da socieda-
de às informações geradas pelo Tribunal.
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Figura 6: Mapa Estratégico da STI
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11. INDICADORES E METAS DA STI

 As metas representam os resultados a serem alcançados pela STI para 
atingir os objetivos propostos. Elas permitem um melhor controle do desem-
penho da Secretaria, pois são observáveis, contêm prazos de execução e são 
quantificadas por meio de indicadores. 

 Os indicadores de desempenho descrevem o que será medido, con-
templando as dimensões eficiência, eficácia ou efetividade.

 As metas de desempenho estão alinhadas com aquelas almejadas pelo 
STJ até 2014, no sentido de que a STI esteja trabalhando e contribuindo com as 
ações estratégicas do Tribunal e estão agrupadas de acordo com as perspec-
tivas do modelo de BSC-TI adotado, iniciando-se por aquelas de nível mais in-
terno, em seguida para interação com os clientes e finalmente na contribuição 
para a organização.

 Todavia, este Plano Estratégico de TI possui objetivos estratégicos que 
não serão contemplados com indicadores e metas de desempenho neste mo-
mento. A permanência da manutenção de tais objetivos na composição do Pla-
no visa ao seu alinhamento com o Plano Estratégico STJ 2010-2014, bem como 
a persistência do foco nas ações a serem desdobradas no Plano Diretor de TI.
 
São eles:
  
 Perspectiva – Orientação para o Futuro:
  Adequar a estrutura funcional;
 Perspectiva – Orientação para o Usuário:
  Aprimorar a comunicação com o usuário;
 Perspectiva – Contribuição para a Organização:
  Prover soluções para agilizar o trâmite das ações judiciais;
  Facilitar o acesso às informações do Tribunal.

INDICADORES E M
ETAS DA STI

• 

•

• 

» 
 
» 
 
» 
»
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PERSPECTIVA: ORIENTAÇÃO PARA O FUTURO

Objetivo Estratégico:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE

Descrição do Objetivo:

Desenvolver as competências técnicas e gerenciais dos profissionais da Secre-
taria.

Indicador e Meta:

Indicador: Capacitação gerencial - CGE 
 
Objetivo Estratégico: Promover o desenvolvimento da equipe 
Meta Treinar 100% dos gestores de TI em governança de TI (ITIL, COBIT, BSC) 

até dezembro de 2012. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 20% 100% 100% 100% 

Resultados      
O que mede Quantidade de gestores de unidade e seus respectivos substitutos treinados 

em frameworks de governança. 
Quem mede Assessoria 
Quando medir Trimestralmente 
Por Que medir Para assegurar um nivelamento mínimo de conhecimento dos padrões 

norteadores das boas práticas adotadas ou em adoção na TI do STJ 
Como medir = (quantidade de gestores treinados) / (quantidade total de gestores) 
Onde medir  
Observações  

Indicador: Cursos solicitados pela STI que estão incluídos no Plano Anual de Capacitação - 
CSS 
 
Objetivo Estratégico: Promover o desenvolvimento da equipe 
Meta Garantir que 100% dos cursos solicitados sejam incluídos no PAC. 

LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 80% 90% 95% 100% 

Resultados      
O que mede Percentual de cursos publicados no PAC em relação à quantidade de cursos 

solicitados pela STI. 
Quem mede Assessoria 
Quando medir Anualmente 
Por Que medir Para garantir oportunidades de capacitação necessárias e suficientes ao 

corpo técnico da STI 
Como medir = (quantidade de cursos publicados no PAC) / (quantidade de cursos 

solicitados) 
Onde medir  
Observações  
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Indicador: Capacitação técnica – CTE 
 
Objetivo Estratégico: Promover o desenvolvimento da equipe 
Meta Atingir a execução de 100% das vagas de capacitação em relação ao total 

de vagas definidas no PAC para cada ano. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 80% 90% 95% 100% 

Resultados      
O que mede Quantidade de vagas efetivamente utilizadas pelos técnicos da STI, 

treinados em suas respectivas especialidades, conforme Plano Anual de 
Capacitação elaborado. 

Quem mede Assessoria 
Quando medir Trimestralmente 
Por Que medir Para manter o nível de formação adequado do corpo técnico da STI visando 

o bom desempenho dos trabalhos 
Como medir = (quantidade de vagas executadas) / (quantidade de vagas definidas no 

PAC) 
Onde medir  
Observações  
 

Indicador: Cursos da STI no PAC que foram cursados – CSC 
 
Objetivo Estratégico: Promover o desenvolvimento da equipe 
Meta Cursar 100% dos treinamentos estabelecidos no PAC. 

LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 80% 90% 95% 100% 

Resultados      
O que mede Percentual de treinamentos aprovados no PAC e efetivamente realizados. 
Quem mede Assessoria 
Quando medir Trimestralmente 
Por Que medir Para verificar se os treinamentos necessários e solicitados para a equipe 

técnica da STI estão sendo levados a efeito pela própria STI 
Como medir = (quantidade de cursos realizados) / (quantidade de cursos no PAC) 
Onde medir  
Observações  
 

INDICADORES E M
ETAS DA STI
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Indicador: Disponibilidade de serviços críticos – DSC 
 
Objetivo Estratégico: Garantir a infraestrutura de TI 
Meta Manter 98% de disponibilidade dos serviços de TI. 

LB/2011 2011 2012 2013 2014 
97% 98% 98% 98% 98% 

Resultados 97%     
O que mede Percentual de disponibilidade dos Serviços Críticos de Tecnologia da 

Informação durante o mês 
Quem mede CIEP 
Quando medir Mensalmente 
Por Que medir Para assegurar o tempo máximo de disponibilidade acordado para os 

serviços críticos 
Como medir = (Tempo em minutos de disponibilidade no mês) / (Qtd. de minutos do mês) 
Onde medir  
Observações  
 

Indicador: Disponibilidade do Portal – DPR 
 
Objetivo Estratégico: Garantir a infraestrutura de TI 
Meta Assegurar 90% de disponibilidade do Portal do STJ. 

LB/2011 2011 2012 2013 2014 
95% 96% 98% 99% 100% 

Resultados      
O que mede Percentual de disponibilidade do portal www.stj.jus.br no mês 
Quem mede CIEP 
Quando medir Mensalmente 
Por Que medir Para assegurar o máximo de disponibilidade do portal do STJ para os 

usuários 
Como medir = (Tempo em minutos de disponibilidade no mês) / (Qtd. de minutos do mês) 
Onde medir  
Observações  
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PERSPECTIVA: ORIENTAÇÃO PARA O FUTURO

Objetivo Estratégico:

GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TI

Descrição do Objetivo:

Garantir os recursos tecnológicos necessários aos serviços do STJ, com níveis de 
qualidade e disponibilidade requeridos pelo Tribunal

Indicador e Meta:
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ETAS DA STI

 
Indicador: Padronização de estações de trabalho no STJ – PES 
 
Objetivo Estratégico: Garantir a infraestrutura de TI 
Meta Assegurar que 90% das estações de trabalho estejam no padrão 

estabelecido pela STI. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
80% 88% 90% 90% 90% 

Resultados      
O que mede Quantidade de máquinas no padrão estabelecido pela STI 
Quem mede CORE 
Quando medir Anualmente 
Por Que medir Para manter as estações funcionando corretamente dentro do padrão 

estabelecido e evitando os inconvenientes da não padronização 
Como medir = (quantidade de máquinas no padrão) / (quantidade total de máquinas) 
Onde medir  
Observações  
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PERSPECTIVA: ORIENTAÇÃO PARA O FUTURO

Objetivo Estratégico:

MELHORAR O CLIMA ORGANIZACIONAL

Descrição do Objetivo:

Manter os técnicos de TI motivados e comprometidos, com vistas à melhoria 
dos serviços de TI e incremento do espírito de inovação e modernização.

Indicador e Meta:

Indicador: Satisfação dos técnicos de TI – STT 
 
Objetivo Estratégico: Melhorar o Clima Organizacional 
Meta Alcançar 90% de satisfação dos técnicos com o ambiente de trabalho da STI 

LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 75% 80% 85% 90% 

Resultados      
O que mede A satisfação dos técnicos da TI com o ambiente de trabalho da STI. 
Quem mede CORE 
Quando medir Anualmente 
Por Que medir Para identificar o nível de satisfação/motivação dos técnicos da STI 
Como medir = (quantidade de respostas OTIMO e EXCELENTE) / (total de respostas) 
Onde medir  
Observações  
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PERSPECTIVA: EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Objetivo Estratégico:

 GERENCIAR OS RISCOS NOS PROCESSOS INFORMATIZADOS DO TRIBUNAL 

Descrição do Objetivo:

Identificar e gerenciar os riscos associados à tecnologia da informação de ma-
neira a garantir  a segurança, privacidade e disponibilidade dos serviços essen-
ciais ao funcionamento do Tribunal.

Indicador e Meta:

Indicador: Segurança da informação – SEI 
 
Objetivo estratégico: Gerenciar os riscos nos processos informatizados do Tribunal 
Meta Implantar 80% dos riscos associados aos controles.  

LB/2011 2011 2012 2013 2014 
59,99% 60% 61% 72% 83% 

Resultados 59,99%     
O que mede O nível de segurança da informação na STI. 
Quem mede CIEP 
Quando medir Anualmente 
Por que medir Para assegurar que os níveis de segurança nos processos informatizados 

do Tribunal estão de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos 
Como medir = (total de riscos dos controles implantados (PSR evitado)) / (total de riscos 

dos controles aplicáveis (PSR total)) 
Observações Este indicador é expresso em números percentuais e pode variar de 0% a 

100% 
 

Indicador: Conformidade da segurança da informação – CSI 
 
Objetivo estratégico: Gerenciar os riscos nos processos informatizados do Tribunal  
Meta Implantar 80% dos controles de gerência de riscos aplicáveis em processos 

informatizados. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
58,75% 60% 61% 62% 63% 

Resultados 58,75%     
O que mede Conformidade da segurança da informação na STI segundo métricas 

estabelecidas. 
Quem mede CIEP 
Quando medir Anualmente 
Por que medir Para assegurar que os riscos identificados estão sendo monitorados e 

permanecem sob controle 
Como medir = (quantidade total de controles implantados) / (quantidade total de controles 

aplicáveis) 
Observações Este indicador é expresso em números percentuais e pode variar de 0% a 

100%. 
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Indicador: Aprovação dos recursos orçamentários planejados – ARO 
 
Objetivo Estratégico: Aprimorar a gestão orçamentária e contratual de TI 
Meta Atingir 80% do planejamento do orçamento de TI, anual. 

 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
60% 60% 65% 70% 80% 

Resultados      
O que mede Orçamento realmente aprovado para a STI, frente ao proposto. 
Quem mede Assessoria 
Quando medir Anualmente 
Por Que medir Para verificar o quanto do orçamento originalmente proposto pela STI foi 

realmente incluído no orçamento do STJ 
Como medir = (valor de orçamento aprovado) / (valor de orçamento proposto) 
Onde medir  
Observações  
 

Indicador: Execução orçamentária – EXO 
 
Objetivo Estratégico: Aprimorar a gestão orçamentária e contratual de TI 
Meta Executar 100% do orçamento sancionado. 

LB/2011 2011 2012 2013 2014 
85% 90% 94% 96% 100% 

Resultados      
O que mede Como o orçamento aprovado está sendo executado ao longo do ano. 
Quem mede Assessoria 
Quando medir Mensalmente 
Por Que medir Para assegurar que o orçamento aprovado para a STI está sendo executado 

em quantidade e prazo adequados 
Como medir = (valor do orçamento executado / valor do orçamento aprovado)  
Onde medir  
Observações  
 

PERSPECTIVA EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Objetivo Estratégico:

APRIMORAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTRATUAL DE TI

Descrição do Objetivo:

Promover ações de gestão visando assegurar a execução orçamentária e con-
tratual dos projetos de TI, de acordo com os cronogramas estabelecidos para 
cada iniciativa.

Indicador e Meta:
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Indicador: Projetos que atingiram suas metas financeiras conforme planejado – PMF 
 
Objetivo Estratégico: Aprimorar a gestão orçamentária e contratual de TI 
Meta Atingir 90% da execução financeira dos projetos. 

LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 60% 70% 80% 90% 

Resultados      
O que mede O quanto está sendo executado do orçamento destinado aos projetos da 

STI. 
Quem mede Assessoria 
Quando medir Semestralmente 
Por Que medir Para garantir que os orçamentos aprovados para os projetos da STI estão 

sendo corretamente utilizados e verificar a necessidade de aditivo ou 
remanejamento orçamentário 

Como medir = (valor do orçamento executado) / (valor do orçamento aprovado) 
Onde medir  
Observações  
 

Indicador: Conformidade no processo de contratação – CPC 
 
Objetivo Estratégico: Aprimorar a gestão orçamentária e contratual de TI 
Meta Alcançar 100% de conformidade dos procedimentos em relação 

recomendações do Processo de Contratação elaborado pela STI. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 70% 80% 90% 100% 

Resultados      
O que mede Aderência das contratações realizadas pela STI ao padrão estabelecido para 

as contratações de TI e conformidade com o Processo de Contratação 
definido para a STI 

Quem mede Assessoria 
Quando medir Mensalmente 
Por Que medir Para assegurar uma qualidade mínima nas contratações realizadas pela STI 
Como medir = (quantidade de contratações totalmente aderente ao padrão) / (quantidade 

total de aquisições) 
Onde medir  
Observações  
 

Indicador: Conformidade no gerenciamento de serviços de Terceiros – CGS 
 
Objetivo Estratégico: Aprimorar a gestão orçamentária e contratual de TI 
Meta Estabelecer 100% de aderência aos Acordos de Nível de Serviço (de cada 

serviço).  
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 80% 90% 95% 100% 

Resultados      
O que mede A qualidade da gestão dos contratos existentes na STI. 
Quem mede Assessoria e Coordenadorias gestoras de contratos 
Quando medir Mensalmente 
Por Que medir Para assegurar que os contratos existentes estão sendo bem geridos pelos 

seus respectivos gestores. 
Como medir = (quantidade de contratos com ANS integralmente cumpridos) / (quantidade 

total de contratos de prestação de serviço da STI) 
Onde medir  
Observações Refere-se a gerenciamento de contratos 
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Indicador: Novos sistemas documentados – NSD 
 
Objetivo Estratégico: Otimizar os processos de TI 
Meta Documentar 100% dos novos sistemas de informação desenvolvidos na STI. 

LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 50% 70% 90% 100% 

Resultados      
O que mede A observância dos padrões de documentação de novos sistemas 

desenvolvidos pela STI. 
Quem mede CDES 
Quando medir Semestralmente 
Por Que medir Para garantir a fácil recuperação do conhecimento dos novos sistemas. 
Como medir = (total de novos sistemas desenvolvidos documentados integralmente) / 

(total de novos sistemas desenvolvidos) 
Onde medir  
Observações  
 

Indicador: Produtos e serviços fornecidos pela TI mapeados – PSM 
 
Objetivo Estratégico: Otimizar os processos de TI 
Meta Mapear 80% dos produtos e serviços de TI até dezembro de 2014. 

LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 20% 50% 70% 80% 

Resultados      
O que mede O quanto a STI tem os seus produtos e serviços completamente mapeados. 
Quem mede Assessoria 
Quando medir Semestralmente 
Por Que medir Para ter uma gestão efetiva dos processos internos da STI visando a sua 

melhoria contínua ou ampliando o mapeamento para outros serviços não 
mapeados 

Como medir = (quantidade de produtos e serviços mapeados) / (quantidade de produtos 
e serviços ofertados)  

Onde medir  
Observações Não se refere a mapeamento do processo de trabalho. Trata-se do 

mapeamento da estrutura tecnológica dos produtos e serviços.  
 

PERSPECTIVA: EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Objetivo Estratégico: 

OTIMIZAR OS PROCESSOS DE TI

Descrição do Objetivo:

Melhorar os processos de trabalho de TI, a fim de proporcionar maior eficácia 
na sua execução, diminuindo custos e melhorando a interação das unidades da 
Secretaria.

Indicador e Meta:
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Indicador: Implantação de Escritório de Projetos – IEP 
 
Objetivo Estratégico: Otimizar os processos de TI 
Meta Implantar 100% do processo de gerenciamento de projetos até dezembro 

de 2011. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
80% 100% 100% 100% 100% 

Resultados      
O que mede A completeza da definição do processo de gerenciamento de projetos da STI 
Quem mede Assessoria 
Quando medir Mensalmente 
Por Que medir Para assegurar que o Processo de Gerência de Projetos está implantado  
Como medir Percentual de conclusão das tarefas para a implantação do Escritório de 

Projetos (EP) 
Onde medir  
Observações Refere-se à definição dos procedimentos e artefatos necessários à 

implantação do Escritório de Projetos na STI. 
 

Indicador: Utilização do processo de gerenciamento de projetos – UGP 
 
Objetivo Estratégico: Otimizar os processos de TI 
Meta Utilizar o processo de gerência de projetos em 100% dos projetos. 

LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 20% 50% 80% 100% 

Resultados      
O que mede O quanto a STI está gerenciando os seus projetos adotando um processo 

estabelecido. 
Quem mede Assessoria 
Quando medir Trimestralmente 
Por Que medir Para assegurar que o Processo de Gerência de Projetos está implantado e 

sendo utilizado plenamente nos projetos empreendidos pela STI 
Como medir = (quantidade de projetos orientados pelo EP) / (total de projetos) 
Onde medir  
Observações  
 

Indicador: Demandas de desenvolvimento atendidas em conformidade com o processo de 
desenvolvimento – DPD 
 
Objetivo Estratégico: Otimizar os processos de TI 
Meta Manter 100% das demandas em conformidade com o processo de 

desenvolvimento de software até dezembro de 2011. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
56% 100% 100% 100% 100% 

Resultados 56%     
O que mede O nível de utilização do processo de desenvolvimento da STI no 

atendimento às demandas. 
Quem mede CDES 
Quando medir Semestralmente 
Por Que medir Para assegurar que as demandas de desenvolvimento seguem o processo 

estabelecido e, portanto, obedecem a um controle de qualidade 
Como medir = (quantidade de demandas registradas no Sistema de Gestão de 

Demandas com as tarefas do processo) / (quantidade de demandas) 
Onde medir  
Observações  
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Indicador: Competência na gestão de serviços e infraestrutura de TI – GSI 
 
Objetivo Estratégico: Otimizar os processos de TI 
Meta Implantar 70% dos serviços de TI, com automação dos processos de 

incidentes, problemas, mudanças, liberações e configurações. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
20% 30% 50% 60% 70% 

Resultados 20%     
O que mede Percentual de serviços com automação dos processos de incidentes, 

problemas, mudanças, liberações e configurações implantados em relação 
ao total de processos definidos. 

Quem mede Assessoria  
Quando medir Anualmente 
Por Que medir Para assegurar a implantação das boas práticas de mercado aos serviços 

de TI 
Como medir = ( I + P + M + L + C ) / T 

I = Número de processos de INCIDENTES automatizados 
P = Número de processos de PROBLEMAS automatizados 
M = Número de processos de MUDANÇAS automatizados 
L = Número de processos de LIBERAÇÕES automatizados 
C = Número de processos de CONFIGURAÇÕES automatizados 
T = Total de processos definidos 
 

Onde medir  
Observações  
 

Indicador: Serviços mapeados cobertos por Acordos de Nível Operacional – SAN 
 
Objetivo Estratégico: Otimizar os processos de TI 
Meta Firmar 100% dos serviços internos da STI por meio de Acordos de Nível 

Operacional.  
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 50% 80% 100% 100% 

Resultados      
O que mede Nível de maturidade no mapeamento de serviços entre as Coordenadorias. 
Quem mede Coordenadorias 
Quando medir Semestralmente 
Por Que medir Para ter gestão de todos os fatores intervenientes dos serviços entre as 

Coordenadorias 
Como medir = (total de serviços mapeados com ANO) / (total de serviços mapeados) 
Onde medir  
Observações Acordo de Nível Operacional – ANO 
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PERSPECTIVA: EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Objetivo Estratégico:

GERENCIAR OS RISCOS NA CONTRATAÇÃO

Descrição do Objetivo:

Identificar e gerenciar os riscos associados às aquisições de produtos e serviços 
de maneira a garantir que o Tribunal adquira insumos com a qualidade, preços 
e prazos planejados, minimizando as dificuldades de gestões posteriores dos 
contratos.

Indicador e Meta:

Indicador: Contratações com riscos gerenciados – CRG 
 
Objetivo Estratégico: Gerenciar os riscos na contratação 
Meta Alcançar 100% de gerenciamento dos riscos nas contratações de produtos e 

serviços de TI até 2013 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 50% 90% 100% 100% 

Resultados      
O que mede Aderência da infraestrutura da TI do STJ aos padrões propostos para o 

Poder Judiciário pelo CNJ 
Quem mede Coordenadorias e outros proponentes de projetos básicos de contratações 
Quando medir Trimestralmente 
Por Que medir Para assegurar que as contratações da STI estão com os riscos 

corretamente gerenciados 
Como medir = (quantidade de contratações com riscos gerenciados) / (total de 

contratações realizadas) 
Onde medir  
Observações  
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Indicador: Cumprimento dos requisitos de infraestrutura definidos na Resolução de 
Nivelamento de TI do CNJ – CRI 
 
Objetivo Estratégico: Atender os padrões estabelecidos pelo CNJ 
Meta Atender 100% de conformidade com os níveis da resolução até dezembro 

de 2013. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
75% 90% 95% 100% 100% 

Resultados 75%     
O que mede Aderência da infraestrutura da TI do STJ aos padrões propostos para o 

Poder Judiciário pelo CNJ 
Quem mede Assessoria 
Quando medir Semestralmente 
Por Que medir Para prover os requisitos de infraestrutura tecnológica propostos como 

padrão nacional para o Judiciário pela legislação do CNJ com vistas ao bom 
desempenho do Tribunal. 

Como medir = (requisitos de infraestrutura atendidos) / (total de requisitos de 
infraestrutura recomendados) 

Onde medir  
Observações  
 

PERSPECTIVA: EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Objetivo Estratégico:

ATENDER OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO CNJ

Descrição do Objetivo:

Avaliar os padrões estabelecidos pelo CNJ para o segmento de TI do Poder Judi-
ciário e atender àqueles pertinentes ao STJ.

Indicador e Meta:

Indicador: Atendimento aos padrões nacionais recomendados pelo CNJ na Resolução n. 
90/2009 – APN 
 
Objetivo Estratégico: Atender os padrões estabelecidos pelo CNJ 
Meta Implantar 100% dos padrões estabelecidos até dezembro de 2013. 

LB/2011 2011 2012 2013 2014 
84% 90% 95% 100% 100% 

Resultados 84%     
O que mede O quanto o STJ está aderente aos padrões de TI estabelecidos na 

Resolução n. 90/2009 do CNJ. 
Quem mede Assessoria 
Quando medir Semestralmente 
Por Que medir Para prover os requisitos propostos como padrão nacional para o Judiciário 

pela legislação do CNJ com vistas ao bom desempenho das unidades do 
Tribunal. 

Como medir = (padrões da resolução atendidos) / (total de padrões da resolução 
recomendados) 

Onde medir  
Observações  
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PERSPECTIVA: ORIENTAÇÃO PARA O USUÁRIO

Objetivo Estratégico:

MELHORAR A ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI 

Descrição do Objetivo:

Melhorar a entrega de produtos e serviços de TIC com qualidade e presteza para 
garantir a satisfação do cliente e agilidade na tramitação dos processos judiciais 
e administrativos.

Indicador e Meta:
Indicador: Início de atendimento no prazo – IIA 
 
Objetivo Estratégico: Melhorar a entrega de produtos e serviços de TI 
Meta Iniciar 100% dos atendimentos dos incidentes em até 10 minutos até 

dezembro de 2013.. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
98,72% 99% 99% 100% 100% 

Resultados 98,72%     
O que mede A quantidade de chamados cujo tempo de início do primeiro atendimento 

está dentro do prazo acordado de 10 minutos. 
Quem mede CORE 
Quando medir Quinzenalmente 
Onde medir No painel de controle do SIGA no relatório “Indicadores por Unidade” 
Por Que medir Para garantir o atendimento às solicitações dos usuários com rapidez e em 

conformidade com os níveis de serviço estabelecidos 
Como medir IIA = (número de chamados com início de atendimento no prazo) / (total de 

chamados) 
Onde medir  
Observações - Tempo de atendimento às solicitações dos usuários 

- São considerados para medição apenas os chamados abertos pelo SAC 
ou diretamente pelo cliente 

 
Indicador: Solução das Solicitações no Prazo – ISS 
 
Objetivo Estratégico: Melhorar a entrega de produtos e serviços de TI 
Meta Solucionar 100% dos incidentes conforme Acordos de Nível de Serviço 

estabelecidos. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
94,5% 95% 96% 98% 100% 

Resultados 94,5%     
O que mede A quantidade de chamados que tiveram seu fechamento com solução 

registrada dentro do prazo acordado de 26h úteis 
Quem mede CORE 
Quando medir Quinzenalmente para acompanhamento  
Onde medir No Painel de Controle do SIGA, no relatório “Indicadores por Unidade” 
Por Que medir Para garantir o atendimento às solicitações dos usuários em conformidade 

com os níveis de serviço estabelecidos  
Como medir ISS = (número de chamados atendidos no prazo) / (total de chamados) 
Onde medir  
Observações - Tempo gasto na solução dos incidentes com usuários 

- São considerados para medição apenas os chamados abertos pelo SAC 
ou diretamente pelo usuário 
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Indicador: Satisfação dos usuários internos com os serviços de TI – SUI 
 
Objetivo Estratégico: Melhorar a entrega de produtos e serviços de TI 
Meta Alcançar 95% de satisfação dos usuários internos com os serviços de 

atendimento prestados pela CORE - medidos pela Central de Serviços 
(Service Desk). 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
89,76% 90% 91% 93% 95% 

Resultados 89,76%     
O que mede A satisfação dos usuários com os serviços prestados pela STI. 
Quem mede CORE 
Quando medir Mensalmente 
Por Que medir Para se conhecer o grau de satisfação dos usuários internos com os 

serviços de atendimento da CORE com vistas à promoção de melhorias 
Como medir = (quantidade de respostas SATISFEITO e MUITO SATISFEITO) / (total de 

respostas) 
Onde medir  
Observações  
 

Indicador: Satisfação dos usuários externos com os serviços de TI prestados pelo STJ –
SUE 
 
Objetivo Estratégico: Melhorar a entrega de produtos e serviços de TI 
Meta Alcançar 95% de satisfação dos usuários externos com os serviços 

prestados pela STI - medidos pela Central de Serviços (Service Desk). 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
80,20% 85% 90% 93% 95% 

Resultados 80,20%     
O que mede A satisfação dos usuários externos do STJ com os serviços prestados pela 

STI. 
Quem mede CORE 
Quando medir Mensalmente 
Por Que medir Para se conhecer o grau de satisfação dos usuários externos com os 

serviços de prestados pela STI com vistas à promoção de melhorias 
Como medir = (quantidade de respostas SATISFEITO e MUITO SATISFEITO) / (total de 

respostas) 
Onde medir  
Observações  
 

Indicador: Satisfação de servidores com os sistemas desenvolvidos pela STI – SSS 
 
Objetivo Estratégico: Melhorar a entrega de produtos e serviços de TI 
Meta Alcançar 80% de satisfação dos usuários com sistemas de informação 

desenvolvidos pela STI. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 60% 70% 75% 80% 

Resultados      
O que mede A satisfação dos clientes com os sistemas desenvolvidos pela STI 
Quem mede CDES 
Quando medir Semestralmente 
Por Que medir Para se conhecer o grau de satisfação dos usuários de sistemas 

desenvolvidos internamente no STJ com vistas à promoção de melhorias 
Como medir Pesquisa dirigida para cada sistema na intranet 
Onde medir  
Observações  
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Indicador: Chamados Reabertos – PCR 
 
Objetivo Estratégico: Melhorar a entrega de produtos e serviços de TI 
Meta Manter os chamados reabertos abaixo de 1%. 

LB/2011 2011 2012 2013 2014 
0,54% <1,0% <1,0% <1,0% <1,0% 

Resultados 0,54%     
O que mede A quantidade de chamados que tiveram solicitação de reabertura, pois a 

solução oferecida por mais que se apresentasse em primeiro momento 
como solucionado, não foi efetiva. 

Quem mede CORE  
Quando medir Quinzenalmente para acompanhamento  
Por Que medir Para garantir o atendimento dos níveis de serviço acordados 
Como medir PCR = (número de chamados reabertos / total de chamados) 
Onde medir No Painel de Controle do SIGA, no relatório “Indicadores por Unidade” 
Observações São considerados para medição apenas os chamados abertos pelo SAC ou 

diretamente pelo cliente 
 

Indicador: Ausência de Prazo – PAP 
 
Objetivo Estratégico: Melhorar a entrega de produtos e serviços de TI 
Meta Reduzir para 5,0% os chamados sem a devida renegociação (Service Desk) 

LB/2011 2011 2012 2013 2014 
7,83% <7,0% <6,5% <6,0% <5,0% 

Resultados 7,83%     
O que mede Percentual de chamados renegociados e ainda sem prazo atribuído para 

solução 
Quem mede CORE 
Quando medir Mensalmente 
Por Que medir Para assegurar o estabelecimento de prazos para os chamados que não 

possuam a devida renegociação 
Como medir PAP = (número de chamados reabertos sem prazo) / (total de chamados) 
Onde medir  
Observações  
 

Indicador: Execução de projetos estratégicos – EPE 
 
Objetivo Estratégico: Melhorar a entrega de produtos e serviços de TI 
Meta Executar 90% dos projetos dentro do escopo, tempo e custos definidos até 

dezembro de 2012. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
50% 60% 90% 90% 90% 

Resultados 50%     
O que mede Sucesso dos projetos estratégicos sob a gestão da STI (que constam no 

portfólio corporativo) 
Quem mede Assessoria 
Quando medir Trimestralmente 
Por Que medir Para melhorar a contribuição positiva da STI em projetos estratégicos do 

STJ 
Como medir = (quantidade de projetos concluídos com tempo, escopo e custos 

previamente estimados) / (quantidade de projetos estratégicos da STI) 
Onde medir  
Observações  
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Indicador: Novos sistemas entregues no prazo – NSE 
 
Objetivo Estratégico: Melhorar a entrega de produtos e serviços de TI 
Meta Concluir 90% dos novos sistemas no prazo acordado com o solicitante em 

dezembro de 2012. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 60% 90% 90% 90% 

Resultados      
O que mede O quanto a CDES entrega os novos sistemas desenvolvidos no prazo 

acordado 
Quem mede CDES 
Quando medir Semestralmente 
Por Que medir Para assegurar o cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos com os 

usuários 
Como medir = (quantidade de projetos desenvolvidos no prazo) / (quantidade de projetos 

de desenvolvimento com prazo estabelecido) 
Onde medir  
Observações  
 
Indicador: Atendimento de demandas de desenvolvimento represadas – ADR 
 
Objetivo Estratégico: Melhorar a entrega de produtos e serviços de TI 
Meta Atender 100% das demandas represadas até dezembro de 2012. 

LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 80% 100% 100% 100% 

Resultados      
O que mede Quantidade de demandas represadas em anos anteriores 
Quem mede CDES 
Quando medir Mensalmente 
Por Que medir Para assegurar o cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos com os 

usuários para as demandas represadas com vistas a minimizar o tempo na 
fila de atendimento 

Como medir = (quantidade de demandas de anos anteriores atendidas) / (quantidade de 
demandas de anos anteriores) 

Onde medir  
Observações São consideradas demandas represadas aquelas que não tiveram seus 

prazos negociados há mais de um ano 
 

Indicador: Prazo de atendimento de demandas de desenvolvimento – PAD 
 
Objetivo Estratégico: Melhorar a entrega de produtos e serviços de TI 
Meta Concluir 90% das demandas no prazo acordado com o solicitante em 

dezembro de 2012. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 60% 90% 90% 90% 

Resultados      
O que mede Nível de planejamento e atendimento da CDES, considerando que tenha 

cumprido parcial ou totalmente, os prazos e produtos acordados com os 
seus clientes 

Quem mede CDES 
Quando medir Mensalmente 
Por Que medir Para assegurar o cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos com os 

usuários 
Como medir = (quantidade de demandas desenvolvidas no prazo) / (quantidade de 

demandas negociadas com prazo) 
Onde medir  
Observações  
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Indicador: Intercorrências de demandas planejadas – IDP 
 
Objetivo Estratégico: Apoiar a otimização dos fluxos de trabalho do Tribunal 
Meta Repriorizar no máximo 10% das demandas com prioridades estabelecidas 

até dezembro de 2011. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado <10% <10% <10% <10% 

Resultados      
O que mede As paralisações que são feitas nos serviços em andamento em função de 

outras mais prioritárias  
Quem mede CDES 
Quando medir Mensalmente 
Por Que medir Para planejar melhor as atividades da CDES e evitar que serviços em 

andamento sejam paralisados com frequência 
Como medir = (quantidade de intercorrências) / (quantidade de demandas planejadas) 
Onde medir  
Observações Demandas repriorizadas 
 

Indicador: Demandas evolutivas encaminhadas por Comissões – DEC 
 
Objetivo Estratégico: Apoiar a otimização dos fluxos de trabalho do Tribunal 
Meta Direcionar 100% das demandas evolutivas advindas das comissões de 

usuários até dezembro de 2011. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 100% 100% 100% 100% 

Resultados      
O que mede As demandas que vêm de forma planejada para execução na STI 
Quem mede CDES 
Quando medir Mensalmente 
Por Que medir Para que se obtenha o maior número de demandas encaminhadas à STI por 

intermédio de suas comissões representativas e, portanto, avaliadas no 
conjunto e priorizadas. 

Como medir = (quantidade de demandas advindas do Comitê Gestor de TI e Comissões) 
/ (quantidade total de demandas) 

Onde medir  
Observações  
 

PERSPECTIVA: ORIENTAÇÃO PARA O USUÁRIO

Objetivo Estratégico:

APOIAR A OTIMIZAÇÃO DOS FLUXOS DE TRABALHO DO TRIBUNAL

Descrição do Objetivo:

Desenvolver e/ou implantar soluções de TI em parceria com as unidades de ne-
gócio visando aperfeiçoar os seus processos de trabalho.

Indicador e Meta:
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PERSPECTIVA: CONTRIBUIÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO

Objetivo Estratégico:

AMPLIAR A GOVERNANÇA DE TI

Descrição do Objetivo:

Implantar, ampliar e monitorar os processos de TI aderentes a padrões de me-
lhores práticas estabelecidas por instituições nacionais e internacionais. 

Indicador e Meta:

Indicador: Implantação de Comitê de Segurança da Informação – ICI 
 
Objetivo Estratégico: Ampliar a governança de TI 
Meta Implantar 100% o Comitê no STJ até dezembro/2011, conforme Resolução 

n. 90/2009 do CNJ. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 100% 100% 100% 100% 

Resultados      
O que mede O progresso na implantação do Comitê e, consequente, Política de 

segurança 
Quem mede CIEP 
Quando medir Trimestralmente 
Por Que medir Para assegurar a implantação do Comitê e da Política de Segurança do STJ  
Como medir Informar o percentual de conclusão do total de tarefas estabelecidas para se 

estabelecer o Comitê 
Onde medir  
Observações  
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PERSPECTIVA: CONTRIBUIÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO

Objetivo Estratégico:
 
MELHORAR INTERAÇÃO COM OUTRAS UNIDADES E INSTITUIÇÕES

Descrição do Objetivo:

Manter contatos estreitos e constantes com outras unidades internas do STJ e 
também com outras instituições com a finalidade de fortalecer e incrementar o 
trabalho colaborativo, diminuindo prazos, custos e dificuldades na implantação 
de novas soluções de TI.

Indicador e Meta:

Indicador: Interação com outras unidades e instituições – IUI 
 
Objetivo Estratégico: Ampliar a responsabilidade ambiental 
Meta Participar em 100% das iniciativas que promovam a interação com demais 

unidades do STJ e outras instituições. 
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 60% 90% 95% 100% 

Resultados      
O que mede O nível de participação efetiva da STI em iniciativas externas (outras 

unidades do STJ e outras instituições) que fomentem a interação oficial para 
troca de experiência e trabalhos colaborativos 

Quem mede Assessoria 
Quando medir Semestralmente 
Por Que medir Para que a STI possa estreitar laços de cooperação com outras unidades e 

instituições, contribuindo ou obtendo conhecimento de experiências bem-
sucedidas 

Como medir = (quantidade de eventos de interação que a STI participou) / (total de 
convites para eventos de interação) 

Onde medir  
Observações  
 

INDICADORES E M
ETAS DA STI



55

PERSPECTIVA: CONTRIBUIÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO

Objetivo Estratégico:
 
AMPLIAR A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Descrição do Objetivo:

Nortear as aquisições para produtos e serviços que estejam orientados à sus-
tentabilidade e fomentar práticas de uso da tecnologia da informação menos 
impactantes ao meio ambiente.

Indicador e Meta:

Indicador: Aquisições em TI em conformidade com boas práticas ambientais – APA 
 
Objetivo Estratégico: Ampliar a responsabilidade ambiental 
Meta Obter 100% das aquisições em TI seguindo as boas práticas ambientais.  

LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 50% 80% 90% 100% 

Resultados      
O que mede A qualidade dos produtos de TI adquiridos sob a visão da responsabilidade 

ambiental. 
Quem mede CORE 
Quando medir Anualmente 
Por Que medir Para contribuir com a responsabilidade ambiental do STJ naquilo que 

concerne a serviços, equipamentos e ações de TI 
Como medir = (quantidade de produtos em TI adquiridos com certificações ambientais) / 

(total de produtos em TI adquiridos) 
Onde medir  
Observações  
 

Indicador: Projetos em desenvolvimento que apoiem práticas ecoeficientes – PPE 
 
Objetivo Estratégico: Ampliar a responsabilidade ambiental 
Meta Desenvolver 80% dos novos projetos com indicações que apoiem práticas 

ecoeficientes.  
LB/2011 2011 2012 2013 2014 
Não mensurado 40% 50% 70% 80% 

Resultados      
O que mede A quantidade de projetos que adotam informações relativas a práticas 

ecoeficientes. 
Quem mede CDES 
Quando medir Anualmente 
Por Que medir Para incrementar as práticas ecoeficientes naquilo que for possível em 

projetos da STI e assim contribuir para a responsabilidade ambiental do STJ 
Como medir = (quantidade de projetos em desenvolvimento ecoeficientes) / (total de 

projetos em desenvolvimento) 
Onde medir  
Observações  
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12 .  ALINHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS STI – STJ

PE - STJ PETI - STI 
Tema: Qualidade 
Oferecer serviços com qualidade 

Trabalhar com o foco no cidadão, executando atividades com 
e�iciência, e�icácia e efetividade, buscando a melhoria contínua do 
desempenho. 

Melhorar a entrega dos 
produtos e serviços de TI 
 
Apoiar a otimização dos 
�luxos de trabalho do 
Tribunal 
 
 

  
Tema: Responsabilidade Socioambiental  
Promover a cidadania 

Promover o desenvolvimento e inclusão social, por meio de ações 
que contribuam para o fortalecimento da educação e da consciência 
dos direitos, deveres e valores do cidadão. 

 
 

  
Ampliar a responsabilidade ambiental 

Atuar para a garantia da gestão ambiental, por meio de ações 
educativas e de práticas eco-e�icientes. 

Ampliar a 
responsabilidade 
ambiental 

(realizar compras e gestão de 
serviços orientados com 
responsabilidade ambiental, 
observando-se normas e 
recomendações aderentes à 
sustentabilidade) 
 

  
Tema: Atuação Institucional  
Aprimorar a comunicação institucional  

Aprimorar a comunicação com os diversos públicos externos, 
utilizando linguagem clara e acessível e disponibilizando, com 
transparência, informações sobre a missão, as iniciativas, o 
andamento processual, os atos judiciais e administrativos, os dados 
orçamentários e de desempenho do STJ. 

Facilitar o acesso às 
informações do Tribunal 
 
Aprimorar a 
comunicação com o 
usuário 
 

  
Fortalecer e harmonizar as relações 
institucionais 

Fortalecer a integração entre os Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário e desenvolver parcerias com setores e instituições para 
viabilizar o acesso à justiça e o cumprimento das decisões judiciais. 

 

ALINHAM
ENTO DOS OBJETIVOS  

ESTRATÉGICOS STI-STJ  
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Tema: E�iciência Operacional  
Elevar a produção de julgados 

Aumentar o número de decisões judiciais, a �im de garantir 
resultados concretos para a sociedade. 

 
 

  
Acelerar os trâmites judiciais 

Garantir a agilidade na tramitação dos processos judiciais, 
assegurando a razoável duração do processo. 

Prover soluções para 
agilizar o trâmite das 
ações judiciais 
 
 

  
Buscar a excelência na gestão 

Garantir a economicidade dos recursos por meio da racionalização 
na aquisição e utilização de todos os materiais, bens e serviços e da 
melhor alocação dos recursos necessários à execução da estratégia 
do Tribunal. 

Ampliar a governança de 
TI 
 
Otimizar os processos de 
TI 
 

 Adequar a estrutura 
funcional 

 Gerenciar riscos na 
contratação 

Tema: Alinhamento e Integração  
Fomentar a interação e a troca de experiências 
no Judiciário 

Buscar a unicidade e a integração da Justiça por meio da troca de 
experiências entre Tribunais, compartilhando conhecimentos, 
práticas e soluções jurídicas e administrativas. 

Melhorar interação com 
outras unidades e 
instituições 
 
Atender os padrões 
estabelecidos pelo CNJ 

  
Tema: Gestão de Pessoas  
Desenvolver competências 

Quali�icar servidores para melhor desempenho de suas atribuições, 
observando padrões éticos e morais na gestão de competências e do 
conhecimento, com vistas à execução da estratégia.  

Promover o 
desenvolvimento da 
equipe  
 
 

  
Melhorar o clima organizacional 

Elevar o comprometimento, a motivação e a satisfação 
dos servidores, com vistas à melhoria do desempenho institucional 
e da execução da estratégia. 

Melhorar o clima 
organizacional 
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Tema: Infraestrutura e Tecnologia  
Garantir a disponibilidade de sistemas 
essenciais de TI 

Estruturar a tecnologia da informação e o seu gerenciamento de 
forma a garantir o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a 
disponibilidade dos sistemas essenciais ao funcionamento do 
Tribunal e à execução da estratégia.  

Gerenciar os riscos nos 
processos 
informatizados do 
tribunal 
 
 

  
Garantir a infraestrutura apropriada às 
atividades administrativas e judiciais  

Prover os recursos materiais e tecnológicos que permitam o melhor 
desempenho, garantindo aos magistrados e servidores condições de 
trabalho com saúde e segurança, além da proteção e manutenção 
dos bens materiais e dos sistemas. 

Garantir a infraestrutura 
de TI 
 
 

  
Tema: Orçamento  
Assegurar e gerir recursos orçamentários 

Garantir os recursos de custeio e investimento indispensáveis ao 
funcionamento do Tribunal e à execução da estratégia, observando 
os princípios norteadores da gestão pública 

Aprimorar a gestão 
orçamentária e 
contratual de TI 
 
 

 

ALINHAM
ENTO DOS OBJETIVOS  

ESTRATÉGICOS STI-STJ  
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13 . ALINHAMENTO DO BSC-TI/STI COM O BSC/CNJ

Tema: E�iciência Operacional  
Primar pela satisfação do cliente de TI   
Acelerar os trâmites judiciais Prover soluções para 

agilizar o trâmite das 
ações judiciais 
 

  
Buscar a excelência na gestão Ampliar a governança 

de TI  
 

 Otimizar os processos 
de TI  
 

 Adequar a estrutura 
funcional 

 Gerenciar riscos nas 
contratações 

  
Tema: Qualidade  
Oferecer serviços com qualidade Melhorar a entrega dos 

produtos e serviços de 
TI  
 
Apoiar a otimização 
dos �luxos de trabalho 
do tribunal 
 

  
Tema: Acesso ao sistema justiça  
Facilitar o acesso à justiça, promovendo a 
capilaridade dos sistemas e serviços 

Facilitar o acesso às 
informações do 
tribunal 

  
Tema: Responsabilidade Social  
Promover a cidadania permitindo que o sistemas 
e serviços estejam disponíveis a todos os 
cidadãos 

 

  
  
Ampliar a responsabilidade ambiental Ampliar a 

responsabilidade 
ambiental 
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APRESENTAÇÃO

Tema: Atuação Institucional  
Aprimorar a comunicação com públicos internos 
e externos  

Aprimorar a 
comunicação com o 
usuário 
 

Fortalecer e harmonizar as relações 
institucionais 

 

  
Tema: Alinhamento e Integração  
Fomentar a interação e a troca de experiências de 
TI entre tribunais (nacional e internacional) 

Melhorar interação 
com outras unidades e 
instituições 
 

  
Tema: Gestão de Pessoas  
Desenvolver competências GERENCIAIS Promover o 

desenvolvimento da 
equipe  
 

MELHORAR A IMAGEM DA TI DO JUDICIÁRIO  
  
PROVER DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS  
  
Tema: Infraestrutura e Tecnologia  
Garantir a disponibilidade de sistemas DE TI 
essenciais AO JUDICIÁRIO 

Gerenciar os riscos nos 
processos 
informatizados do 
tribunal 
 

  
Garantir a infraestrutura apropriada às 
atividades administrativas e judiciais  

Garantir a 
infraestrutura de TI  
 

Promover a segurança das informações  
  
Desenvolver sistemas de TI interoperáveis e 
portáveis 

 

  

Tema: Orçamento  
Garantir a gestão e execução dos recursos 
orçamentários DE TI  

Aprimorar a gestão 
orçamentária e 
contratual de TI  
 

ALINHAM
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14 . CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O Superior Tribunal de Justiça investe continuamente em sua gover-
nança corporativa e a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
age em consonância com a alta gestão, buscando reconhecer o cenário onde 
atua e traçar suas ações de forma consciente, coordenada e planejada, conduzi-
das na forma de projetos dentro das boas práticas de gestão de mercado.
 
 Do conjunto desses esforços resultou este documento, que sintetiza 
as direções tomadas pela STI no curto e médio prazos. O futuro é um caminho 
indômito, que não se curva às vontades do gestor, mas fica o reconhecimento 
de que é necessário planejar sempre e replanejar a cada mudança, ajustando os 
rumos da organização no mundo real. CO
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15 . RELAÇÃO DE INDICADORES

ADR – Atendimento de demandas de desenvolvimento represadas
APA – Aquisições em TI em conformidade com boas práticas ambientais
APN – Atendimento aos padrões nacionais recomendados pelo CNJ na Resolu-
ção n. 90/2009
ARO – Aprovação dos recursos orçamentários planejados
CGE – Capacitação gerencial
CGS – Conformidade no gerenciamento de serviços de terceiros
CPC – Conformidade no processo de contratação
CRG – Contratações com riscos gerenciados
CRI – Cumprimento dos requisitos de infraestrutura definidos na resolução de 
nivelamento de TI do CNJ
CSC – Cursos da STI no PAC que foram cursados
CSI – Conformidade da segurança da informação
CSS – Cursos solicitados pela STI que estão incluídos no Plano Anual de Capa-
citação 
CTE – Capacitação técnica
DEC – Demandas evolutivas encaminhadas por comissões
DPD – Demandas de desenvolvimento atendidas em conformidade com o 
processo de desenvolvimento
DPR – Disponibilidade do Portal
DSC – Disponibilidade de serviços críticos
EPE – Execução de projetos estratégicos
EXO – Execução orçamentária
GSI – Competência na gestão de serviços e infraestrutura de TI
ICI – Implantação de Comitê de Segurança da Informação
IDP – Intercorrências de demandas planejadas
IEP – Implantação de Escritório de Projetos
IIA – Início de atendimento no prazo
ISS – Solução das solicitações no prazo
IUI – Interação com outras unidades e instituições
NSD – Novos sistemas documentados
NSE – Novos sistemas entregues no prazo
PAD – Prazo de atendimento de demandas de desenvolvimento
PAP – Ausência de prazo
PCR – Chamados reabertos
PES – Padronização de estações de trabalho no STJ
PMF – Projetos que atingiram suas metas financeiras conforme planejado
PPE – Projetos em desenvolvimento que apoiem práticas ecoeficientes
PSM – Produtos e serviços fornecidos pela TI mapeados

RELAÇÃO DE INDICADORES
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SAN – Serviços mapeados cobertos por acordos de nível operacional
SEI – Segurança da informação
SSS – Satisfação de servidores com os sistemas desenvolvidos pela STI
STT – Satisfação dos técnicos de TI 
SUE – Satisfação dos usuários externos com os serviços de TI prestados pelo 
STJ
SUI – Satisfação dos usuários internos com os serviços de TI
UGP – Utilização do processo de gerenciamento de projetos
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