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A Secretaria de Gestão Estratégi-
ca, em parceria com a Escola Judicial, 
realiza em fevereiro o Encontro Anual 
de Promoção da Estratégia. O evento 
atende à Resolução nº 198/2014, do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
e será transmitido ao vivo pela inter-
net para as Comarcas do interior. 

Direcionado a magistrados e ser-
vidores, o encontro tem por proposta 
fazer com que as pessoas possam 
entender um pouco mais sobre a ges-
tão e como esta influencia a rotina di-
ária de suas atribuições.

“Quanto mais acesso as pessoas 
tiverem às informações sobre gestão, 
mais conhecimento e oportunidades 
elas terão para melhorar suas roti-
nas de trabalho”, frisou o secretário 
de Gestão Estratégica, Luís Maurício 
Bessa Scartezini.

O evento, que terá duração de 8 
horas e emissão de certificado pela 
Escola Judicial, contará com pales-
trantes de referência e notório conhe-
cimento em Gestão Estratégica apli-
cada ao contexto do Judiciário. 

Entre os palestrantes está a pro-
fessora e consultora da Fundação 

Getúlio Vargas/RJ, Maria Elisa Ma-
cieira, que falará sobre Gestão Es-
tratégica e Operacional em Unidades 
Judiciárias. Ela abordará modelos e 
formas de gestão das Organizações 
e práticas inovadoras para a moder-
nização da Gestão no Poder Judici-
ário. Segundo ela, estes métodos, 
construídos na perspectiva estraté-
gica, proporcionam maior eficácia e 
qualidade dos serviços e motivam 
magistrados e servidores a adotarem 
um comportamento comprometido 
com a busca de mais eficiência e de 
melhores resultados.

“Quanto mais acesso 
as pessoas tiverem 
às informações 
sobre Gestão, mais 
conhecimento e 
oportunidades elas terão 
para melhorar suas 
rotinas de trabalho.”

Luís Maurício Bessa Scartezini. 
Secretário de Gestão Estratégica do TJGO

Encontro AnuAl dE 
Promoção dA EstrAtégiA 
trAZ oPortunidAdE 
PArA mAgistrAdos E 
sErvidorEs EntEndErEm 
mAis sobrE gEstão d

Durante o Encontro Anual de 
Promoção da Estratégia será re-
alizada também a 2ª Reunião de 
Avaliação Estratégica (RAE), 
onde serão apresentados aos ma-
gistrados e servidores os resulta-
dos parciais do Plano de Gestão 
2015/2017 do TJGO, obtidos até 
dezembro de 2015. A apresenta-
çao dos resultados será feita pelo 
secretário de gestão estratégica, 
Luís Scartezini, que destacou que 
esta atende à Resolução nº 29, de 
5 de maio de 2015, da Corte Es-
pecial, que dispõe sobre o Planeja-
mento e Gestão Estratégica no âm-
bito do Poder Judiciário de Goiás. 

A divulgação dos resultados par-
ciais do Plano de Gestão já foi inicia-
da na quinta-feira, 28 de janeiro, para 
os integrantes do nível Gestão Estra-
tégica composto pelo presidente do 
TJGO, desembargador Leobino Va-
lente Chaves, pelo corregedor-geral 
da Justiça de Goiás, pelo desembar-
gador Gilberto Marques Filho, pelo 
ouvidor, desembargador Luiz Eduar-
do de Sousa, pelos juízes auxiliares 
da Presidência e da Corregedoria, 
diretor-geral, secretário de Gestão 
Estratégica, secretários-gerais da 
Presidência e Corregedoria, comitê 
orçamentário do segundo grau e co-
mitê gestor regional e orçamentário 
do primeiro grau. 
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9h às 9h30 
Credenciamento

9h30 às 10h – Abertura
VICE-PREsIdEntE do tJGo 
Des. João Waldeck Félix de Sousa

10h às 10h45 – Palestra
“A ExPERIênCIA à fREntE dA 
CooRdEnAção do ComItê 
GEstoR dA JustIçA EstAduAl 
dA REdE dE GoVERnAnçA 
ColAboRAtIVA do PodER 
JudICIáRIo”
Des. Alexandre Miguel 
Tribunal de Justiça de Rondônia

10h45 às 12h – Palestra
“GEstão EstRAtéGICA 
no tJGo”
Luís Maurício Bessa Scartezini 
Secretário de Gestão 
Estratégica do TJGO

12h às 13h45 
Intervalo para o almoço

13h45 às 15h45 – Palestra
”GEstão EstRAtéGICA E 
oPERACIonAl Em unIdAdEs 
JudICIáRIAs”
Maria Elisa Macieira 
Professora e Consultora da 
Fundação Getúlio Vargas/RJ

15h45 às 16h15
Intervalo

16h15 às 17h30 – 2ª RAE
dEsEmPEnho PARCIAl 
do PlAno dE GEstão 
2015/2017 do tJGo
Luís Maurício Bessa Scartezini 
Secretário de Gestão 
Estratégica do TJGO

17h30
Encerramento

des. Alexandre miguel
Desembargador, presidente do TJRO 
(2014/2015), pós-graduado em Direito 
Penal pela Fundação Universidade Federal 
de Rondônia — UNIR e UFMG, Direito 
Constitucional pela Faculdade de Ciências 
Humanas e Letras de Rondônia — FARO e 
UFMG. Mestrado em Poder Judiciário pela 
FGV— Fundação Getúlio Vargas, Direito Rio.

msc. maria Elisa macieira
Mestre em Administração pela EBAPE/
Fundação Getulio Vargas. Administradora 
pela EBAPE/FGV. Coautora dos Livros: “O 
Processo Nosso de Cada Dia: Modelagem 
de Processos de Trabalho e A Reforma do 
Poder Judiciário no Estado do Rio de Janeiro 
e Como Implementar a Gestão em Unidades 
Judiciárias”. Autora do Curso Gestão do 
Poder Judiciário da FGV Online. Professora 
do MBA e Mestrado Profissionalizante da 
FGV-Direito; do MBA de Gestão Empresarial, 
Gestão Estratégica de TI e Gestão de 
Processos da FGV Management; do MBA 
em Administração Judiciária da FGV; UFF/
Universidade da Força Aérea.

msc. luís maurício bessa 
scartezini
Mestre em Engenharia Civil pela Universidade 
Federal de Goiás (2002), especialista em 
Gestão de Excelências pela Faculdade 
de Administração de Empresas de São 
Paulo (2005) e Gestão de Projetos pela 
Unievangélica (2012), formado em Engenharia 
Civil pela Universidade Federal de Goiás 
(1999). Atualmente é gestor governamental 
e atua no Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás, ocupando o cargo de Secretário de 
Gestão Estratégica. Atuou como voluntário 
da Rede Gespública, para a melhoria da 
gestão pública entre 2004 e 2012. Elaborou 
e implementou diversos projetos no Setor 
Público, em especial no Poder Judiciário.

Programação
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rEuniõEs dE AnálisE dA EstrAtégiA: 
gEstão PArticiPAtivA E EficiEntE

AcomPAnhE A Evolução do cumPrimEnto dAs mEtAs ProPostAs 
no PlAno dE gEstão 2015/2017, dE Abril A dEZEmbro dE 2015

atividades do dia a dia. “O servidor terá 
a noção exata de como acompanhar as 
estratégias e de como o plano interfere 
no seu cotidiano. O reflexo dessa ação 
é a melhora contínua da prestação juris-
dicional, uma vez que se trata também 
de um importante trabalho interno de 
conscientização”, enfatizou. 

A participação proativa e inédita de 
todos os integrantes do Poder Judiciá-
rio de Goiás, seja no nível operacional 
ou gerencial, está definida na Resolu-
ção nº 29, de 27 de maio de 2015, do 
TJGO, e atende também à Resolução 
nº 198/2014 do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), que instituiu a Estraté-
gia Nacional do Poder Judiciário para 
o sexênio 2015/2020. A coleta de crí-
ticas, sugestões, além de possíveis al-
terações propostas nas reuniões, são 
oportunizadas aos servidores e con-
tam como fatores a serem utilizados na 
melhora do processo de planejamento 
estratégico. “Nosso objetivo é construir 
um Judiciário forte, bem estruturado, 
que atenda plenamente os anseios da 
sociedade”, frisou Scartezini ao lem-
brar que o TJGO adota atualmente os 
conceitos mais modernos da adminis-
tração pública.

No primeiro quadrimestre, após 
o lançamento do Plano de Gestão 
2015/2017, que compreende o período 
de abril a julho de 2015, das 20 metas 
propostas, 3 estavam em situação ideal, 

3 em situação razoável e 14 metas en-
contravam-se em situação crítica.

Com o passar de mais um quadri-
mestre e considerando o início da exe-
cução das iniciativas estratégicas, o 

panorama evoluiu significativamente. 
Das 20 metas propostas, 6 passaram 
para situação ideal, 5 para situação 
razoável e 9 metas permaneceram em 
situação crítica.

Neste cenário, a execução do Pla-
no de Gestão 2015/2017 ampliou o 
percentual de cumprimento das metas 
propostas de 22,2 para 49,2%. A pers-
pectiva é de que, com o desenvolvi-
mento, implantação e realização das 
iniciativas estratégicas propostas para 
este biênio, até o final de 2016 se pos-
sa atingir no mínimo 75% de cumpri-
mento, conforme previsto na meta 17 
– Alcançar no mínimo 75% de desem-
penho da estratégia proposta no Plano 
de Gestão 2015/2017.

u
Uma análise periódica para acompa-

nhar as ações institucionais, no sentido de 
atender com maior transparência e celeri-
dade às demandas do Poder Judiciário, 
bem como verificar os avanços e aperfei-
çoamento do processo organizacional. É 
o que propõem as Reuniões de Análise da 
Estratégia (RAE), promovidas pela Secre-
taria de Gestão Estratégica do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás (TJGO) desde 
agosto do ano passado (foto). 

Uma visão mais ampla do plano es-
tratégico, sua mensuração, influência e 
contribuição para melhorar os serviços 
judiciários constituem a finalidade das 
RAEs, conforme explica o Secretário de 
Gestão Estratégica, Luís Maurício Bes-
sa Scartezini. “Essa iniciativa inovadora 
abrange desde os diretores de Foro, 
escrivães e escreventes, secretários 
das Câmaras e Seções, os técnicos, os 
diretores de áreas e divisões e os seus 
auxiliares. Todos os servidores do Judi-
ciário estadual têm a oportunidade de 
participar da avaliação da estratégia, 
dos resultados institucionais e dar seus 
feedbacks”, ressaltou. 

Como cada qual desempenha um 
papel na instituição, em sua área especí-
fica, conforme aponta Scartezini, todos 
podem contribuir para avaliar e sugerir 
o que possa facilitar na execução das 
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Vamos entender a 
estratégia na prática

Dos objetivos às iniciativas estratégicas

AA estratégia traçada para o Poder 
Judiciário do Estado de Goiás contem-
pla 15 Objetivos Estratégicos para o 
período de 2015/2020 e 20 metas para 
biênio 2015/2017.

No TJGO um exemplo de item da 
estratégia definida é o Objetivo Estra-
tégico 1 – Fortalecer a atuação do Po-
der Judiciário em todas as localidades 
do Estado de Goiás, universalizando o 
acesso à justiça, garantindo a equidade 
no atendimento à sociedade. Para alcan-
çar esse objetivo estratégico, foi definida 
a Meta 1 – Realizar dez 
ações para ampliação 
do acesso à justiça 
em todo o Estado. 
Desta forma, ao cum-
prir a meta 1, a atua-
ção do Poder Judiciá-
rio de Goiás fica mais 
fortalecida e o acesso 
à Justiça passa a ser 
universalizado. 

Planejar estrate-
gicamente significa 
usar os recursos dis-
poníveis de forma efi-
ciente, aumentando a 

#

A estratégia pode ser 
definida como um 
conjunto de objetivos, 
finalidades, metas, 
diretrizes e indicadores 
de desempenho, que 
posicionam a organização 
em seu ambiente, para 
que esta possa aproveitar 
melhor as oportunidades 
e minimizar os fatores que 
ameaçam a consecução 
dos resultados propostos. 

produtividade do indivíduo ou 
da organização, levando em 
consideração alguns quesitos 
cruciais como a gestão do tem-
po, dos custos e dos riscos.

Um exemplo prático e simples de como elabo-

rar uma estratégia é como se faz quando se planeja 

uma viagem. 

Primeiro pensa-se no destino final (o objetivo 

da viagem, o resultado a ser alcançado), depois, se 

essa viagem terá várias etapas (as metas - a cada 

etapa cumprida, está mais perto o destino final) e 

por fim as atrações em cada etapa (os projetos e 

ações que, ao serem executados, auxiliarão no 

cumprimento das metas).

Para executar a estratégica traçada, são de-
finidas as iniciativas estratégicas. Estas traduzem 
o que foi planejado em projetos e ações que de-
vem ser desenvolvidas para o alcance das metas 
e, consequentemente, os objetivos propostos. Por 
meio das iniciativas estratégicas é que se desenca-
deia a execução da estratégia. 

Em uma viagem, as iniciativas 

são como as atividades específi-

cas que irão viabilizar tudo neces-

sário para alcançar o destino da 

viagem, tais como: comprar as 

passagens aéreas, reservar os 

hotéis, comprar os ingressos de 

passeios turísticos, entre outros.

Por fim, se ocorreu tudo 
bem, se as iniciativas foram exe-
cutadas com êxito, como pre-
visto, ou se foram necessários 
ajustes, mas também foram exe-
cutados com sucesso, chega-se 
ao resultado planejado na fase 
de elaboração da estratégia. 
Chega então a hora de aprender 

Exemplos de 
iniciativas estra-
tégicas desen-
volvidas para o 
efetivo cumpri-
mento da meta 
1 e, consequen-

com os erros e os 
acertos e cele-
brar os feitos e as 
conquistas.

temente, o alcance do objetivo estraté-
gico 1 são: o Programa Pai Presente, as 
Audiências Públicas, o Programa Acelerar 
- Núcleo Previdenciário e o Programa Jus-
tiça Ativa, entre outros. 


