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RESUMO 

 

Esta dissertação traz uma análise do atual planejamento estratégico do Poder Judiciário do Rio 

Grande do Norte dando ênfase à avaliação dos indicadores estratégicos verificando a eficácia 

na execução, a partir da implantação do Balance Scorecard como ferramenta de avaliação de 

desempenho da gestão estratégica. A pesquisa apresenta o mapa estratégico e os índices de 

avaliação de desempenho estratégico verificando a eficácia. Após análise bibliográfica e 

documental, é tomada a mensuração dos indicadores que são tratados do ponto de vista de 

uma pesquisa exploratória e descritiva no planejamento estratégico utilizado pelo Poder 

Judiciário Potiguar. Os dados foram analisados quantitativamente e qualitativamente 

utilizando-se de técnicas da estatística descritiva para avaliação dos dados comparando-os 

entre os Poderes Judiciários dos Estados Brasileiros. Com relação à coleta de dados 

utilizaram-se os indicadores de desempenho extraídos dos dados da Justiça em Números 

fornecido pelo CNJ no período 2004 a 2011, e as informações pesquisadas no Setor de 

Planejamento Estratégico do TJ/RN. Os principais resultados deste estudo são os seguintes: 

Aquisição da  visão  sobre  em que nível se  encontra  o planejamento estratégico do Poder 

Judiciário do Rio Grande do Norte  e a evolução dos seus indicadores desempenho 

comparando-os com os Estados do RS, CE, SE e com o Poder Judiciário Nacional.  

 

 

Palavras-chave: Poder Judiciário; Eficácia; Planejamento Estratégico. Balanced Scorecard. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper presents an analysis of the current strategic plan of the Judiciary of Rio 
Grande do Norte emphasizing the evaluation of strategic indicators verifying the 
effectiveness in implementation, since the implementation of the Balanced Scorecard 
as a tool for performance evaluation of strategic management. The research presents 
the strategy map and the evaluation indices of strategic performance reporting on the 
effectiveness. After literature review and documentary, is making the measurement of 
indicators that are treated from the standpoint of an exploratory and descriptive in 
strategic planning used by the judiciary Potiguar. The problem was evaluated 
qualitatively and quantitatively using statistical techniques for data analysis 
comparing them between Judiciaries of Brazilian States. With respect to data 
collection was used performance indicators extracted from the data of Justice in 
Numbers provided by CNJ the period from 2004 to 2011, and the information sought 
in the Sector Strategic Planning TJ / RN. The main results of this study are as 
follows: Acquisition of insight into what level is the strategic planning of the judiciary 
of Rio Grande do Norte and the evolution of its performance indicators comparing 
them with the states of RS, CE, SE and the National Judiciary. 
 
 
Keywords: Judiciary; Effectiveness, Strategic Planning. Balanced Scorecard. 
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Capítulo 1 

 INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E PROBLEMÁTICA 

 

O planejamento estratégico de qualquer organização, pública ou privada, prevê 

um diferencial estratégico-competitivo, pois o modelo de planejamento e tomada de decisões 

estratégicas alicerçam as condições necessárias para potencializar a atuação dos gestores, 

tornando possível otimizar o aproveitamento dos recursos utilizados pela organização na 

busca dos melhores resultados institucionais perante a sociedade. 

Neste contexto, o estudo sobre a eficácia na execução do planejamento estratégico 

no Poder Judiciário do Rio Grande do Norte avaliou os resultados obtidos com base nos 

indicadores de desempenho e o cumprimento de Metas determinados pelo planejamento 

estratégico no período compreendido entre 2004 a 2011.  

 A modernização do planejamento estratégico com o aperfeiçoamento da gestão 

do Judiciário Potiguar com investimentos em tecnologia e equipamentos tem contribuído para 

a elaboração e definição de um plano estratégico baseado no Balanced Scorecard, 

possibilitando, inclusive, estudos sobre alterações na legislação infraconstitucional, 

fortalecendo assim, os pilares para um Poder Judiciário eficiente, célere, imparcial e 

tecnicamente adequado. Sendo assim, conhecendo-se estes aspectos, é possível a conquista de 

um ambiente institucional com segurança jurídica e uma prestação jurisdicional de qualidade, 

essencial para um Estado Democrático de Direito. 

O Poder Judiciário existe como meio de garantir o direito de todos os cidadãos, 

sem distinção, sendo imprescindíveis que estejam expostos na atuação de cada servidor e 

magistrado, os valores que permeiam a prática jurisdicional instituídos na Constituição 

Federal: credibilidade, acessibilidade, celeridade, ética, imparcialidade, modernidade, 



 

2 

 

probidade, responsabilidade socioambiental e transparência. Sendo assim, essencial as ações 

estratégicas para um bom desempenho das atividades judicantes. 

Verifica-se que a prestação dos serviços judiciais primários é regulamentada, ou 

seja, vinculada a lei, cabendo ao juiz tão somente aplicar a lei. Já na atividade secundária o 

Poder Judiciário exerce a atividade de gestão dos serviços judicantes que, até 2004, não 

existiam parâmetros de qualidade e avaliação do desempenho do Poder Judiciário Estadual, 

somente com a reforma na Constituição e criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é 

que ganharam relevância as questões de Planejamento Estratégico no Poder Judiciário. 

Coube ao Conselho Nacional de Justiça o desenvolvimento e implantação de um 

mapa estratégico modelo e a responsabilidade pelo controle e transparência administrativa e 

processual do judiciário, a partir de sua instalação em 14 de junho de 2005. Seu mapa 

estratégico serviu de referência para que todos os Tribunais de Justiça do país alinhassem seus 

planejamentos estratégicos em consonância com o apresentado pelo CNJ, uma vez que têm 

objetivos semelhantes em prol da sociedade. 

Partindo-se das premissas de Kaplan e Norton (1997, p. 02), a atuação do CNJ 

consiste em: 

Conduzir as organizações modernas em meio a um ambiente competitivo complexo é, 

no mínimo, tão complicado quanto pilotar um avião a jato (...). Os executivos precisam 

de indicadores sobre vários aspectos do ambiente e desempenho organizacional, sem 

os quais não teriam como manter o rumo da excelência organizacional.  

Dessa forma, a busca pela excelência organizacional no Judiciário passou a ser 

seu objetivo maior, como forma de prestar contas a sociedade de uma maneira transparente, 

utilizando o BSC como ferramenta de Planejamento Estratégico e Avaliação de Desempenho. 

No modelo de Planejamento Estratégico adotado pelo Poder Judiciário definiu-se 

uma trajetória de busca pela eficiência e eficácia futura para a instituição, e, consciente da 

importância do Planejamento Estratégico para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a 

alta direção tem investido esforços e recursos financeiros para aperfeiçoar o processo de 

planejamento estratégico utilizando o BSC como ferramenta de gestão. Na atualidade, existe um 

plano implantado no Tribunal, que contou com a participação de várias unidades organizacionais. 

O planejamento estratégico adotado busca fortalecer integralmente a capacidade 

institucional do Tribunal de Justiça, além de exercer suas funções institucionais primárias, 

também com eficiência e eficácia, exercer suas funções de gestão dos serviços judicantes: 
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planejar, executar, monitorar e corrigir, quando necessário, suas ações rumo a atingir a 

excelência na gestão estratégica. 

Nesse cenário, utilizou-se como ferramenta o Balanced Scorecard, que se trata de 

uma metodologia que oferece a possibilidade de construção de indicadores de desempenho 

das diversas funções e atividades da instituição, estabelecendo assim, um sistema de medição 

do seu desempenho amplamente difundido no Poder Judiciário Nacional. 

Esse sistema permite expressar a missão e estratégias, em um conjunto de medidas 

que serve de base para o sistema de gestão estratégica, medindo o desempenho organizacional 

em quatro perspectivas equilibradas: clientes, financeira, processos internos e aprendizagem e 

crescimento na iniciativa privada, nada impedindo que estas perspectivas pudessem sofrer 

adaptações para atender as necessidades do Setor Público, realizado pelo Poder Judiciário. 

Diante do atual cenário, verifica-se que, no Setor Público, substituiu-se a 

perspectiva financeira original pela perspectiva da sociedade, por ser esta a principal acionista 

dos entes públicos, ou seja, cada organização deve procurar a melhor forma de comunicar a 

sua estratégia em todos os níveis organizacionais sem ficar presa às perspectivas que 

originaram o BSC. Sendo assim, o Poder Judiciário criou e adaptou um sistema de medição 

construindo o seu próprio Mapa Estratégico com indicadores mensuráveis que orientam a 

definição dos grandes objetivos e metas da instituição, estando explicitado na sua forma 

gráfica no Mapa Estratégico da entidade, em que constam os objetivos estratégicos por 

perspectivas, mostrando toda a rede de causalidade existente entre eles, servindo também 

como sistema de comunicação da estratégia. 

Como o uso do BSC envolve a discussão de grandes objetivos, indicadores de 

desempenho e metas de longo e curto prazos, a simples construção do BSC já propicia um 

forte alinhamento da equipe gestora, mas seu valor só é efetivo com a criação de um processo 

de gestão estratégica baseado em sua estrutura. 

O Poder Judiciário teve que moldar-se a uma nova realidade, de modo que suas 

decisões estratégicas fossem alicerçadas em ferramentas administrativas modernas e com 

resultados científicos de sua utilização, tendo acesso à tecnologia de ponta e conhecimento de 

gestão colocados em prática, advindos inclusive da iniciativa privada, somente assim é 

possível promover uma mudança efetiva nos serviços judicantes prestados a Sociedade. 

Diante desse ambiente é que se pretende analisar a eficácia na implementação do 

BSC como ferramenta de gestão estratégica comparando os indicadores estratégicos antes e 
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depois da implantação do Planejamento Estratégico na gestão judiciária,  verificando a 

evolução dos índices de desempenho  se baseando em dados estatísticos do justiça em 

números a partir de 2004 até 2011. 

Sendo assim, a contribuição desta pesquisa para o Poder Judiciário do Rio Grande 

do Norte consiste em apresentar o Balanced Scorecard como uma ferramenta de gestão que 

pode mensurar adequadamente a execução de suas estratégias e auxiliar na tomada de 

decisões podendo assim, os resultados deste trabalho contribuir para a melhoria da qualidade 

dos serviços judiciais prestados à sociedade, de modo a direcionar o desempenho do Poder 

Judiciário Potiguar com uma visão estratégica de longo prazo. 

Diante das abordagens apresentadas, o problema central desta pesquisa incide em 

responder ao seguinte questionamento: As práticas de gestão do planejamento estratégico 

implantadas pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Norte apresentam resultados eficazes?  

 

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Analisar a eficácia na execução do Planejamento Estratégico no Poder Judiciário do 

Rio Grande do Norte. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Para que se possa alcançar o objetivo principal do estudo, determinaram-se os seguintes 

objetivos específicos: 

 Apresentar o Planejamento Estratégico existente no Poder Judiciário; 

 Averiguar os índices de avaliação de desempenho adotados no Planejamento 

Estratégico; 

 Avaliar a situação atual do Planejamento Estratégico com relação à eficácia; 

 Comparar os indicadores de desempenho do Poder Judiciário do RN com os 

resultados obtidos em Sergipe, Rio Grande do Sul, Ceará e Brasil. 

 Comparação da evolução de cada indicador ao longo da série temporal de 2004 a 

2011; 

 Comparação do triênio que antecede (2006 a 2008) e que sucede (2009 a 2011) a 

implantação do planejamento; 
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 Comparação dos indicadores do Tribunal Estadual do Rio Grande do Norte em 

relação ao Brasil; 

 Comportamento dos indicadores estratégicos em relação à justiça estadual em 2011. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Na ausência de um estudo mais aprofundado sobre o Planejamento Estratégico do 

Poder Judiciário do Rio Grande do Norte após a implantação do BSC, buscou-se verificar o 

impacto desta implantação na gestão estratégica do Judiciário Potiguar. Visando avaliar e 

propor medidas no processo de tomada de decisões estratégicas do Judiciário Potiguar, objeto 

desta pesquisa, buscou-se colaborar com a instituição supracitada ao compreender como 

funciona o processo decisório institucional atualmente, bem como, ao analisar os 

procedimentos de avaliação de desempenho qualitativamente e quantitativamente. 

Ressalta-se que, cabe ao Tribunal de Justiça a responsabilidade de gerir toda 

estrutura organizacional do Poder Judiciário no Rio Grande do Norte. A efetiva prestação dos 

serviços judicantes à sociedade abrange um conjunto de fatores, dos quais é essencial as 

decisões estratégicas, e estas necessitam de uma gestão estratégica que desenvolva uma visão 

de longo prazo institucional, e que possua um instrumento de avaliação e análise que 

apresente o desempenho de cada unidade organizacional. 

Dessa forma, o Balanced Scorecad vem como ferramenta de gestão estratégica 

que pode ser utilizada como balizadora para atingir o objetivo principal do Poder Judiciário, 

atender a necessidade da Sociedade de ter uma justiça célere e que permeie suas decisões nos 

princípios da Moralidade e Justiça.  

Portanto, a ausência de pesquisas a respeito do tema estudado aplicado ao Poder 

Judiciário, em particular ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e partindo-se do 

pressuposto de que o Poder Judiciário passou por um momento de transformações drásticas no 

Planejamento Estratégico institucional com a utilização de Mapas Estratégicos baseados no 

BSC, a pesquisa contribui para averiguar os resultados estratégicos com a implantação das 

ferramentas de gestão estratégica que proporcionem uma efetiva melhoria na prestação dos 

serviços judicantes para a Sociedade. 
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1.4 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO – PODER JUDICIÁRIO 

 

1.4.1 Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte 

 

Pretendendo alcançar a modernização do Poder Judiciário, o Conselho Nacional 

de Justiça, na posse de suas atribuições, como órgão de controle administrativo e financeiro 

da atuação dos tribunais, publicou a Resolução número 70, em 18 de março de 2009, a qual 

“institui o planejamento estratégico do poder judiciário, consolidado no Plano Estratégico 

Nacional”, assim determinando aos órgãos deste poder a formulação de suas estratégias 

organizacionais. Desta forma, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte apoiou o CNJ e 

priorizou a aplicação desta Resolução assumindo um compromisso com a sociedade de 

atender cada vez melhor, por meio de um planejamento voltado ao aperfeiçoamento da 

instituição e à efetividade da prestação jurisdicional e administrativa, para o quinquênio de 

2010 a 2014, conforme definido na Resolução n. 65, de 15 de Dezembro de 2009.  

Objetivando ser reconhecido pela sociedade como uma instituição independente, 

harmônica, respeitada e dotada de credibilidade, acessível a todos e garantidora de cidadania, 

o TJRN está dedicado a aperfeiçoar a gestão de recursos humanos, estimular iniciativas 

inovadoras, disseminar o conhecimento, garantir a infraestrutura física e tecnológica, 

aprimorar a gestão orçamentaria e financeira, aperfeiçoar o processo de comunicação social, 

otimizar a fiscalização, disseminar valores éticos, morais e de cidadania dentre outros. Há um 

desejo que os benefícios advindos com o planejamento se vejam expressos de maneira 

sistemática na esfera interna de funcionamento do Tribunal, de Cada Vara da Capital e do 

Interior do Estado, nas interfaces entre as diversas unidades, ou nas relações do conjunto da 

instituição com outros tribunais e/ou instancias superiores. Desta forma, o TJRN possui a:  

Missão de “Garantir que a justiça chegue a todos de forma rápida e efetiva, contribuindo para 

realização do bem comum.” 

Visão de Futuro de “Ser reconhecido pela Sociedade como uma instituição independente, 

harmônica, respeitada e dotada de credibilidade, acessibilidade a todos e garantidora da 

cidadania.” 

Os seguintes Atributos de Valor para a Sociedade: 

 

o Independência - “Agir de maneira autônoma. Liberdade para se governar dentro dos 

ditames de Lei, suas próprias Leis”. 
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o Imparcialidade - “Aplicar a justiça com imparcialidade, respeitando os princípios 

éticos e morais na solução dos conflitos”. 

o Moralidade - “Pautar suas ações dentro do princípio da moralidade, agindo com 

honestidade e integridade em todas as suas ações e relações”. 

o Celeridade - “Buscar pela prestação jurisdicional e administrativa, com economia e 

eficiência, para se chegar rapidamente a solução de um conflito. Ressalta o combate da 

morosidade na entrega da prestação jurisdicional”. 

o Efetividade - “Alcançar resultados positivos em suas ações e objetivos. Constitui-se 

em um atendimento real das demandas da sociedade e satisfação dos jurisdicionados”. 

o Segurança Jurídica - “Fazer com que a justiça se torne concreta, concedendo aos 

indivíduos a garantia necessária para o desenvolvimento de suas relações sociais”. 

o Transparência - “Praticar atos com visibilidade plena do desempenho de suas 

atribuições”. 

o Credibilidade - “Ser reconhecido pela sociedade como uma instituição que presta 

seus serviços com seriedade, eficiência e economicidade”. 

o Equidade - “Reconhecer imparcialmente o direito de cada um. Tratar todos de forma 

igualitária, sendo observados os critérios de justiça e igualdade”. 

 

A partir da Resolução n. 70 do Conselho Nacional de Justiça e com base na 

análise do cenário interno e externo do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, fez uso da 

pesquisa de satisfação realizada internamente com servidores e magistrados desta Corte de 

Justiça em 2010 e das reuniões com as equipes e lideres das equipes, isoladamente, bem como 

da compilação dos dados levantados durante o curso de Gestão de Secretaria, no planejamento 

estratégico, coordenado pelo programa Desenvolver da ESMARN para todos os diretores de 

secretaria. Nos principais polos do Poder Judiciário do RN elaborou-se o Mapa Estratégico a 

seguir exposto: 
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Figura 1 - Mapa Estratégico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte 

Fonte: Site tjrn.jus.br/planejamento  

 

1.4.2 Metodologia adotada pelo TJRN para o desenvolvimento do seu Plano Estratégico 

 

A metodologia utilizada para elaboração do Planejamento Estratégico do TJRN 

foi o Balanced Scorecad - BSC, ferramenta de gestão desenvolvida pelos professores de 

Harvard Business School em 1992, Robert Kaplan e David Norton. Trata-se de um modelo de 

Gestão Estratégica que auxilia na mensuração do progresso das organizações rumo ao alcance 



 

9 

 

de suas metas de longo prazo, a partir da tradução da visão em objetivos, indicadores, metas e 

projetos estratégicos. 

A estratégia deve ser monitorada em um processo contínuo para que os líderes 

tomem decisões baseadas em dados e fatos ocorridos e, que a partir do seu aprendizado, que 

ele possa orientar a organização para atingir a sua visão de futuro. O propósito do BSC é 

ajudar as organizações a executar com êxito as suas estratégias e alcançar os resultados 

estabelecidos no Planejamento Estratégico. O monitoramento do desempenho focaliza os 

aspectos críticos, considerando as perspectivas que, quando integradas, proporcionam uma 

gestão equilibrada do desempenho organizacional, sendo elas: 

 

Tabela 01 – Perspectivas estratégicas do Poder Judiciário do RN 

Perspectiva Sociedade 

 

“Projeta seu foco sobre a percepção da imagem do 

Tribunal e avalia o nível de satisfação por parte do 

Cliente-Cidadão. Qual imagem o TJRN transmite a 

seu cliente? Quais valores eles percebem? Qual o 

valor público que estamos gerando para a sociedade?” 

Perspectiva Processos Internos 

 

“Indica que processos internos são críticos para a 

gestão, percebidos pelo cliente. Pode ser medida pelos 

resultados obtidos pela racionalização de rotinas, 

melhoria e modernização da infraestrutura física e 

tecnológica”. 

 

Perspectiva Aprendizagem e Crescimento 

 

“Indica como as competências dos servidores 

contribuem para a geração de valor de uma forma 

integrada com as outras perspectivas do BSC. A 

perspectiva avalia o seu capital intelectual, sua 

capacidade de aprendizado face aos novos desafios, 

capacidade de compartilhar e criar e, sobretudo, com 

ênfase na capacitação e desenvolvimento contínuo dos 

recursos humanos”. 

 

Perspectivas Orçamentaria 

 

“Promove a disponibilização de recursos 

orçamentários e financeiros que possibilitem a 

realização de todas as ações estabelecidas nas demais 

perspectivas”. 
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1.4.3 Objetivos Estratégicos 

Os objetivos estratégicos são os grandes desafios que a organização deve 

suplantar para conseguir implementar a sua estratégia. São os sinalizadores dos pontos de 

atuação em que o êxito é fundamental para o cumprimento da missão e o alcance da visão de 

futuro. 

O conjunto de objetivos estratégicos distribuídos pelas perspectivas do Mapa 

Estratégico, impactando um ao outro, por meio de relações de causa-efeito, formam a 

transcrição da estratégia da organização, ou seja, definem o que a instituição quer atingir em 

cada uma das perspectivas da sua estratégia. 

 

1.4.4 Os 12 objetivos estratégicos o TJRN 

 Tema: Acesso ao Sistema de Justiça 

Objetivo 1 – Amplia o acesso à Justiça 

 Tema: Eficiência Operacional 

Objetivo 2 – Aumentar a celeridade e eficácia da prestação jurisdicional e 

administrativa 

 Tema: Fiscalização e Correção 

Objetivo 3 – Otimizar a Fiscalização e Correição 

 Tema: Atuação Institucional 

Objetivo 4 – Disseminar Valores éticos, morais e de cidadania 

Objetivo 5 – Aperfeiçoar o processo de comunicação social 

Objetivo 6 – Estabelecer e fortalecer parcerias com as instituições que interagem 

com o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. 

 Tema: Alinhamento e interação 

Objetivo 7: Promover o alinhamento e a interação entre as unidades do nosso Poder 

Judiciário do Rio Grande do Norte. 

 Tema: Gestão de Pessoas 

Objetivo 8: Aprimorar o ambiente organizacional para que os Magistrados e 

Servidores tornem-se motivados para viabilizar a execução da estratégia. 

 Tema: Aprendizagem e Inovação 

Objetivo 9: Estimular iniciativas inovadoras e disseminar o conhecimento 
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 Tema: Gestão de Infraestrutura 

Objetivo 10: Garantir a infraestrutura física e tecnológica do Poder Judiciário do Rio 

Grande do Norte 

 Tema: Orçamento e Finanças 

Objetivo 11: Aperfeiçoar a Gestão orçamentária e financeira 

 Tema: Gestão de Informação 

Objetivos 12: Aumentar a confiabilidade e ampliar o acesso às informações. 

 

1.4.5 Indicadores Estratégicos do TJRN 

 

A mensuração dos indicadores estratégicos do Poder Judiciário do RN são 

atualizados  dinamicamente, conforme surge a necessidade pois, periodicamente é avaliada a 

representatividade destes indicadores no Plano Estratégico definido para a instituição.  

 

Tabela 01 – Índices estratégicos de desempenho do TJRN 

Índice estratégico 

01 – Índice de Confiança no Poder Judiciário 

02 – Índice de satisfação do cliente 

03 – Taxa de Congestionamento 

04 – Produtividade do magistrado (conhecimento) 

05 – Índice de atendimento à demanda 

06 – Índice de agilidade no julgamento 

07 – Índice de processos antigos 

08 – Agilidade na tramitação dos processos 

09 – Índice de virtualização dos processos novos 

10 – Índice de agilidade na publicação dos acórdãos 

11 – Eficiência operacional 

12 – Eficiência na arrecadação de receitas 

13 – Redução do consumo de papel 

14 – Redução do consumo de água 

15 – Redução do consumo de energia 

16 – Índice de acesso à justiça 

17 – Taxa de Congestionamento na fase de execução 

18 – Produtividade do magistrado (execução) 

19 – Pessoas beneficiadas por projetos sociais 
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20 – Índice de gestão participativa 

21 – Sucesso na execução dos projetos estratégicos 

22 – Aproveitamento das Boas Práticas de Gestão 

23 – Parcerias estratégicas internas ao Judiciário 

24 – Índice de parcerias estratégicas 

25 – Índice de promoção de valores éticos e morais 

26 – Publicação integral dos processos na Internet 

27 – Inf. orçamentárias e financeiras disponíveis 

28 – Índice de inserções institucionais na mídia 

29 – Índice de matérias institucionais positivas 

30 – Capacitação nas competências estratégicas 

31 – Atingimento do Plano de Capacitação 

32 – Percentual do custeio em capacitação 

33 – Índice de alcance das metas 

34 – Índice do Clima Organizacional 

35 – Índice de absenteísmo 

36 – Índice de prevenção de saúde 

37 – Índice de aderência aos padrões mínimos de TI 

38 – Unidades com segurança armada e/ou eletrônica 

39 – Satisfação com as instalações físicas 

40 – Índice de condições de trabalho 

41 – Índice de aderência às metas do PETI 

42 – Disponibilidade de equipamentos de TI 

43 – Índice de disponibilidade de sistemas on-line 

44 – Índice de orçamento estratégico 

45 – Índice de execução do orçamento estratégico 

Fonte: Site – Conselho Nacional de Justiça 

 

A pesquisa estudou estes indicadores, analisando sua evolução e implementação e 

o desempenho obtido dentro dos parâmetros determinados pelo Planejamento Estratégico do 

Poder Judiciário do Rio Grande do Norte durante os anos de 2004 a 2011, através de sua 

análise de desempenho mensurando a eficácia. 
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Capítulo 2 

REVISÃO LITERÁRIA 

 

 

 

2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Os princípios norteadores da Administração Pública constantes na Carta Magna 

Nacional exigem que os serviços prestados à nação sejam executados de forma transparente e 

sem violação, devendo os gestores ter condutas compatíveis com suas responsabilidades 

funcionais, havendo a necessidade de um maior comprometimento das pessoas em criar e 

manter diferenciais competitivos nas organizações. 

Os serviços públicos prestados no Brasil, apesar dos esforços, ainda não gozam de 

uma confiança generalizada. A sociedade civil está cobrando mais pelos serviços que o 

Estado deveria prestar, o que é no mínimo saudável, porém, frequentemente ocorrem rupturas 

no cumprimento da lei ou dos direitos fundamentais. É importante que o Estado esteja voltado 

para o cidadão – não do ponto de vista teórico-conceitual, mas do ponto de vista operacional. 

O Estado deve desenhar políticas e programas olhando para o cidadão e seus problemas reais, 

com todas as implicações decorrentes. 

Bethem (2004), diz que o objetivo dos cenários não é prever o que vai acontecer, 

mas sim, preparar-se para situações diversas. Verifica-se que o cenário atual impõe a criação 

de atividades organizacionais decorrentes de planejamentos estratégicos, elaborados com os 

fundamentos inseridos nos princípios garantidos ao povo na Constituição da República 

Federativa do Brasil, analisando-se as realidades institucionais. 

É fundamental que os planejamentos estratégicos sejam implantados nas 

Instituições Públicas para melhorar o funcionamento da máquina estatal e promover o bem-
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estar da coletividade, porém, deve ser objeto de avaliação contínua para que produza os 

efeitos desejados, pois não há garantia de sucesso, principalmente quando o resultado 

depender de reação exterior. 

Entretanto, estudar planejamento estratégico remete diretamente a pensar 

estratégia como conceito impar à área da administração. Winttington (2004) aponta que a 

estratégia origina-se de duas bases essenciais: uma sociológica e outra gerencial. O autor diz 

que se deve pensá-la como fruto do comportamento humano, no caso da organização, as 

pessoas que compõem aquele ambiente e ainda àqueles que estão fora dele, mas que mantém 

com ele, relação. No aspecto gerencial, outros fatores colaboram para a formação do 

pensamento estratégico na empresa, no caso, a partir daí insere-se as ferramentas e 

habilidades necessárias para a prática da estratégia. 

Ainda para Bethem (2004), a avaliação de uma estratégia pode ser feita antes, 

durante e após sua implementação. Quando feita antes, o julgamento é baseado parcialmente 

em estimativas e, pode interromper a implementação. Já a avaliação após a implementação 

será verdadeira medida de eficácia de estratégia. Deste modo, a decisão que funciona, ou a 

estratégia que dá resultado esperado ou próximo do esperado, é considerada boa, e a que não 

funciona é considerada má. Nesse contexto, Zaccarelli (2009) diz que existem estratégias bem 

trabalhadas, usando todas as informações disponíveis e, outras mal trabalhadas. Afirma, 

ainda, que a estratégia pode ser bem feita, mas dar errado. Para que uma estratégia seja bem 

trabalhada, é necessário deixar claro qual é o problema do estrategista. 

Boas ou ruins, é possível que neste percurso, seja pertinente buscar as origens da 

estratégia. Normalmente, os mais apressados pensam na estratégia como forma de soluções a 

problemas, outros mais articuladores pensam nela como forma de alcance de objetivos. Neste 

contexto, Zaccarelli (2009) expõe três origens possíveis: emergente, aprendida ou decidida 

após estudo. No primeiro caso, a origem emergente, simplesmente aparece no decorrer da 

carreira dos executivos sem que nem mesmo se tivessem proposto a pensar no problema de 

estratégia. É uma situação em que o executivo não sabe ou não pode recorrer à lógica para 

decidir, valendo-se de sua memória, procurando lembrar-se de situações parecidas ocorridas no 

passado. As ameaças a essa estratégia são as mudanças que tornam sem uso o que antes era 

válido. 

No segundo caso, a origem aprendida em livros pode ser exemplificada da 

seguinte forma; “se a liderança é altamente recompensadora, o líder deve copiar a estratégia 
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do seu mais importante concorrente”. Nesta, o risco das regras aprendidas em livros é de o 

aprendizado ser incompleto e o executivo decidir aplicar regras de maneira inadequada por 

não ter entendido completamente suas limitações. 

A terceira, e última origem, a estratégia decidida após estudo, é baseada em 

empreender tanto esforço quanto possível para definir a estratégia da empresa. No caso, ela 

pode ser tanto formalizada – escrita e conhecida por toda a empresa e, às vezes. Até mesmo 

pela concorrência, o que pode não ser vantajoso – como decidida continuamente. No caso, se 

conhecida pela concorrência, pode a mesma ser copiada ou moldada, de forma que existirá 

uma possibilidade de risco e desvantagem no negócio a ser executado. Para melhor 

entendimento apresenta-se na Tabela 02: 

 

Tabela 02 – Origens da estratégia 

 

Origem da Estratégia Fonte da Estratégia Características / Frases – chave Perigo 

1 Emergente Experiência 
Se deu certo no passado deverá 

continuar no futuro 

Perda de relevância 

com o passar do 

tempo 

2 Aprendida Livros 

Se a liderança é altamente 

recompensada, o líder deve 

copiar a estratégia do oponente. 

Aprendizado 

Incompleto 

3a 
Decidida e 

formalizada 
Estudo 

Formalmente organizada e 

aprovada na empresa. Escrita. 

Nunca é completa. 

Tornar-se inflexível; 

ficar conhecida pelos 

concorrentes 

3b 
Decidida 

continuamente 

Estudo e 

monitoramento das 

ações concorrentes 

Pode ser alterada a qualquer 

momento 
 

Fonte: Zacarelli (2009, p. 54). 

 

Para Maximiano (2006), o Planejamento Estratégico seria o processo de 

elaboração da estratégia, na qual se definiria a relação entre a organização e o ambiente 

interno e externo, bem como os objetivos organizacionais, com a definição de estratégias 

alternativas. As estratégias alternativas inicialmente em plano secundário podem tornar-se 

importantes no contexto, uma vez que poderão ser utilizadas, dependendo dos resultados 

iniciais. 
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Pensar a estratégia como algo inerente às ações de qualquer animal e disponível 

em todos os instantes das relações, levou inúmeros estudiosos a tentar compreendê-la à 

serviço da administração. Assim, Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand e Joseph Lampel na obra 

Safari da Estratégia (2000) fazem uso da metáfora do comportamento animal para se referir à 

estratégia. O texto apresenta a estratégia como um elefante em suas partes e seu todo, além de 

organizar as 10 escolas do pensamento estratégico de acordo com o comportamento de alguns 

animais. Esta metodologia funcionou como facilitadora ao se perceber as diferenças no 

processo de concepção da estratégia. 

 

 

 

Tabela 03 - Escolas do Pensamento Estratégico 

 

Escolas do Pensamento 

Estratégico 
Modelo 

1 ESCOLA DO DESIGN: 

(A aranha) 

 

* Baseada nas avaliações das circunstâncias internas e externas da 

organização,  

* Procura entender os quatro elementos da matriz swot na organização: forças, 

fraquezas, ameaças e oportunidades relacionadas ao ambiente externo.  

* Ideia de organização piramidal, onde o executivo principal encontra-se no 

cume. 

* diferencia pensamento de ação. 

2 ESCOLA DO 

PLANEJAMENTO 

(O esquilo) 

* Estratégia como processo formal com etapas predefinidas; 

* segue as premissas da escola do design; 

* Faz uso de análises quantitativas 

3 ESCOLA DO 

POSICIONAMENTO 

(O búfalo) 

* A estratégia como processo analítico;  

* Se concentra em posições de estratégias genéricas, contrária ao 

desenvolvimento da estratégia integrada ou formalizada em planos. 

4 ESCOLA 

EMPREENDEDORA 

(O lobo) 

*A estratégia como resultante da ação do líder a partir de sua experiência; 

* A estratégia como sendo menos coletiva e cultural; 

* Centralização na figura de uma pessoa; 

* Estudo da personalidade dos empreendedores para compreender o processo 

e seus resultados. 
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5 ESCOLA COGNITIVA 

(Mocho) 

* Utiliza a psicologia cognitiva e demonstra estrategista como habilidade 

oriunda da experiência direta.  

*As estratégias emergem como perspectivas na forma de conceitos, mapas, 

esquemas e tabelas que definem a forma como as pessoas as interpretam. 

6 ESCOLA DE 

APRENDIZADO 

(O macaco) 

* Modo coletivo de trabalho; 

*Bom acesso à informação; 

* Focaliza o aprendizado que é entender as ações realizadas através das 

intenções de implementação. 

7 ESCOLA DE PODER 

(O leão) 

* Influenciada pelo poder e pela política da negociação; 

* Além de ser um processo de cognição e aprendizado, é também processo de 

negociações e concessões; 

* Papel importante da política na organização, em especial na promoção de 

mudanças alterando os indivíduos que se mantêm em sua zona de conforto do 

status quo. 

8 ESCOLA CULTURAL  

(O Pavão) 

* Processo coletivo.  

* Diferentemente da escola do poder, a cultura congrega os indivíduos; 

*Busca a manutenção da estabilidade estratégica; 

* Foco na interação social, baseando-se na crença e 

nas interpretações.  

9 ESCOLA AMBIENTAL 

(Avestruz) 

* Foco no ambiente na sua perspectiva competitiva, sempre como o agente 

central da formação da estratégia; 

* Decorrente da teoria da contingência, que descreve as relações entre 

ambiente e características específicas da organização.  

* O líder tem a capacidade de adaptar a organização ao ambiente competitivo;  

* A organização deverá responder eficazmente a estas forças externas. 

 

 

 

 

10 ESCOLA DE 

CONFIGURAÇÃO 

(O camaleão) 

* Sintese das escolas anteriores, onde a premissa principal é o processo de 

transformação; 

* Entender a transformação como sinônimo da vida das empresas; 

* Busca pela estabilidade dentro das organizações através do planejamento 

estratégico. 

Fonte: Mintzberg (2009) 

 

Sendo assim, Fleury e Fleury (2007), defini visão estratégica como sendo o 

conhecimento do negócio no ambiente interno e externo da empresa, identificando 
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oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos. Ter clareza e comprometimento sobre 

objetivos e valores e auxiliar os demais profissionais na descoberta do significado de sua área 

de atividade, suas responsabilidades e contribuições esperadas. Identificar a necessidade de 

mudanças e as competências necessárias para enfrentar os desafios do negócio. Assumir 

responsabilidades e mobilizar os demais profissionais nos projetos de transformação 

organizacional. 

Acerca de planejamento, os autores afirmam que é a capacidade de estruturar e 

sistematizar ações para aproveitar oportunidades e pontos fortes e minimizar ameaças e 

pontos fracos. Estabelecer mecanismos de controle e avaliação das ações, otimizando recursos 

existentes. Daí, estas ações devem ser bem definidas e clarificadas, pois exercem papel 

fundamental no curso do processo. Sobre este percurso, Mintzberg (1992 p. 110 apud 

FESCINA JÚNIOR, 2009, p. 7) faz a dura crítica: “o Planejamento Estratégico pressupõe que 

o mundo permanece estático do momento em que o plano é formulado até quando ele é 

implementado.” Este é um dos maiores equívocos, já que, envolvido na complexa rede de 

transformações que a história promove nas organizações, “cabendo, à organização, perceber 

que o ambiente e as necessidades individuais são mutáveis e não estáticas e que interferem na 

organização”. Além do que, deve-se entender que o planejamento não se enquadra como 

recurso único para a resolução de problemas onde está envolvida a criação das estratégias. É 

preciso que o planejamento estratégico seja contingencial e flexível fugindo da imagem 

engessada.  

Supervalorizar o planejamento em detrimento de outras questões, como a 

participação de todos os envolvidos no processo continua a ser um equivoco nos dias atuais. 

Ele por si só não apresenta resultados, mas apenas quando está em conformidade com os 

valores, experiência e habilidades dos envolvidos, pois gera mudanças substanciais e traz 

desafios no enfrentamento das resistências e no conflito de interesses.  

Silva (2006) aponta diversas metodologias possíveis no desenvolvimento de um 

plano estratégico, como: a Análise Swot, responsável pela identificação e estudo dos pontos 

fortes e fracos, oportunidades e ameaças dos ambientes interno e externo; as cinco forças 

competitivas de Porter; a Quinta Disciplina - teoria aprendizagem organizacional; o PEE – 

Planejamento Estratégico Empresarial - Projeto Estratégico; e o PES – Planejamento 

Estratégico Situacional - planos de gestão pública. 
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2.1.1 Análise do ambiente 

 

Para Almeida (2007), a análise do ambiente é geralmente a etapa mais importante 

do plano estratégico, pois é quando as entidades são levadas a alcançar a eficácia. Enquanto 

os aspectos internos visualizam o presente e medidas que só dependem da entidade, a análise 

do ambiente visualiza o futuro e, como pouco ou nada pode ser feito para mudá-lo, cabe a 

entidade apenas tomar medidas para se preparar para esse futuro. 

Na análise do ambiente são identificadas oportunidades e ameaças, que são os 

principais condicionantes da eficácia organizacional, ou seja, para se ter sucesso, deve-se 

aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças. É preciso informar e informar-se, saber o que 

está acontecendo no ambiente. Quando obtiver a informação, saber usá-la, gerenciá-la e 

decidir a partir dela que caminho tomar, que estratégia utilizar. 

Ressaltando que no Setor Público o objetivo principal não é gerar lucro, e sim, 

atender as necessidades da sociedade, identificando as prioridades sociais para que com 

recursos escassos de modo eficiente e eficaz possa cumprir o primordial do Estado que 

contribuir para a melhoria constante e desenvolvimento da Sociedade como um todo.  

2.1.2 Análise SWOT 

 

Trata-se de uma ferramenta estrutural utilizada na análise do ambiente interno, 

para a formulação de estratégias. Sua finalidade é de identificar as forças e fraquezas da 

empresa. Considerando-se, ainda, que uma organização deve tentar se adaptar ao seu 

ambiente externo, a análise SWOT também é indicada para analise de oportunidades e 

ameaças desse ambiente externo. Para Tuleski (2009), a Análise SWOT é uma ferramenta de 

gestão muito utilizada pelas empresas como parte do plano de marketing ou do plano de  

negócios. O termo SWOT vem do inglês e representa as iniciais das seguintes 

palavras: Strength (força), Weakness (fraqueza), Opportunities (oportunidades), e Threats 

(ameaças). 

A ideia central da análise SWOT é avaliar os pontos fortes, os pontos fracos, as 

oportunidades e as ameaças da organização e do mercado onde ela está atuando. Sua 

importância no apoio à formulação de estratégias deriva de sua capacidade de promover um 

confronto entre as variáveis externas e internas, facilitando a geração de alternativas de 

escolhas estratégicas, bem como de possíveis linhas de ação. 
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A análise é dividida em duas partes: o ambiente externo e o ambiente interno à 

organização. Esta divisão é necessária porque a organização tem que agir de forma diferente 

em um e em outro caso. O ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes da 

organização, já que ele é o resultado de estratégias de atuação definidas pela própria empresa. 

Desta forma, quando percebemos um ponto forte em nossa análise, devemos ressaltá-lo ainda 

mais; quando percebemos um ponto fraco, devemos agir para controlá-lo ou, pelo menos, 

minimizar seu efeito. 

Já o ambiente externo está totalmente fora do controle da organização. Isso não 

significa que não seja útil conhecê-lo. Apesar de não podermos controlá-lo, podemos 

monitorá-lo e procurar aproveitar as oportunidades da maneira mais ágil e eficiente e evitar as 

ameaças enquanto for possível. 

A análise SWOT, segundo Tuleski (2009), deve ser realizada de maneira formal, 

uma vez por ano, mas as informações mais importantes devem ser monitoradas 

constantemente. Ainda para o autor, diversos fatores externos à organização podem afetar o 

desempenho da empresa. E as mudanças no ambiente externo podem representar 

oportunidades ou ameaças ao desenvolvimento do plano estratégico de qualquer organização. 

A avaliação do ambiente externo costuma ser dividida em duas partes: 

 Fatores macroambientais: questões demográficas, econômicas, tecnológicas, 

políticas, legais etc. 

 Fatores microambientais: beneficiários, suas famílias, as organizações congêneres, os 

principais parceiros, os potenciais parceiros etc. 

 

Na prática, isso significa que mudanças que estão totalmente fora do controle da 

organização podem afetar (positiva ou negativamente) seu desempenho e sua forma de 

atuação. Uma organização que perceba que o ambiente externo está mudando e que tenha 

agilidade para se adaptar a esta mudança, aproveitará melhor as oportunidades e sofrerá 

menos as consequências das ameaças. Neste pensamento a análise do ambiente externo torna-

se muito importante. 

A análise da situação deve levar em consideração não apenas o que está sendo 

sinalizado como uma alternativa de cenário, mas também qual é a probabilidade de que aquele 

cenário se concretize. Em sendo o ambiente externo muito dinâmico, e no setor público não é 

diferente, pois a cada dia as demandas da sociedade aumentam, a análise de cenário deve 
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sempre ocorrer. O ambiente externo corresponde às oportunidades e ameaças, como segue 

abaixo: 

 Oportunidades: corresponde às oportunidades para crescimento, fortalecimento da 

empresa. 

 Ameaças: correspondem a mudanças no ambiente que apresentam ameaças à 

sobrevivência da empresa. 

 

De igual forma, o ambiente interno deve ser monitorado permanentemente. Em 

primeiro lugar, é importante fazer uma relação de quais são as variáveis que devem ser 

monitoradas, como a demanda pelos serviços prestados, dedicação dos funcionários, 

capacidade de gestão das lideranças da organização, flexibilidade da organização, etc. Num 

segundo momento deve-se determinar qual é a importância que cada um destes itens tem em 

relação aos objetivos da organização. 

 

2.1.3 Matriz da análise SWOT 

 

Para Tuleski (2009), o cruzamento entre os quatro referenciais de análise (forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças), provê uma moldura onde a empresa pode desenvolver 

melhor suas vantagens competitivas casando “oportunidades” e “forças”, por exemplo. No 

caso do cruzamento entre “oportunidades” e “fraquezas”, podem-se estabelecer as bases para 

modificações no ambiente interno, de modo a poder aproveitar melhor as “oportunidades”.  

O cruzamento entre “ameaças” e “forças” pode representar a possibilidade de se 

investir na modificação do “ambiente”, de modo a torná-lo favorável à empresa, que por sinal 

não é uma tarefa fácil de ser conseguida. Se no cruzamento entre “ameaças” e “fraquezas” 

houver situações de alta relevância para a empresa, provavelmente, trata-se de ocasião para 

modificações profundas na empresa. Feita a análise SWOT e a organização conhecer a 

situação, poderá: 

 Estabelecer metas de melhoria dos itens que tenham sido considerados prioritários e 

de baixo desempenho; 

 Estabelecer metas relacionadas à forma de atuação com relação ao aproveitamento de 

oportunidades; 
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 Estabelecer quais as ações que serão importantes para evitar as causas de ameaças 

eventuais. 

Em sendo um instrumento de fácil aplicação, a análise SWOT pode ser de grande 

utilidade no planejamento das organizações. Daí, a estratégia SWOT é eliminar os pontos 

fracos em áreas onde existem riscos e fortalecer os pontos fortes em áreas onde são vistas as 

oportunidades. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Triffany (1998) afirma que a análise SWOT 

permite a construção de um balanço estratégico na organização. Na análise, o administrador 

reúne todos os fatores internos, inclusive os pontos fracos da empresa. Em seguida avalia 

esses fatores em relação às forças externas, identificadas como as oportunidades e riscos que a 

empresa enfrenta em consequência de forças competitivas ou tendências em seu ambiente de 

negócios. O equilíbrio entre esses fatores determina o que a empresa deve fazer e quando 

deve fazer. 

A análise SWOT fornece uma orientação estratégica útil. Um norte. A maior parte 

dela é bom senso. Permite corrigir o que está errado e aproveitar ao máximo as oportunidades 

que se afiguram. Para analisar oportunidades e riscos potenciais é necessário analisar 

atentamente os pontos fracos e pontos fortes de seus concorrentes. Isto serve de parâmetro. Na 

figura 01 que adiante se vê representada a matriz SWOT. 

 

 

Tabela 04 – Matriz SWOT  

 

Matriz Swot 

 

Análise Interna 

 

 

S (Strenghs) 

Pontos fortes 

 

W (Weaknesses 

Pontos fracos 

A
n

á
li

se
 E

x
te

rn
a
 

O (Oportunities) 

Oportunidades 

SO (maxi-maxi) 

Tirar o máximo partido dos 

pontos fortes para aproveitar ao 

máximo as oportunidade 

detectadas. 

 

WO (mini-maxi) 

Desenvolver as estratégias que 

minimizem os efeitos negativos 

dos pontos fracos e que em 

simultâneo aproveitem as 

oportunidades emergentes 

 

T (Threats) 

Ameaças 

ST (maxi-maxi) 

Tirar o máximo partido dos 

 

WT (mini-mini) 
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pontos fortes para minimizar os 

efeitos das ameaças detectadas 

As estratérias a desenvolver 

dvem minimizar ou ultrapassar 

os pontos fracos e, tanto quanto 

possível, fazer face às ameaças. 

 

Fonte: Porter (1999) com adaptações 

 

Conforme a representação acima, as estratégias são definidas nos cruzamentos das 

análises internas e externas, de acordo com os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 

ameaças. Como forma de estudo através do planejamento estratégico, a técnica da análise 

SWOT foi aproveitada de forma a se saber a importância da formação das equipes de trabalho 

de uma empresa, com intuito de mostrar seus pontos fortes e fracos nesta formulação.  

 

2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PÚBLICO  

 

O Brasil amargou, ao longo de sua história, as consequências de todo tipo de 

incoerência e inabilidade no entendimento do conceito, formulação e aplicação do 

planejamento estratégico público. Para se ter uma ideia, o termo planejamento está associado, 

no senso comum, equivocadamente à abstração, dissociado da prática, da ação. Toni (2003, p. 

29) aponta que a “tradição do planejamento autoritário e tecnicista é, em parte, culpada pela 

rejeição”. Além disso, a recorrente ideia de engessamento da organização pelo planejamento, 

dificulta sua aceitação. Este pensamento, segundo o mesmo autor, é originado de lideranças 

autocráticas que temem a perda do poder pelo planejamento participativo. O processo de 

planejamento exige em si, dinâmica, pois continuamente, vai precisando se adaptar a 

atualidade, face ao desenrolar da realidade. 

Carlos Matus (1993, 2000),  sintetiza o planejamento estratégico público numa 

relação das seguintes variáveis: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Fluxograma do Planejamento Estratégico no setor público e suas variáveis 

Planejamento como 

capacidade de governar Ato de 

governar 

Projeto de governo 

Capacidade de governo 

Atuação sobre nível de 

governabilidade 
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Fonte: Baseado em Matus (1993) 

 

O sucesso de um planejamento em nível governamental de governo depende de 

vários fatores, na visão de Toni (2003): “habilidades e competências próprias dos quadros e 

das organizações políticas, da relação entre as variáveis controladas e não controladas 

(governabilidade), sejam elas recursos de poder sob comando de outros atores sociais ou 

situações decorrentes da imprevisibilidade da disputa pela hegemonia social”. É possível 

perceber que a capacidade de governo possibilita a realização do projeto de governo gerando 

maior governabilidade quando representa a capacidade de direção, gestão, administração e 

controle.  

Sob a ótica de Rezende (2008), o planejamento estratégico público pode ser 

entendido como a formalização das estratégias das organizações públicas ou das esferas 

públicas (federal estadual ou municipal). Elas requerem objetivos públicos que são 

viabilizados através de ações e planos especificamente traçados. 

Nessa relação com as organizações públicas, o planejamento estratégico deve ser 

guiado para o alcance da inteligência organizacional pública. Se a relação for com as esferas 

públicas, deve ser direcionado para o desenvolvimento geral. Em ambos os casos, deve 

contemplar a efetiva participação dos cidadãos por meio da sociedade civil organizada, 

considerando a qualidade de vida das pessoas envolvidas neste processo. Neste caso, pode-se 

dizer que esta interação com a sociedade serve para legitimar as ações resultantes do 

planejamento. 

No rol das metodologias de planejamento das empresas, Silva apresenta o 

Planejamento Estratégico Situacional (PES), criado com o objetivo de atender a esfera 

pública, o método leva em consideração, de forma especial, as variáveis políticas, econômicas 

e sociais. Segundo Silva (2006, p. 15): 

 

[...] O Planejamento Estratégico Situacional – PES – é um método e uma teoria de 

Planejamento Estratégico Público, que foi concebido pelo economista chileno Carlos 

Matus, para servir aos dirigentes de governo. O PES é um método de planejamento 

estratégico formulado especificamente para a elaboração de planos de governo, de 

políticas públicas, e que nasceu no contexto específico da realidade social e política 

da América latina. Um planejamento administrativo aos moldes do PES pressupõe 

uma apreensão da realidade social e de suas demandas por uma apreciação 

situacional [...] por meio de identificação e análise de problemas, em um exercício 

democrático que integra os vários pontos de vista sobre determinada questão. Nesse 

processo, a questão transforma-se de problema em oportunidade de mudança, pois 

possibilita o alcance de um plano de ação consensual e viável, que agrega as 

vantagens do compromisso simbólico que os formuladores do plano assumem em 

relação a ele e de uma mudança de cultura organizacional. 
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É importante estar atento à grande diferença entre o planejamento estratégico 

privado e o público. Enquanto o primeiro coloca no topo da pirâmide o lucro, o planejamento 

estratégico público busca o bem comum da sociedade. Assim, seu campo de ação são as 

políticas públicas, os planos de ação e as reformas normativas que tenham por objetivo a 

eficiência da empresa pública. Entretanto, Gomes (2003) orienta que, “a administração 

pública pode e deve se inspirar num modelo de gestão privado, não devendo perder a 

perspectiva de que a área privada visa o lucro e a pública visa a realizar a sua função social”. 

Sendo primordial o questionamento sobre o gerenciamento das demandas sociais, pois é 

necessária aos governos uma visão renovada e empreendedora que antecipa os desafios. 

 É claro que, para ser empreendedor, formular estratégias, implementá-las e 

controlá-las, no setor público, é muito mais complicado do que no setor privado. Isto porque, 

de uma forma geral, a maioria das organizações públicas procuram satisfazer necessidades 

sociais específicas. 

Nesse contexto, Belmiro et al (2005), deixa evidente que, na implementação de 

estratégias no setor público, é muito forte a presença de restrições políticas sobre as escolhas 

dessas estratégias, e vai mais além, ao afirmar que, mesmo não tendo estas restrições, os 

administradores da rede pública têm menos autoridade sobre seus subordinados. Afirma, 

ainda, que funcionários que implementam estratégias com entusiasmo podem receber as 

mesmas compensações daqueles que ignoram a estratégia a fim de buscar seus objetivos 

próprios. 

Embora o lucro não esteja no topo da pirâmide do planejamento estratégico 

público, Rezende (2008) lembra que as relações financeiras e a prestação de contas fazem 

parte da elaboração do planejamento estratégicas público. E ainda, que algumas premissas e 

conceitos devem ser entendidos, discutidos e disseminados, também no âmbito público, como 

empreendedorismo, liderança, inovação, gestão de projetos. Esses conceitos e questões devem 

andar em linha com a Lei de Responsabilidade fiscal, que estabelece as normas de finanças 

públicas concernentes à responsabilidade na gestão fiscal, tudo para prevenir os riscos e 

desvios que possam desequilibrar as contas púbicas. 

Rezende (2008) afirmar que o administrador deve absorver esses conceitos, 

amadurecê-los e aplicá-los no exercício da função pública, sob o manto da lisura e da 

transparência. Mais adiante, o autor afirma que para se obtiver êxito do projeto de 
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Planejamento Estratégico público ou para organizações públicas, é essencial que exista um 

roteiro ou metodologia. Essa metodologia deve compreender cinco fases, qual seja: 

organização, divulgação e capacitação; análises organizacionais; diretrizes organizacionais; 

estratégias e ações púbicas; controle e gestão do planejamento. 

Desse modo, torna-se necessário seguir um cronograma preestabelecido que 

possibilite a correta aplicação dessa metodologia e que esteja em sintonia com o planejamento 

traçado.  

A figura 2 – Visão Geral da metodologia de Planejamento Estratégico – pode 

indicar qual o caminho que se deve seguir para iniciar a implementação do projeto de 

planejamento estratégico, em conformidade com os ensinamentos dos autores de referenciais 

a serem seguidos. 

 

Figura 03 – Visão geral da metodologia do Planejamento Estratégico Público. 

Fonte: Rezende (2009, p. 32). 

O Sistema Judiciário, objeto desta pesquisa, está inserido em um contexto público, 

democrático, que não pode se contentar com uma simples adaptação de métodos de 

planejamento empresarial nascidos no contexto privado das relações de mercado (SILVA, 

2006, p. 11). Para se criar uma organização bem-sucedida ou de alto desempenho, não 

existem fórmulas prontas, cada organização deve criar suas próprias regras e buscar 

alternativas dentro do contexto da própria organização, ou seja, inovar, sendo para isso 

necessário conhecimento e contínuo aprendizado, visto que uma organização de sucesso é 
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aquela que está em construção. Neste caminho o Setor Judiciário, em nível de Brasil, está  

experimentando os métodos de planejamento estratégico, como é o caso do Balanced 

Scorecard e de medição de desempenho. 

   

2.3 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO NO SETOR PÚBLICO 

 

 

É importante entender que o processo de gestão envolve uma complexidade de ações e 

sua relação adequada com as variáveis no imenso campo do setor público, não sendo possível 

uma visão unilateral. Neste sentido, Rocha e Albuquerque (2008), informam que, “apenas o 

planejamento não vai garantir o sucesso da implementação das estratégias, é necessário que 

estas sejam monitoradas e avaliadas constantemente”. No setor público, a medição e, por 

conseguinte, a avaliação de desempenho, tem a função de otimizar a gestão dos serviços, das 

obras e das políticas públicas. Para Heinrich (2003), a avaliação de desempenho colabora com 

a gestão ao lhe apresentar as relações de causa e efeito, entre ações e decisões com os 

resultados, além de, esclarecer sobre os fatores contextuais ou exógenos que podem limitar ou 

aumentar sua permanência como gestores. 

A Gestão Empresarial, seja no setor público ou privado, tem na atualidade, uma 

missão desafiadora: gerar processos de avaliação harmonizados para controle e 

acompanhamento das ações de planejamento de interesse da Administração das empresas. 

Siqueira (2010, p. 3) relata que os “indicadores de desempenho são necessários para 

acompanhar e controlar todos os processos de planejamento e para a definição de metas”. 

Na trajetória da concepção do modelo de planejamento enquanto sistema, as 

preocupações com os desvios em relação aos objetivos e seus efeitos geraram uma onda 

interdisciplinar, na qual vários conceitos passaram a agregar este complexo sistema, entre 

eles: o modelo de aleatoriedade do ambiente, teoria da decisão, teoria dos jogos, feedback, 

dentre outros. Neste processo evolutivo, a globalização da economia provocou o surgimento 

de métodos que visassem a “melhoria da qualidade de processos para atendimento à demanda 

crescente de produtos e serviços, cada vez mais seguros, eficientes e baratos”. São trabalhados 

então os conceitos de Eficiência, Eficácia, Produtividade e Qualidade que perpassaram todas 

as áreas da atividade empresarial. “Como consequência, evoluiu a demanda por critérios de 
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avaliação do desempenho de processos, para uso como medidas de resultados e suporte às 

decisões gerenciais”. (SIQUEIRA, 2010, p. 5).  

A avaliação do desempenho acompanha o desenvolvimento da administração 

desde o início do século XX e do alvorecer das teorias administrativas. Pensar o 

desenvolvimento da produção, gerir o processo e ter sob o controle todo o monitoramento das 

fases produtivas com feedbacks e desempenho foi um desejo que passou a compor o quadro 

dos gestores. Segundo Frederico (2008), Taylor já propunha o uso de indicadores de 

desempenho operacionais e racionalmente quantificáveis na área da produção industrial. “Na 

década de 20, algumas grandes empresas nos EUA adotaram as práticas de reconhecimento, 

premiação e bonificação financeira para executivos que atingiam os resultados esperados, e 

para isso utilizavam-se de indicadores”. Entretanto, Suzuki e Gabbi (2008) apontam que no 

setor público os benefícios trazidos pelas avaliações vão partir do surgimento do sistema de 

políticas públicas, como uma de suas etapas e do reconhecimento político gerado por uma 

gestão que promove os princípios da eficiência, eficácia, produtividade e qualidade. 

A avaliação do desempenho, além de trazer um “raio x” mais próximo do ideal sobre 

os processos, repercute no reforço da autoestima dos servidores públicos, que reconhecidos e 

valorizados, tornam-se motivados; no estimulo a prática da função pública guiada pela ética 

das relações; numa mudança de cultura rumo a responsabilidade e busca de resultados. Esta 

alteração no foco da administração pública, através da inserção de práticas modernas com 

foco na eficácia e efetividade é, para Behn (2002) uma forma de resgatar administração 

pública do ostracismo, além de  reconquistar a credibilidade dos cidadãos-usuários nas 

organizações governamentais. 

 

2.3.1 Medição de Desempenho: uma visão conceitual 

 

Vários autores trabalham com o conceito de Medição de Desempenho, o 

percebendo, inclusive, disponível de atuação nas mais variadas áreas. Neely, Gregory e Platts 

(2005 apud FONSECA, ROZENFELD, 2012), por exemplo, percebem-no como um processo, 

um indicador métrico ou um conjunto de métricas capaz de quantificar a eficiência e/ou a 

eficácia de uma ou mais ações. A Medição de desempenho pode ser encontrada em áreas 

como a Gestão de Operações, Contabilidade Gerencial, dentre outras. Independente da 

vocação da empresa, se pública ou privada, a medição de desempenho é “baseada na 
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eficiência e produtividade relacionadas ao custo para uma gestão de nível estratégico mais 

amplo que considera as operações a partir dos objetivos estratégicos” (RADNOR; BARNES, 

2007 apud FONSECA, ROZENFELD, 2012, p. 163). 

Sua finalidade se define em permitir a comunicação das estratégias e 

esclarecimento dos valores; identificar problemas e prover oportunidades; diagnosticar 

impasses; levar ao entendimento do processo; definir responsabilidades; melhorar o controle e 

o planejamento; permitir a identificação do tempo e espaço da intervenção; permitir a 

mudança de cultura; considerar o trabalho realizado perceptível; favorecer o envolvimento das 

pessoas. 

Para Niven (2002 apud FREDERICO, 2006, p. 72), “alguns autores referem-se às 

perspectivas do BSC como quatro quadrantes, ao invés de perspectivas. O autor entende que 

por ser somente quatro abordagens, a palavra ‘perspectivas’ fica aberta a discussões”, pois, 

quando se refere a quadrantes, a palavra conserva a delimitação do Balanced Scorecard, a 

qual estaria a abordagem financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. 

Sendo considerada uma das ferramentas essenciais do processo de planejamento, 

a Medição de Desempenho oferece respostas aos gestores que permitem o monitoramento 

para, consequente, impulsionar as organizações ao sucesso. “Porém, deve-se destacar que a 

medição de desempenho não se restringe somente a um processo de coleta de dados, e sim a 

um sistema de informações de alerta destinados à satisfação dos clientes”. (KIYAN, 2001 

apud BOFFI, CHAMON e OLIVEIRA, s.d, p. 2284). Independente da área de atuação, é 

possível perceber os elementos formativos básicos do Sistema de Medição de Desempenho: 

seus elementos, os papéis que executam, e seus processos. Fonseca e Rozemberg (2012, p. 

164) explicam: “Os elementos são as propriedades ou características que compõe o SMD, os 

papéis são as finalidades ou funções que são executadas pelo SMD, e os processos são as 

ações que se combinam para constituir um SMD”. 

Entretanto, para ter noção do termo estudado em profundidade, é necessário 

dissertar sobre outros conceitos que lhe são formadores, como por exemplo, desempenho:  

O desempenho é medido em uma organização para diversas finalidades: 

comunicação das estratégias e esclarecimento dos valores; identificação de 

problemas e oportunidades; diagnosticar problemas; entendimento do processo; 

definição de responsabilidade; melhorar o controle e planejamento; identificar 

quando e onde a ação é necessária; guiar e mudar comportamentos; tornar o trabalho 

realizado visível; favorecer o envolvimento das pessoas; servir de base para um 

sistema de remuneração e tornar mais fácil o processo de delegação de 

responsabilidade. (BOFFI, CHAMON e OLIVEIRA, s.d, p. 2284)  
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Fonte: Chiavenato (1999, p. 635 apud FREDERICO, 2008, p. 49) 

 

 

Figura 04: Níveis de controle 

Fonte: Corrêa e Corrêa (2005, p. 99 apud FREDERICO 2008) 

 

É relevante atentar para a medição do desempenho, como importante ferramenta 

no processo de controle, pois possibilita o envolvimento dos níveis estratégico, tático e 

operacional, sendo possível, através dela uma avaliação contínua do planejamento e de suas 

ações, numa perspectiva, que vai além do olhar financeiro. Dallas e Dias (2008) lembram-se 

do enfoque atribuído, durante muito tempo e, de certa forma limitada, ao financeiro no 

processo de desempenho, resultado das teorias econômicas que davam conta de explicar o 

processo, e que possuíam como objetos de análise o fluxo de caixa descontado, Retorno sobre 

o investimento (ROI) e a própria lucratividade. Entretanto esta visão alargou-se buscando a 

qualidade dos processos e a satisfação dos envolvidos.  

Alguns conceitos acompanham os estudos sobre a Medição de Desempenho, e 

independente da área a que serve, são basilares, eficiência, eficácia e efetividade. Idalberto 

Chiavenato (1994, p. 7) informa sobre os conceitos:  

 

Eficácia é uma medida normativa do alcance dos resultados, enquanto eficiência é 

uma medida normativa da utilização dos recursos nesse processo. (...) A eficiência é 

uma relação entre custos e benefícios. Assim, a eficiência está voltada para a melhor 

maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas (métodos), a fim de que 

os recursos sejam aplicados da forma mais racional possível (...). 

 

 

No caso da eficiência, seu foco não está nos fins, mas sim nos meios. Sua ação 

está dimensionada aos aspectos internos da empresa. Entretanto, de forma inversa, é a eficácia  

Nível Estratégico 

 

 

 

 
Nível Tático 
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Estratégico 

Controle 

Tático 
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.Direcionado ao Longo prazo 
•Preocupação com o futuro 
•Aborda toda a organização 
•Focaliza o ambiente externo 
•Ênfase na eficácia 

•Direcionado a Médio Prazo 
•Aborda cada departamento ou 
uma unidade organizacional 

•Focaliza a articulação interna 

•Direcionado a curto prazo 

•Aborda cada tarefa ou operação 
•Focaliza cada processo 

•Ênfase na eficiência 
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que foca os fins, para com eles atingir os objetivos. Aliadas, a eficiência e a eficácia, as 

organizações rumam ao alcance dos objetivos. Sérgio Rodrigues Bio (1996 apud CASTRO, 

2006), concorda com esta visão. Para ele “eficiência diz respeito a método, a modo certo de 

fazer as coisas. (...) Uma empresa eficiente é aquela que consegue o seu volume de produção 

com o menor dispêndio possível de recursos. Portanto, ao menor custo por unidade 

produzida”.  

 

Na Tabela 05 é possível visualizar as características do desempenho, alvo dos 

processos de mensuração: 

Tabela 05 – Características do desempenho em ambientes de planejamento. 
CARACTERÍSTICAS DO DESEMPENHO 

EFICIÊNCIA 
Característica do processo de planejamento relacionada à abrangência, alcance 

ou extensão das ações programadas no universo de ações de planejamento. 

EFICÁCIA 

Característica do processo de planejamento relacionada à abrangência, alcance 

ou extensão das ações executadas, em relação ao universo de ações do 

planejamento. 

EFETIVIDADE 

Característica do processo de planejamento relacionada à coerência, aderência 

ou consistência entre as ações executadas e o plano de ações, no universo de 

ações do planejamento. 

PRODUTIVIDADE 

Característica do processo de planejamento associada à relação entre as ações 

ou resultados alcançados e as ações ou recursos utilizados ou programados para 

alcançá-los. 

QUALIDADE 
Característica do processo de planejamento relacionada à conformidade entre as 

ações programadas e realizadas, com os resultados obtidos ou necessários. 

Fonte: Siqueira (2010, p. 13) 

 

 

Dentre os termos apresentados na Tabela 05, a eficiência e a eficácia fazem-se 

mister entre os autores que definem Medição de Desempenho, pois inevitavelmente, são eles 

que mantém relação com os demais itens, efetividade, produtividade e qualidade. No caso da 

Eficácia, quando esta busca a extensão dos objetivos traçados pela organização, está 

atendendo as necessidades dos clientes e outros grupos de seu interesse, refletindo 

diretamente na satisfação. Já a eficiência, medida economicamente, analisa os recursos da 
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organização e está também ligada a satisfação, pois atende a espera de seus clientes. Na 

Figura 05 é possível observar a diferenciação entre eficiência e eficácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 – Esquema de diferenciação entre eficácia e eficiência 

Fonte: Corrêa e Corrêa (2005, p. 99 apud FREDERICO 2008) 

 

 

O êxito de uma organização, portanto pode ligar-se intimamente a este conjunto 

de medidas que, avaliando o desempenho fornecem uma visão do passado com a finalidade de 

se perceber as possibilidades de um desempenho futuro para organização, já que favorecerá a 

tomada de decisão baseada na gestão do desempenho fomentado pela análise correta dos 

dados. (MARTINS, 2002). 

 

2.3.2 Os Índices de Desempenho 

 

Diante do que vem sendo exposto indaga-se, então, que medidas, que índices 

podem aferir o desempenho de uma organização. Neely et al. (1995 apud FREDERICO, 

2008) alertam sobre a necessidade destas medidas serem e como cita: “individuais, porém 

inter-relacionadas entre si pertencentes a um determinado ambiente”. Assim, é importante 

pensar sobre os indicadores de desempenho, já que são eles que desempenham papel relevante 

na correta avaliação dos resultados.  

 

Eficiência 

Saídas/entradas 

Processo 

Eficácia 

Saídas/objetivos 

Objetivo

s 
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Segundo a Fundação Nacional da Qualidade (2005 apud MELLO, 2006 p.16), os 

Indicadores são: 

[…] dados ou informações numéricas que quantificam as entradas (recursos ou 

insumos), saídas (produtos) e o desempenho de processos, produtos e da organização 

como um todo; são usados para acompanhar e melhorar os resultados ao longo do 

tempo e podem ser classificados em: simples (decorrentes de uma única medição) ou 

compostos; diretos ou indiretos em relação à característica medida; específicos 

(atividades ou processos específicos) ou globais (resultados pretendidos pela 

organização); e direcionadores (drivers) ou resultantes (outcomes). 

 

Os índices não se agrupam em um sistema rígido e fechado, eles podem ser 

escolhidos de acordo com a realidade da empresa e da avaliação que se deseja proceder, de 

acordo com o feedback que se deseja alcançar.  

 

Autores como Rummler e Brache (1994), apontam a necessidade de se ampliar o 

olhar sobre a organização e, portanto sobre os índices, deixando de lado, uma visão 

limitadores da utilização apenas de índices financeiros. Eles entretanto não devem ser 

dispensados, muito embora não devam apagar a relevância de outros, o que prejudicaria a 

tomada de decisão, caso acontecesse. 

 

Conferindo aos números a proximidade da exatidão que o processo requer, os 

indicadores de desempenho mantém uma relação estreita com os indicadores numéricos, já 

que são eles que possibilitam o estabelecimento de comparações e o desenvolvimento de 

estratégias baseadas em dados quantitativos, ferramenta importante no gerenciamento dos 

processos. (MAFRA, 1999 apud MELLO, 2006).  

 

Entretanto, mesmo estando no formato numérico, ainda é possível ter uma série de 

tipos de indicadores como mostra a Tabela 06, que são melhor indicados dependendo do caso 

em que é utilizado: 

Tabela 06 – Tipos de índices  

Tipo de indicador 
Características vantajosas para 

seu uso 

Características desvantajosas 

para seu uso 

NÚMEROS ABSOLUTOS 
São claros, simples e sem 

ambiguidades 
Necessitam de tempo de evolução 

ÍNDICE 
Permitem análises de múltiplas 

variáveis 

É difícil gerar redirecionamento a 

partir de sua análise 

PORCENTAGEM São ideais para análises por longo Podem se interpretados de forma 
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tempo errada 

AVALIAÇÃO 
São ideais como dados 

quantitativos 
Dependem do instrumento usado 

TAXA 
Oferecem críticas para 

gerenciamento 
Requerem análises adicionais 

Fonte: Com base em Takashina (1996 apud MARTINS, 2002, p. 21) 

 

Tendo em vista as características apresentadas acima e o grau de envolvimento 

alcançado pelos índices em sua amplitude matemática, é possível perceber a medição do 

desempenho além do simples processo de coleta de dados, mas sim como todo um aparato 

direcionado resolução de problemas, elemento acessório à tomada de decisões.  

Caridade (2006 apud LAGES, LAGES e FRANÇA, 2010) concorda com a 

concepção de uma busca quantitativa em números para aferir o processo ou seus resultados 

considerando seus principais objetos para definição dos indicadores de desempenho 

organizacional voltados para as variáveis da Tabela 07: 

Tabela 07: Variáveis a serem aferidas pelos indicadores de qualidade 
Variáveis Definição 

Desempenho dos Produtos / 

Serviços 

Refere-se às características de desempenho do produto / serviço que 

determinam a resposta às necessidades dos clientes: demonstração da 

confiabilidade e transparência dos serviços prestados frente à 

sociedade 

Competitividade em Qualidade Baseada na qualidade dos serviços prestados pelo mercado.  

Melhoria Contínua dos Processos Visa um melhor desempenho das atividades exercidas, o aumento das 

vendas, e a redução do custo em conseqUência da má qualidade. Seu 

desdobramento resulta em uma lista de projetos de melhorias, com a 

correspondente atribuição de responsabilidades. 

Redução do custo da má qualidade A meta de melhoramento da Qualidade usualmente inclui uma meta 

de redução dos custos devidos à má qualidade. Esses custos não são 

conhecidos com precisão, mas sabe-se que são muito altos. A 

despeito da falta de cifras completas, é possível, através de 

estimativas, trazer essa meta para o plano estratégico de negócios e 

desdobrá-la com sucesso até os níveis inferiores 

Desempenho de Macroprocessos Refere-se ao desempenho de processos importantes que são 

multifuncionais por natureza, por exemplo, lançamento de novos 

produtos, processamento de pedidos de clientes, faturamento. 

Fonte: Lages, Lages e França (2010) 
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Boffi (2007) verificou que somente na década de 90 são propostos modelos de 

Medição com indicadores de desempenho mais eficazes, desde as primeiras publicações 

referentes à sua necessidade de aperfeiçoamento, no início na década de 80. Neste contexto 

merecem destaque: o “Performance Pyramid”; Sistema de Medição para Competição Baseada 

em Tempo; Modelo de Medição para Valor adicionado; Estruturas de Indicadores de Gestão; 

Desempenho Quantum; Modelo de Desempenho para Manufatura Classe Mundial; Sete 

Critérios do Desempenho; Sistema de Medição de Desempenho Integrado e Dinâmico; e o 

Balanced Scorecard. 

Entre os métodos apresentados, um dos que tiveram maior nível de aceitação nas 

empresas foi o modelo Balanced Scorecard (BSC), de Kaplan e Norton, com a finalidade de 

acompanhar o desempenho dos objetivos, segundo as metas traçadas pela estratégia da 

organização. Conforme Mendes (2002, p.82), “os objetivos e medidas financeiras 

desempenham um papel duplo quando definem o desempenho esperado da estratégia, e 

servem de meta principal para os objetivos e medidas de todas as outras perspectivas do 

Balanced Scorecard”. E Mello (2006) conclui trazendo as características necessárias as boas 

medidas de desempenho na visão de Correa (2004):  

Serem extraídas da estratégia e alinhadas com as prioridades competitivas da 

operação; Ser simples de entender e usar; Prover feedback em tempo e de forma 

precisa; Ser baseada em quantidades que possam ser influenciadas ou controladas 

pelo usuário ou por ele em conjunto com outros; Refletir o processo de negócio 

envolvido, ou seja, o cliente e o fornecedor envolvidos deveriam participar da 

definição; Referir-se a metas específicas; Ser relevantes; Pertencer a um ciclo 

fechado completo de controle; Ser claramente definidas; Ter impacto visual; 

Focalizar melhoramento; Manter seu significado ao longo do tempo; Ter propósito 

específico e definido; Basear-se em fórmulas e bases de dados explícitos; Empregar 

razões mais que valores absolutos; Referir-se a tendências mais que a situações 

estáticas; Ser objetivas e não apenas opinativas e Ser mais globais que localizadas. 

 

Entretanto Rummler e Brache (1994) voltam a lembrar de que o sistema de 

medição de desempenho deve priorizar um conjunto de métricas heterogêneo, não priorizando 

nenhum segmento de forma única (financeiro apenas, por exemplo), pois corre o risco de 

falsear o real, sem dados do geral, sem conseguir vislumbrar a situação da organização e, 

assim comprometer sua atuação no futuro. Há também “o risco de subavaliar um desempenho 

satisfatório ou a superavaliar  um desempenho insuficiente, não permitindo assim, uma base 

consistente para tomada de decisão”. 

 

2.3.3 A aplicação da Medição de Desempenho no setor público 
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Um dos maiores entraves que o setor público brasileiro vivenciou ao longo de sua 

trajetória se refere ao processo sofrido de burocratização do sistema. Nas últimas décadas, o 

esforço de acadêmicos e profissionais na busca da desburocratização reflete o desejo por 

eficiência e eficácia nas atividades, de forma a satisfazer clientes internos e usuários externos 

envolvidos com a dinâmica dos processos nas empresas públicas, proporcionando-lhes 

qualidade e satisfação nos serviços prestados, a partir da correta racionalização e otimização 

dos processos de trabalho e da desregulamentação dos instrumentos legais.  

Rosa (2012, p. 220) argumenta sobre a urgência “na adoção de mecanismos de 

mensuração dos programas públicos como componente de aferição da efetividade das ações 

do governo”. 

 Tais mecanismos devem proporcionar a avaliação acerca do andamento dos 

programas em termos de sua implantação e cumprimento dos objetivos bem como de seus 

impactos para a sociedade e meio ambiente.  

Os Governos no Brasil desde a década de 1970 tem levado tão a sério tal situação 

que, para acompanhar o desenvolvimento almejado em países desenvolvidos, era necessário 

começar oferendo ao cidadão a chance de receber do serviço público um atendimento 

condizente com as suas necessidades e ao alcance dos seus direitos. Buscou-se então no 

Programa Nacional de Desburocratização, criado por Helio Beltrão em 1979, retomado em 

2000, combater os excessos de burocracia da Empresa Pública. De lá para cá várias iniciativas 

corroboraram com a meta, entre elas a fusão do Programa Qualidade no Serviço Público com 

o Programa Nacional de Desburocratização, surgindo daí em 2005 o Programa Nacional de 

Gestão Pública.  

Conceitua-se desburocratização como simplificação dos processos, 

procedimentos, rotinas ou atividades, de forma orientada. Eis então que é lançado em 2010 o 

Guia “D” Simplificação Administrativa, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Pública do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que traz entre seus capítulos um específico 

a explicar o Sistema de Medição de Desempenho, e no qual o define como a atividade 

sistemática e contínua de medir e avaliar a eficiência, a eficácia, a economicidade e a 

efetividade dos processos, por meio da aplicação de indicadores previamente formulados. 

Esta meta de desburocratizar e buscar a qualidade dos processos, buscando 

principalmente a eficiência e eficácia, passou a ser melhor alcançada quando as empresas 
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passaram a dispor de ferramentas que aferissem a qualidade de seus processos, entre eles a 

estratégica Medição de Desempenho.   

Por muito tempo a cultura que perpetrou no serviço público era voltada a eficácia 

das ações, já que ao administrador público atuando no princípio da legalidade, bastava seguir 

a lei, desempenhando bem seu papel para ser suficiente a um rendimento considerado 

satisfatório. Entretanto, preocupar-se com os recursos, papel da eficiência - medida 

economicamente e discutida no item anterior - não estava na pauta da organização do setor 

público, daí o histórico desperdício em todos os níveis e de todas as formas.  

Segundo Machado (2002 apud MARTINS, 2005), a Constituição de 1988 será um 

divisor de águas para esta realidade, pois introduz na Administração Pública, o princípio da 

eficiência no ordenamento jurídico, a caminhar lado a lado com o princípio da legalidade. E 

claramente o autor faz menção a eficiência como controle dos recursos quando diz que, “deve 

preocupar-se com a melhor utilização possível dos recursos públicos, coibindo os 

desperdícios”, sendo ela é regra básica de alocação de recursos e de avaliação de resultados”. 

O setor público passa então a vivenciar um novo paradigma, ser público, mas 

enquadrar-se nos novos moldes de gestão privada, e a questão da qualidade dos serviços será 

pauta principal no processo. Martins (2005, p. 1) afirma que, “a ideia de uma administração 

pública como entidade abstrata, invisível e intangível já começa a ser substituída por um 

conceito de administração participativa a serviço da sociedade”. 

A década de 90, no Brasil, inaugurou um novo momento para administração 

pública. A Constituição de 1988, baseada fortemente nos ideais de responsabilidade, ética e 

cidadania, promoveu uma revolução positiva na concepção de gestão, fortificada pela 

efetividade e eficiência (Figura 06). As empresas públicas passaram a efetivamente cumprir a 

missão de servir ao bem comum da população. Para tanto, é preciso servir com 

responsabilidade social, equidade, na busca da qualidade e excelência. Neste sentido a 

avaliação de desempenho é providencial para identificar possíveis desajustes    
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Figura 06: Perfil do setor público antes e depois da Constituição de 1988 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em alguns casos, a eficiência pode levar a eficácia, entretanto isto não é regra, há 

casos em que estes conceitos nem se relacionam. Para entender estas situações diversas, 

Torres (2004, p. 175) explica sobre a eficácia e eficiência:  

 

O conceito revela se relaciona simplesmente com o atingimento dos objetivos 

desejados por determinada ação estatal, pouco se importando com os meios e 

mecanismos utilizados para atingir tais objetivos. Eficiência: aqui, mais importante 

que o simples alcance dos objetivos estabelecidos é deixar explícito como esses 

foram conseguidos. Existe claramente a preocupação com os mecanismos utilizados 

para obtenção do êxito da ação estatal, ou seja, é preciso buscar os meios mais 

econômicos e viáveis, utilizando a racionalidade econômica que busca maximizar os 

resultados e minimizar os custos, ou seja, fazer o melhor com menores custos, 

gastando com inteligência os recursos pagos pelo contribuinte. 

 

E o autor complementa a ideia, com o termo efetividade: 

 

 Efetividade: é o mais complexo dos três conceitos, em que a preocupação central é 

averiguar a real necessidade e oportunidade de determinadas ações estatais, 

deixando claro que setores são beneficiados e em detrimento de que outros atores 

sociais. Essa averiguação da necessidade e oportunidade deve ser a mais 

democrática, transparente e responsável possível, buscando sintonizar e sensibilizar 

a população para a implementação das políticas públicas. Este conceito não se 

relaciona estritamente com a ideia de eficiência, que tem uma conotação econômica 

muito forte, haja vista que nada mais impróprio para a administração pública do que 

fazer com eficiência o que simplesmente não precisa ser feito  

 

Neste contexto, a avaliação e a medição de desempenho, passam a exercer 

funções de legitimação e valorização no exercício da função pública pelos seus servidores, 

bem como passam a apresentar à sociedade a qualidade do trabalho prestado. (MARTINS, 

2005).  

Sabe-se que o problema fundamental das organizações está na administração de 

sua complexidade e, refletindo sobre a organização pública, é possível dizer que, comparada a 

organização particular, este nível de complexidade somente tende a crescer. Tomando como 

Setor Público 
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foco as dificuldades vivenciadas no gerenciamento de uma organização pública, é possível 

citar segundo Lima (2003 apud MARTINS, 2005): 

 Descontinuidade de programas governamentais – manipulados de acordo com os 

grupos integrantes do poder,  

 Desvio do foco das organizações para outros clientes que não os legítimos – 

atendendo a interesses pessoais dos grupos dirigentes, favorecendo o tráfico de 

influências,  

 Existência de ações isoladas e pontuais – de acordo com o desinteresse ou interesse 

no prejuízo do processo,  

 Falta de processos com objetivos claramente definidos que levam à dependência da 

boa vontade de servidores em tornar uma meta possível,  

 Neutralização de ações e de elementos empreendedores – o que não traz a 

organização ao universo atual de crescimento;  

 Não comprometimento da alta direção nos processos institucionais estratégicos – por 

inúmeros fatores, entre eles, indicações ao preenchimento de cargos por influência e 

não por meritocracia, falta de identificação com os processos e cultura do vício. 

 

Neste cenário, a medição e avaliação de desempenho informa, de forma crítica e 

apontar as lacunas do processo, a fim de proporcionar a inovação organizacional, o que reflete 

como ferramenta promocional de empreendedorismo e de garantia da obediência e 

cumprimento da missão das instituições do setor público. 

Embora seja ainda uma realidade a existência de organizações e empresas do setor 

público que preservam antigas formas de gerenciamento, de característica rígida, 

hierarquizada e ainda presa a burocracia, a Administração Pública vivencia um tempo de 

quebra de paradigmas nos quais novas formas de gerenciar vêm surgindo no cenário atual. 

Aliado a isto, em nível de cobrança, também alcançou níveis bem mais altos e a prestação de 

contas deixou de ser meramente ilusória para ser real. Segundo Martins (2005, p.3) “as 

instituições públicas devem, então, estar preparadas para prestar contas tanto da efetividade 

das atividades por elas desenvolvidas, como também da utilização dos recursos orçamentários 

recebidos”. 

Neste contexto, um dos modelos de avaliação de desempenho desenvolvido por 

autores consagrados na área da gestão é o Balanced Scorecard (BSC), de Kaplan e Norton. 
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Este modelo favorece o monitoramento do desempenho dos objetivos, diante das metas 

delineadas pela estratégia da organização. A presente pesquisa utiliza como objeto de estudo o 

Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte e faz uso do modelo do 

BSC para realizar a avaliação de desempenho no referido órgão público, para tanto, no item 

seguinte, apresenta um estudo acerca do termo com a finalidade de definir quais indicadores 

de desempenho são utilizados dentro das metas estratégicas fixadas, considerando as 

perspectivas financeiras, sociedade (clientes/mercados), os processos internos e o aprendizado 

e crescimento. 

 

2.4 BALANCED SCORECARD 

 

O BSC consiste em um método que contribui para gestão estratégica nas discussões a 

respeito dos caminhos que os negócios de uma empresa devem seguir. A ideia de ver um 

negócio em termos de um “scorecard” – indicador – despertou um considerável interesse 

desde 1992, quando foi apresentada. A razão, é que cada vez mais os gerentes percebem a 

necessidade de alguma coisa a mais do que relatórios de curto prazo tão predominantes 

(OLVE, ROY, WETER, 2001; SILVA, 2003). O BSC fornece uma visão mais objetiva e clara 

das organizações por considerar a necessidade de “medir para equilibrar a perspectiva 

financeira”. 

A inovação que o modelo trouxe conservou as mensurações do desempenho 

financeiro, aliado a mensuração de distintos indicadores de desempenho que levariam as 

empresas a operar de forma mais consciente utilizando estratégicas mais ajustadas, numa 

harmonização de elementos financeiros e não financeiros alinhados com a visão estratégica 

organizacional. (LAGES, LAGES e FRANÇA, 2010). 

Os pesquisadores norte-americanos Robert Kaplan e David Norton assessores do 

Nolan Norton Institute apresentaram, no início da década de 90, a definição de BSC. 

Preliminarmente, como sendo uma ferramenta de controle estratégico e avaliação de 

desempenho, passando a ser tratado como ferramenta de gestão de organizações de grande, 

médio e pequeno porte, podendo inclusive ser utilizada por indivíduos e equipes. 

 

Os scorecards estratégicos, juntamente com sua representação gráfica nos mapas 

estratégicos, proporcionam um meio lógico e abrangente para descrever a estratégia. 

Eles comunicam com nitidez os resultados almejados pela organização e as 

hipóteses sobre como esses resultados serão atingidos, e criam condições para que 
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todas as unidades organizacionais e empregados compreendam a estratégia e 

identifiquem a maneira como se alinharão com ela e contribuirão para a sua 

realização. (KAPLAN; NORTON, 2000, p. 117). 

 

O modelo desenvolvido objetivava a substituição de modelos já ultrapassados de 

medição de desempenho em organizações para o futuro. Segundo Mello (2006, p. 63) o 

projeto contou com a colaboração de “representantes de doze companhias dos setores de 

manufatura, serviços, indústria pesada e alta tecnologia, que se reuniram para desenvolver o 

novo modelo de avaliação de desempenho”.  

Segundo Kallás (2003), estrategistas de várias nacionalidades, acadêmicos e 

executivos, baseados na obra de Kaplan e Norton, estudaram o conceito e desenvolveram seu 

aprimoramento. A Consultoria Symmetics Ltda. foi a responsável pela introdução no Brasil do 

conceito formal do BSC apenas no ano de 2000, quando estabeleceu uma parceria com a 

Balanced Scorecard Collaborative (BSCOL), empresa fundada por Kaplan e Norton. 

A partir dessa parceria, o conceito começou a ser difundindo por meio de projetos 

de consultoria e treinamentos especializados, oferecidos por uma unidade de negócio 

educacional da empresa brasileira, a SymSchool. Segundo seus criadores, Kaplan e Norton 

(1997), o BSC é considerado um Sistema de Gestão Estratégica que utiliza de modo 

balanceado, indicadores financeiros e não financeiros. Além disso, ele estabelece as relações 

de causa e efeito entre esses indicadores e as descreve em mapas estratégicos. 

Para Kaplan e Norton, o modelo admite a investigação dos resultados financeiros 

ao mesmo tempo em que orienta o seu desenvolvimento baseado nas suas potencialidades e 

aquisições de ativos intangíveis necessários para seu crescimento futuro. Seu papel, portanto, 

está intimamente ligada à missão e visão da unidade de negócios, como mostra o trecho a 

seguir: 

Os objetivos e as medidas utilizadas no Balanced Scorecard não se limitam a um 

conjunto aleatório de medidas de desempenho financeiro e não financeiro, pois 

derivam de um processo hierárquico (top down) norteado pela missão e pela 

estratégia da unidade de negócios (KAPLAN; NORTON, 2007, p. 09). 

 

Além disso, de acordo com Monteiro (2003), Kaplan e Norton lembram que as 

empresas inovadoras usam o BSC para administrar a estratégia em longo prazo, bem como 

viabilizar os processos gerenciais críticos. O BSC traduz a missão e a estratégia das empresas 

num conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de 

medição e gestão estratégica (KAPLAN; NORTON, 1997). De acordo com Silva (2003, p.7): 
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A proposta do BSC é tornar entendível, para todos os níveis da organização, a visão, 

a missão e a estratégia, para que todos saibam o que fazer e de que forma suas ações 

impactam no desempeno organizacional. A intenção é canalizar os esforços, 

evitando a dispersão das ações e recursos empreendidos no sentido da 

implementação da estratégia. 

 

O BSC busca integrar medidas financeiras com as não financeiras, distinguindo-as 

dos demais instrumentos de medição de desempenho, por conter medidas integradas de 

ocorrência e direcionadores de tendência, desenhados para capturar a estratégia da 

organização e ligados por relações de causa e efeito (PACE; BASSO, 2001).  

Para Olve, Roy e Weter (2001), a hipótese da existência de uma relação de causa e 

efeito é essencial, pois possibilita que medidas não financeiras sejam utilizadas para prever o 

futuro desempenho financeiro. De acordo com os autores supracitados, existem alguns 

princípios comuns para as empresas que empregam o BSC: 

 

 Princípio 1: Mobilizar a mudança por meio da liberdade executiva; 

 Princípio 2: Traduzir a estratégia em termos operacionais; 

 Princípio 3: Alinhar a organização à estratégia; 

 Princípio 4: Transformar a estratégia em tarefas de todos; e 

 Princípio 5: Converter a estratégia em processo contínuo. 

Com o desenvolvimento das pesquisas envolvendo a aplicabilidade do BSC, 

verificou-se que a ferramenta poderia ser utilizada para esclarecer, comunicar a estratégia e 

principalmente para gerenciá-las. A partir deste momento, o BSC deixou de ser um sistema de 

medição de desempenho para ser um sistema gerencial eficaz, caracterizando-se como 

ferramenta organizacional para gerenciamento de processos gerenciais tais como: feedback, 

remuneração, alocação de recursos, planejamento, orçamento e aprendizagem estratégicos. “O 

Balanced Scorecard mensura o desempenho operacional usando quatro perspectivas: 

financeira, clientes, processos internos de negócios e aprendizado e crescimento” (KAPLAN; 

NORTON, 1996, p.2). 

Os indicadores neste sistema são divididos em indicadores de ocorrência (medidas 

de resultado) que são de características genéricas refletindo as metas comuns de muitas 

estratégias, como também composições análogas entre setores e empresas, e indicadores de 

tendências (vetores de desempenho). Kaplan (1997 apud MELLO, 2006, p.36)  cita que, estes 

indicadores são usados para definir a estratégia da empresa, fazendo uso de 3 princípios que 

consentem a integração do Balanced Scorecard de uma empresa a sua estratégia, são elas: 
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1. Relação de causa e efeito – o sistema de mensuração deve explicitar 

as relações (hipóteses) entre os objetivos (e as medidas) nas diversas 

perspectivas, de modo que possam ser gerenciadas e validadas. 

2. Vetores de desempenho 

3. Relação com os fatores financeiros – as relações causais de todas as 

medidas incorporadas ao scorecard devem estar vinculadas a objetivos 

financeiros. 

 

A escolha da seleção de indicadores deve ser orientada de acordo com as 

particularidades de cada estratégia e instituição, atentando para que estes indicadores 

comuniquem o significado da estratégia da organização. A arte de definir indicadores está nos 

vetores de desempenho, pois são estes que farão com que as coisas aconteçam. 

Essa importância dos sistemas de avaliação de desempenho empresarial para o 

sucesso de uma estratégia de negócio torna-se um diferencial para as empresas competitivas. 

Como se está tratando de modelos de avaliação, Kaplan e Norton (2000) apresentam o 

conceito de Mapas Estratégicos, que seriam a “materialização” da estratégia. Essa talvez seja 

a visão mais realística da aplicação do BSC, tido como uma ferramenta de integração e 

comunicação estratégica, e não apenas de mensuração da estratégia. Mas em todo este 

contexto é importante ter a noção da especificidade de cada empresa e por isso da 

flexibilidade dos indicadores a estarem  prontos e moldados a necessidade de cada uma. Sobre 

isso Ching (1999 apud CALLADO, 2011, p. 58): 

 

[…] ao contextualizar o Balanced Scorecard como um conjunto de indicadores para 

a mensuração de desempenho que refletem a direção dos negócios, afirma que não 

existe um conjunto pré-determinado específico de medidas de desempenho que se 

encaixem em todas as situações de negócios possíveis. 

 

[...] 

para cada setor de atividades, podem ser elaborados grupos distintos de indicadores 

de desempenho, obedecendo a suas próprias características específicas, assim como 

da assimilação de conceitos metodológicos pelos profissionais responsáveis por sua 

elaboração. 
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Neste contexto, as medidas de desempenho são oriundas da aplicação de um 

processo de união da missão com a estratégia nas unidades de negócios das empresas. Ao 

utilizar o Balanced Scorecard aliado ao gerenciamento estratégico, é possível identificar as 

deficiências dos sistemas tradicionais de gerenciamento, entre elas a principal, a não ligação 

das estratégias de longo com as estratégias de curto prazo (KAPLAN; NORTON, 1997).  

O processo crítico das tomadas de decisões organizacionais através do Balanced 

Scorecard inicia-se com o esclarecimento e tradução da visão e da estratégia em objetivos e 

iniciativas específicas. Para Kaplan e Norton (1998), o feedback estratégico possibilita 

vislumbrar a posição da empresa deseja estar nos próximos três ou cinco anos e elabora uma 

hipótese de como deve ser o caminho para se atingir este objetivo. Por exemplo, mais curto, 

por exemplo, a cada trimestre, os gerentes podem obter feedback sobre a distância do ponto 

exato do percurso a que se propuseram chegar e a posição atual. Berton (1998, p. 266) salienta 

que: 

Por consequência disso, o processo de aprendizagem organizacional fica facilitado 

na medida em que o feedback se constitui em forte instrumento de melhoria e passa 

a permear toda a estrutura da empresa, não havendo mais a necessidade de grandes 

aparatos organizacionais para proceder ao controle de processos. Mas o fundamental 

é que o BSC provoca na organização a necessidade de buscar o consenso dos 

objetivos e estratégias, a inovação como ação cotidiana, a cultura do feedback e a 

educação dos componentes da empresa em busca de objetivos comuns. 

 

Para aumentar o valor da empresa é necessário que os clientes percebam um 

diferencial de valor nos produtos colocados à sua disposição e isto é decorrência da melhoria 

de processos internos de fabricação como também da luta constante pelas inovações, 

permitindo a empresa aprender e dividir o aprendizado com o restante da organização. O 

Balanced Scorecard reconhece estes Fatores Chave de Sucesso (FCS), bem como analisa suas 

Variáveis Críticas (VC), sendo todas as medidas necessárias para o aumento de valor dirigido 

pela visão do negócio. 

Para Kaplan e Norton (1997 apud MELLO, 2006, p. 124), estando o Balanced 

Scorecard estrategicamente no núcleo do gerenciamento de uma organização, como 

apresentado na Figura 07, ao seu centro ele torna-se suficiente para monitorar “os resultados 

de curto prazo a partir de três perspectivas (clientes, processos e aprendizado e crescimento) e 

avaliar a estratégia em seu recente desempenho, permitindo que se possa modificar as 

estratégias para refletir num aprendizado em tempo real”. 
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Figura 07 – Vetores críticos do Balanced Scorecard. 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1996). 

 

As perspectivas para implantação do modelo BSC busca informações de fontes do 

ambiente interno e externo das empresas. A primeira perspectiva é a financeira, ou seja, o 

setor financeiro é o encarregado das medições financeiras, como geração de fluxo de caixa, 

lucro operacional, retorno sobre o investimento, valor do acionista (shareholder value), Valor 

Econômico Agregado (EVA). Enfim, avaliam a empresa sobre três aspectos, quais sejam: a 

sobrevivência da empresa, o sucesso atual e sua prosperidade. 

Na perspectiva financeira o sistema BSC avalia a gestão entre outros indicadores 

o risco operacional e financeiro da empresa. Sendo que o risco operacional está diretamente 

vinculado à estrutura de custos da empresa (proporção entre custos fixos e variáveis), já o 

risco financeiro é o resultado de sua estrutura de capital (proporção entre recursos próprios e 

de terceiros), verifica-se o grau de alavancagem financeira. 

A segunda perspectiva é a dos clientes. O departamento de marketing deve 

avaliar a participação de mercado e as estratégias de manutenção e satisfação dos clientes. 

Usualmente as preocupações dos clientes são classificadas em quatro categorias: tempo, 

qualidade, desempenho e serviço. Nesta perspectiva torna-se necessário medir a 

lucratividade gerada por segmentos de mercado explorados pela empresa. Neste aspecto, 

Berton (1998, p. 191) afirma: 

 

Desta forma, o conhecimento específico da lucratividade gerada por um cliente ou 

por determinado segmento de mercado pode significar uma estratégia voltada para 

melhorar sua posição competitiva ou, ainda, desinvestir neste segmento ou cliente. 

Enfim, o mais importante na mensuração e monitoramento desses indicadores é o 

fato de buscar o equilíbrio entre os setores da empresa em busca de um denominador 

comum entre a participação de mercado e lucratividade. 
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A terceira perspectiva é a dos processos internos. O sucesso de uma empresa pode 

ser resultante de como a empresa organiza e gerencia uma sequência de atividades. Uma 

sequência de atividades que cria um produto ou serviço pode ser visualizada como uma cadeia 

de valor (value chain), uma vez que cada fase da cadeia deve agregar algum valor que o 

cliente perceba. 

 

Nesta perspectiva, a empresa deverá construir indicadores que avaliem o processo 

de lançamento de novos produtos, a proporção das atividades que agregam valor em relação 

as que não agregam o grau de eficiência produtiva, os serviços pós-vendas realizados, o 

gerenciamento da marca e o processo de logística. 

 

A quarta perspectiva é a do aprendizado e crescimento. Esta perspectiva identifica 

a capacidade da empresa em gerar crescimento e melhorias de longo prazo. As três fontes 

principais, neste caso, são pessoas, sistemas e procedimentos organizacionais. Segundo 

Kaplan (1998), o aprendizado e o crescimento são essenciais para o sucesso da implantação 

do modelo BSC porque formam a base da melhoria da qualidade e da inovação. 

 

Na realidade, uma empresa pode apresentar um bom desempenho sob o ponto de 

vista financeiro, ter um bom relacionamento com seus clientes e contar com excelência em 

seus processos internos, mas, se outro concorrente também conseguir vantagens semelhantes, 

isso não representará vantagem competitiva. 

 

Kaplan e Norton (1997, p.125) comparam o BSC com o cockpit de um avião, 

quando expressam “[…] é como os painéis (relógios) de um cockpit de um avião: ele fornece 

aos gerentes informações complexas em apenas um olhar”. Para colaborar com esta definição 

o BSCOL (2000 apud KÁLLAS, 2003, p 27) traz um esquema utilizando a metáfora de um 

avião, o vôo e seus passageiros, na intenção de compará-los aos componentes e as 

transformações possíveis ocasionadas pelo modelo, apresentando ainda os modelos básicos 

para implantação do Balanced Scorecard nas organizações. 
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Figura 08: Componentes e terminologia do Balanced Scorecard 

Fonte: BSCOL (2000 apud KALLAS, 2003, p 27) 

 

 

Analisando a dinâmica do BSC, é perceptível que os chamados ativos, 

classificados em tangíveis e intangíveis, exercem grande influência no processamento do 

planejamento e na busca dos resultados. As definições para ativos são as mais variadas, 

entretanto, Kayo (2002), entende os ativos intangíveis como um “conjunto estruturado de 

conhecimentos, práticas e atitudes da empresa que interagem com seus ativos”. Entretanto a 

terminologia nos remete a algo sem existência física, mas representativo para a empresa.  
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Interessante perceber como os ativos intangíveis (aprendizado e crescimento, e 

processos internos) podem ser transformados em resultados tangíveis para os clientes e, 

consequentemente, em resultados financeiros, conforme o esquema a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Fluxograma: dos ativos intangíveis a resultados tangíveis 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012 

 

 

O BSC como Sistema de Medição de Desempenho permite a transformação de 

dados até então intangíveis, do campo das ideias em dados tangíveis, instrumento de trabalho 

para a tomada de decisão através dos indicadores e Melo (2006, p. 44) completa: “o SMD 

funciona como um rol de indicadores que abordam todas as dimensões necessárias a uma 

gestão efetiva transformando um conjunto de informações em conhecimento organizacional. 

Este conhecimento organizacional diferencia a instituição”. 

É importante pensar que, a acomodação é inimiga do desenvolvimento, mesmo 

que os acionistas o aceitem como satisfatório, e para mudar e se aperfeiçoar continuamente é 

necessário um processo de aprendizagem e crescimento, que depende intrinsecamente do 

capital intelectual da empresa. Somente através dos funcionários a empresa pode melhorar 

continuamente seus processos. 

Nesta perspectiva, os indicadores irão mensurar a capacidade da empresa em 

manter seu estoque de talentos com alto índice de motivação e criatividade, pois só os 

recursos humanos são capazes de elaborar novas estratégias na busca do aumento do grau de 

competitividade da empresa. 
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Alguns indicadores como investimento em treinamento e capacitação, rotatividade 

de pessoal, sugestão de funcionários para o aumento de receita e o nível de alinhamento das 

metas individuais com os objetivos e metas da organização, identificando prováveis desvios e 

o grau de receptividade e compromisso dos baixos escalões com a macro estratégia da 

empresa podem ser dados como exemplo. Após a organização decidir o que medir e 

determinar os responsáveis pela mensuração em cada área, o processo avança com a coleta de 

dados e envio para um banco de dados para o centro do planejamento que processará as 

informações. Segundo Kaplan e Norton (1997): 

 

o Balanced Scorecard é um instrumento que integra as medidas derivadas da 

estratégia. Sem menosprezar as medidas financeiras do desempenho passado, ele 

incorpora os vetores do desempenho financeiro futuro. As medidas financeiras de 

desempenho indicam se a estratégia de uma empresa, sua implementação e execução 

estão contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros. Todavia, o BSC foi 

concebido tendo em mente uma organização privada com ações no mercado de 

capitais, sua adoção direta a uma organização de governo, sem fins lucrativos, e com 

a especificidade de escola, requer uma investigação de alterações em pelo menos 

parte de sua concepção. 

 

.  

Figura 10 – BSC como sistema de gestão 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1996). 
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Segundo Kaplan e Norton (1997 apud MELLO 2006),  sendo o Balanced Scorecard 

uma importante ferramenta de gestão que permite que as empresas acompanharem o 

desempenho financeiro, monitorando, o desenvolvimento progressivo da organização, na 

construção de capacidades e na aquisição dos ativos intangíveis necessários para o 

crescimento futuro, sua implantação deve seguir um cronograma constituído, visando 

estabelecer todo o escopo do sistema de forma clara, como mostra a Figura 11. Nela é 

acompanhar a evolução da implantação do Balanced Scorecard e estabelecer itens de controle 

para garantir a efetividade da implantação.  

 

 

Figura 11: Cronograma típico para o BSC 

Fonte: Kaplan (1999) 

 

É importante a toda equipe envolvida, desde a gestão aos colaboradores e clientes 

conhecedores do processo, entender que os sistemas de medição de desempenho apontam para 

medidas de curto, médio e longo prazo. Segundo Melo (2006, p 41), a inovação está em 

trabalhar com “Dimensões como a de aprendizado e conhecimento, [que] agregaram a 
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possibilidade de trabalhar com indicadores que refletem tendências das instituições, e sua 

situação em relação as mudanças de mercado”. 

E complementa: “estes indicadores permitem uma melhoria dos padrões em 

relação a capacidade dos funcionários, a melhoria da motivação, envolvimento e 

comprometimento com as metas da empresa, a eficácia dos sistemas de informação da 

organização”. O resultado disso se traduz no surgimento de uma organização mais integrada e 

preparada para os novos desafios.  

 

2.4.1 O Balanced Scorecard no setor público 

 

Os desafios que as organizações do setor público na contemporaneidade têm 

enfrentado são da ordem das inúmeras transformações vivenciadas no seu raio de atuação, tais 

como a mudança de posição de provedora a reguladora; o aumento na exigência por qualidade 

e transparência nas relações; a pressão pelos resultados e recursos financeiros cada vez mais 

escassos. Neste sentido, Rocha e Albuquerque (2008) informam que o modelo burocrático 

weberiano, torna-se então insuficiente às necessidades da gestão pública. O mundo, a partir da 

década de 90 torna-se outro, diante dos novos desafios da economia capitalista, as nações são 

afetadas pelas seguintes situações elencadas pelos autores: “restrições fiscais através da 

adoção de políticas convergentes, como a eliminação de funções governamentais, cortes de 

despesas com custeio e investimentos, redução da folha de pagamentos, privatização, 

desregulamentação e descentralização”. 

A administração pública é então colocada em cheque diante de um novo 

paradigma, mudar seu comportamento, vislumbrando inspirar-se na prática da gestão privada, 

e para isso, passa a fazer uso de uma das metodologias mais conhecidas, o Balanced 

Scorecard, que se fundamenta em organizações focalizadas na estratégia. Segundo Kaplan e 

Norton (2000), a maioria das entidades governamentais e não lucrativas enfrentam 

dificuldades quando, ao invés do lucro, coloca o cliente no topo da pirâmide. 

  Ainda que o BSC tenha sido concebido para auxiliar as empresas privadas, sua 

estrutura pode ser alterada para que sirva à empresa pública, com total uso de suas vantagens. 

(NIVEN, 2005). O BSC precisa ser adaptado à lógica de uma nova empresa, a pública, que é 

cercada pelo formalismo legal, e que possui a responsabilidade de lidar com os bens e 

interesses públicos, diferentemente do setor privado que não lida de forma tão direta com as 
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implicações jurídica. Utilizar o BSC no setor público significa fazer uso de duas lógicas 

distintas, segundo Reis, Colauto e Pinheiro (2007) “a eficácia das ações gerenciais com a 

regulação procedimental-legal característica da racionalidade jurídica constitui a 

complexidade da gestão do setor público”.  

 Os ganhos com o uso do BSC no serviço público são inúmeros, se a adaptação ocorrer 

de forma bem feita. Colocar o cidadão no topo da pirâmide de interesse da empresa. E Reis, 

Colauto e Pinheiro (2007) explicam:  

Em princípio, esses (os cidadãos) pagam um serviço que beneficiará outros cidadãos 

recebedores de serviços, os constituintes. Como canalizadores de recursos para a 

organização pública, os doadores ou contribuintes se igualam aos clientes do setor 

privado. Mas não pode ser destacado como tal por não serem compradores de bens e 

serviços públicos.  

Neste contexto, os cidadãos, colocados no topo da pirâmide em seus interesses 

coletivos, como por exemplo, segurança jurídica, no caso das instituições públicas de caráter 

jurídico, passam a ser também entendidos como objetivos de longo prazo, que 

sequencialmente, dão origem a objetivos imediatos, ou seja, assegurar o direito à segurança 

jurídica ao cidadão. É preciso, de acordo com o que defende Kaplan e Norton (2004), definir a 

estratégia e o método para descrevê-la, e daí elaborar o mapa estratégico da instituição.  

Reis, Colauto e Pinheiro (2007) criaram um esquema baseado no pensamento de 

Kaplan e Norton (2004, p. 8) que explica a criação de valor na empresa pública (Figura 12) e 

mostra na figura 12 o modelo baseado na perspectiva do BSC. 
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Figura 12: O modelo simples de criação de valor do setor público e entidades sem fins lucrativos. 

Fonte: Kaplan e Norton (2004, p. 8 apud REIS, COLAUTO, PINHEIRO, 2007). 

 

Na perspectiva do BSC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Perspectiva de BSC para órgãos do setor público 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton, (2000, p. 148 REIS, COLAUTO, PINHEIRO, 2007) 

 

As organizações públicas, cumprindo seu papel de servir ao bem estar coletivo 

público, passam a ter sucesso quando cuidam de seus processos internos através dos ativos 

intangíveis, já discutidos anteriormente, na perspectiva do aprendizado e crescimento. Kaplan 

e Norton (2000) explicam que, quando o contribuinte se confunde com doador, este também 

passa a ser fornecedor de recursos financeiros indiretamente, criando, na empresa uma 

“arquitetura estratégica eficiente e eficaz”. Desta forma, pensar trazer o BSC para fomentar o 

planejamento estratégico de entidades públicas, significa ousar uma gestão pública diferente e 

empreendedora. 
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Capítulo 3 

METODOLOGIA 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A metodologia a ser utilizada no processo de pesquisa foi totalmente vinculado 

aos objetivos, à natureza e ao objeto do estudo. Desta forma, o método adotado para o 

desenvolvimento da pesquisa é do tipo descritivo exploratório. 

A pesquisa descritiva, de acordo com Gonçalves e Meireles (2004, p. 122), 

“apresenta relações entre variáveis, mas não se pode afirmar que nessas relações uma variável 

é causadora de efeito sobre a outra, apenas que a variação em uma produz uma variação em 

outra, não sendo ela a única responsável por isso”. 

Já Cervo e Bervian (1996) sugerem que seja utilizada a pesquisa descritiva 

quando se procura descobrir, com a precisão possível, a frequência com que um fenômeno 

ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características (no caso deste 

trabalho, o fenômeno seria a eficácia da execução do Planejamento Estratégico no Poder 

Judiciário). Dentre as formas que a pesquisa descritiva pode assumir, tais autores a 

classificam como exploratória quando se busca mais informações sobre determinado assunto, 

que é o caso deste estudo, pois ele tem por objetivo familiarizar-se com o fenômeno ou obter 

nova percepção do mesmo e descobrir novas ideias. 

Com relação ao procedimento técnico foi realizada uma pesquisa 

documental, uma vez que foram utilizados  documentos existentes no Poder Judiciário que 

comprovam a eficácia ou não do Planejamento Estratégico. 
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Na pesquisa documental, conforme Severino (2007, p. 122): 

 

Tem-se como fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só de documentos 

impressos, mas, sobretudo de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, 

filmes, gravações, documentos legais. Nestes casos, os conteúdos dos textos ainda 

não tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a partir da qual o 

pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise. 

 

Já Marconi e Lakatos (2010, p. 157) entendem que “a característica da 

pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou 

não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. Esta pode ser feita no momento em 

que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois”. 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo pode ser entendido como sendo o conjunto de todos os 

elementos que possuem as mesmas características, definidas para um determinado estudo. De 

acordo com Kerlinger (2000, p. 90), “a população de um processo de pesquisa significa a 

totalidade dos objetos sob o qual o estudo será realizado”. 

Quanto à amostra, Vergara (1998, p. 50) define como “uma parte do 

universo escolhida segundo algum critério de representatividade”. Já Marconi e Lakatos 

(2010) descrevem como sendo uma porção ou parcela, convenientemente selecionada do 

universo, ou seja, é um conjunto do universo. 

Sendo assim, foram identificados como população ou universo do presente 

estudo os dados estatísticos fornecidos pelo Setor de Planejamento Estratégico do CNJ e 

TJ/RN, bem como do Poder Judiciário dos Estados do Rio Grande do Sul, Sergipe e Ceará. a 

amostra envolverá o período de 2004 a 2011, extraídos e analisados do Relatório Anual do 

Judiciário em Números, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça e os indicadores 

de desempenho adotados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, conforme 

resolução do CNJ.  

Desde o ano de 2004 existem os relatórios, mas somente a partir do ano de 

2009 foi implantado o Planejamento Estratégico apresentando índices de desempenho, mesmo 

assim utilizaremos o período de 2004 a 2011 nas comparações. 
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3.3 COLETA DOS DADOS 

 

A coleta de dados, segundo Vergara (1998), deve ser estruturada em função 

da correlação existente entre os objetivos e os meios a serem alcançados.  

Os dados utilizados nesta pesquisa serão de origem secundária e, serão 

obtidos diretamente dos sites oficiais do CNJ e dos setores de Estatística e Gestão Estratégica 

do Tribunal de Justiça. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010), os dados secundários consistem 

naqueles que são escritos e transcritos de fontes primárias contemporâneas, por exemplo, 

relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo de auxiliares, estudo histórico 

recorrendo aos documentos originais etc. 

Assim, o banco de dados foi coletado do sítio de internet 

http://www.cnj.jus.br, no tópico "Justiça em Números". Neste tópico são relatados relatórios 

para fins de transparências da justiça em âmbito estadual, do trabalho, federal, eleitoral, 

militar e etc. Foram coletados os bancos de dados da justiça estadual dos anos de 2004 a 2011. 

Nestes bancos de dados foram selecionadas oito variáveis para estudo: 

 Mag - Número total de Magistrados 

 Dpj - Despesa Total da Justiça (R$) 

 Sent - Número Total de Sentenças ou Decisões 

 Paux - Número total de servidores 

 cn - Número Total de Casos Novos 

 Índice de Taxa de Congestionamento (%) 

  

Abaixo são descritas cada uma dessas variáveis: 

 

Mag ‐ Número total de Magistrados do Estado: Número de cargos criados de Magistrados 

nos Tribunais (2º Grau) e o número de cargos providos no 1º Grau, inclusive nos Juizados 

Especiais, até o final do período‐base (ano ou semestre). 

 

Dpj – Despesa Total da Justiça: Despesas efetivamente realizadas, considerando como 

despesa realizada, o orçamento liquidado no período-base (ano ou semestre) pelo Tribunal, 
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excluído gastos com precatórios judiciais e requisições de pequeno valor (RPV) e despesas de 

exercícios anteriores no período-base (ano ou semestre). 

 

Sent - Número Total de Sentenças ou Decisões: Essa variável foi construída a partir da 

soma de quatro outras, sendo elas: Número de Sentenças no 1º Grau (Sent1); Número de 

Decisões que põem fim ao processo no 2º Grau (Sent2); Número de Decisões que põem fim 

ao processo na Turma Recursal (SentTr) e Número de Sentenças no Juizado Especial 

(SentJe). 

 

Paux - Total de Pessoal auxiliar ou número total de servidores: Número total de 

servidores ativos do quadro permanente, incluindo os requisitados e os sem vínculo efetivo, 

ocupantes exclusivamente de cargos em comissão e funções gratificadas, os conciliadores, os 

juízes leigos, os terceirizados e os estagiários, bem como os vinculados à contratação 

temporária de mão-de-obra no final período-base (ano ou semestre). 

 

cn - Número Total de Casos Novos: CN1º - Casos Novos de 1º Grau: Todos os processos 

que ingressaram ou foram protocolizados na Justiça Estadual de 1º ou 2° Grau no período-

base (ano ou semestre), casos novos na turma recursal e casos novos no Juizado Especial. 

Foram excluídas as cartas precatórias, de ordem e rogatórias recebidas, recursos internos, 

execuções de sentença e as execuções fiscais sobrestadas e suspensas, os precatórios judiciais 

e RPV’s (Requisições de Pequeno Valor), e outros procedimentos passíveis de solução por 

despacho de mero expediente. Essa variável foi construída a partir da soma de quatro outras, 

sendo elas: Casos Novos de 1º Grau (Cn1); Casos Novos de 2º Grau (Cn2); Casos Novos na 

Turma Recursal (CnTr) e Casos Novos no Juizado Especial (CnJe). 

 

Índice de Taxa de Congestionamento (%): Mede a efetividade do tribunal em um período,  

levando-se em conta o total de casos novos que ingressaram, os casos  baixados e o estoque 

pendente ao final do período.  Sua meta é de reduzir para X% a taxa de congestionamento até 

2014. É calculado semestralmente. Este indicador é oriundo do Justiça em Números e já tem 

série histórica de apuração nos tribunais. Ele tem analogia direta com uma caixa dágua, que 

quando dá vazão ao volume que entra e mantém um nível baixo, resulta numa baixa taxa de 
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congestionamento. Ao contrário, quando não dá vazão ao que entra e ainda mantém um 

estoque alto resulta numa alta taxa de congestionamento. 

 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O estudo realizado envolveu os dados quantificáveis como instrumento de 

analise da eficácia da execução do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário através dos 

dados descritivos, buscando-se identificar relações, causas e efeitos. Portanto, pode-se 

considerar a análise como sendo quali-quantitativa. 

De acordo com Roesch (1999, p. 130), “se o propósito do projeto implica 

medir relações entre variáveis, em avaliar o resultado de algum sistema ou projeto, 

recomenda-se utilizar preferencialmente o enfoque da pesquisa quali-quantitativa [...]”. 

A análise exploratória dos dados apresenta comparações entre as Metas e os 

resultados obtidos, a evolução ao longo do tempo dos índices de desempenho utilizados, além 

disso, demonstra comparações entre os resultados obtidos através dos indicadores estratégicos 

do Poder Judiciário dos Estados do Rio Grande do Sul, Sergipe e Ceará. Assim, foram 

utilizados gráficos de colunas, gráfico de linhas e gráfico de barras para comparações. Os 

dados utilizados nesse estudo se encontram no ANEXO, a seguir demonstra-se a fórmulas 

utilizadas nas análises dos indicadores. 

 

 

3.4.1 Taxa de congestionamento 

 

Fórmula Aplicada: 

                                     
                                     

                                       
  

 

Unidade  2011 2012 

PJRN  
 

177.223
1 100 52,62%

175.659 + 198.363
x   

 
60.321

1 100 79,86%
59.197+240.385

x   
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3.4.2 Índice de virtualização dos processos novos (indicador nº 9 do PJN). 

Fórmula Aplicada 

Processos novos eletrônicos
100

Total de processos novos
Virtualização

 
  
 

 

 

Unidade  2011  2012  

PJRN  
71.951

100 37,66%
191.043

x   
28.523

100 44,50%
64.097

x   

 

 

3.4.3 Índice de alcance das metas (indicador nº 33 do CNJ) 

 

Fórmula Aplicada: 

Metas estratégicas alcançadas
Índice de alcance das metas 100

Total de metas estratégicas

 
  
 

 

 

Ano  
Índice de alcance de metas 

2010  
7

100 41,18%
17

 
  

 
 

2011  
13

100 72,22%
18

 
  

 
 

 

3.4.4 Índice do Clima Organizacional (indicador nº 34 do CNJ) 

 

Fórmula Aplicada: 

 

Avaliações positivas
Indicador 9 100

Total de avaliações na pesquisa

 
  
 

 

 

Ano  Índice de clima organizacional 
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2011  
21

100 91,30%
23

 
  

 
 

 

3.4.5 Percentual de progressões baseadas na avaliação de desempenho 

 

Fórmula Aplicada 

Promoções

Total de promoções baseadas nas avaliações de desempenho que contemplaram os melhores avaliados
100

Total de promoções



 
  
 

 

 

3.4.6 Índice de capacitação nas competências estratégicas (indicador nº 30 do CNJ) 

Fórmula Aplicada: 

n° de pessoas treinadas
Indicador 12 100

Total de servidores

 
  
 

 

 

Magistrados em 2011  Servidores em 2011  Total 

72+16
100 40,55%

217

 
  

 
 

318 849 240
100 46,47%

3.028

  
  

 
 12

1.495
100 46,07%

3.245
Indicador

 
   
 

 

 

3.4.7 Índice de satisfação com as instalações físicas (indicador nº 39 do CNJ) 

Fórmula Aplicada: 

avaliações positivas quanto à adequação das instalações físicas
Indicador 13 100

Total de avaliações nestes itens da pesquisa

 
  
 

 

 

Ano  Índice de satisfação com as instalações físicas  

2011  
6

100 75%
8

x   

 

3.4.8 Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia 

(indicador nº 42 do CNJ) 

Fórmula Aplicada: 
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tempo de insdisponibilidade de equipamentos
Disponibilidade 1 100

tempo total do período

 
   
 

 

 

Ano  Índice  

2010  
1752

1 100 80%
8760

 
   

 
 

2011  
288

1 100 90%
2880

 
   

 
 

 

3.4.9 Eficiência operacional do TJRN (indicador nº 11 do CNJ) 

Fórmula Aplicada: 

despesa total - inativos - precatórios - investimentos + depreciação
Eficiência operacional= 100

processos baixados

 
 

 

 

Ano Índice 

2010 
455.260.093,04 0 12.814.253,05 7.451.856,13 0

$2.180,15
199.524

R
    

 
 

 

2011 
574.689.914,63 0 22.999.909,99 9.300.502,11 0

$2.660,45
203.871

R
    

 
 

 

 

3.4.10 Eficiência operacional do TJRN (indicador nº 11 do CNJ) 

Fórmula Aplicada 

            
                                                   

                  
 

3.4.11 Índice de orçamento estratégico (indicador nº 44 do CNJ) 

Fórmula Aplicada: 

valor disponibilizado para as iniciativasestratégicas
Orçamento estratégico= 100

orçamento total

 
 

 
 

Ano  Índice  
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2010  
18.075.095,81

100 4,25%
424.947.928,79

 
  

 
 

2011  
45.710.304,43

100 7,95%
574.689.914,63

 
  

 
 

 

3.4.12 Índice de sistemas administrativos estratégicos integrados no ERP  

Fórmula Aplicada: 

n° de sistemas administrativos e estratégico integrado no ERP
Sistemas integrados=

7
 

Ano  Índice  

2010  18
0

7
Indicador   

2011  18
3

7
Indicador   

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Objetivando responder ao problema do estudo serão comparadas as variáveis de acordo 

com cinco critérios estabelecidos, tais como:  

 

 Comparação da evolução de cada variável ao longo da série temporal de 2004 a 2011; 
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 Comparação dos tribunais estaduais do Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 

Sul e Sergipe, de acordo com a série temporal de 2004 a 201; 

 Comparação do triênio que antecede (2006 a 2008) e que sucede (2009 a 2011) a 

implantação do planejamento; 

 Comparação do tribunal estadual do Rio Grande do Norte em relação ao Brasil; 

 Comportamento das variáveis em relação à justiça estadual em 2011. 

 

 

4.1 - ESTUDO COMPARATIVOS DAS VARIÁVEIS 

 

4.1.1 - Comparação das variáveis por ano 

 

 A Tabela 08 apresenta uma breve descrição das variáveis estudadas, relatando sua 

evolução numa série temporal de 2004 a 2008.  

 

 

 

 

Tabela 08 - Descrição das variáveis - Brasil de 2004 a 2011 

 

Anos 
Número total 

de Magistrados 

Despesa Total da 

Justiça (R$) 

Número Total de 

Sentenças ou 

Decisões 

Número total 

de servidores 

Número Total 

de Casos Novos 

2004 9.724 11.663.823.456,90 10.608.272 163.342 14.143.426 

2005 10.420 13.555.803.645,96 12.282.230 184.695 14.969.063 

2006 10.805 15.281.501.505,82 13.522.966 197.916 16.366.125 

2007 11.095 16.651.952.859,99 14.206.999 205.295 17.443.135 

2008 11.108 19.067.795.839,01 15.345.633 215.869 18.648.946 

2009 11.559 21.067.226.521,60 17.447.532 225.059 17.720.899 

2010 11.768 23.879.566.497,69 16.579.162 236.390 17.459.200 

2011 11.835 26.385.896.030,80 16.471.663 240.854 18.688.234 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 O Gráfico 01 retrata o número de magistrados de 2004 a 2011. É perceptível que este 

número vai aumentando a cada ano, desde 2004 com 9.724 juízes até 2011, com 11.835 

magistrados. Apenas no ano de 2007 o número não aumentou.  
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Gráfico 01 - Número total de magistrados 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 

 Já em relação ao Gráfico 02, observa-se uma série temporal ascendente, ou seja, a cada 

ano as despesas (R$) com a justiça estadual vai aumentando. Comparando 2004 com 2011, 

analisa-se que houve um aumento de 226,22% nas despesas. 

 

 

Gráfico 02 - Despesa Total da Justiça (R$) 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 
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 Em relação ao Gráfico 03 constata-se que o número de sentenças ou decisões no Brasil 

ao longo dos oitos anos estudados vai crescendo até 2009, chegando a 17.447.532 sentenças e 

diminui nos dois outros anos, chegando em 2011 a 16.471.663 decisões. 

 

Gráfico 03 - Número Total de Sentenças ou Decisões 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 Observando o Gráfico 04, analisa-se que o número de servidores também vai 

aumentando de acordo com os anos. Relata-se que o número de servidores da justiça estadual 

em 2004 comparando com 2011, cresceu 55,27%. 

 

 

Gráfico 04 - Número total de servidores no Brasil 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 
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 Em respeito ao Gráfico 05, constata-se que o número de casos novos têm aumentado 

de 2004 até 2008, diminuindo nos dois anos posteriores, voltando a aumentar em 2011 com 

18.688.234 casos novos. 

 

 

Gráfico 05 - Número Total de Casos Novos 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 A Tabela 09 apresenta o comportamento do índice médio de congestionamento total. 

Na qual foi construída uma média aritmética simples anual para o índice. O Gráfico 6 ilustra a 

Tabela 09. 

 

Tabela 09 - Descrição do Índice médio de congestionamento total - Brasil de 2004 a 2011 

 

Anos 

Índice 

Congestionamento Total 

2004 68,46% 

2005 68,35% 

2006 69,59% 

2007 67,72% 

2008 63,42% 

2009 62,08% 
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2010 59,86% 

2011 65,38% 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 Ao se analisar o Gráfico 06, percebe-se que o índice de congestionamento médio total 

vai diminuindo ao longo dos anos, iniciando com 68% em 2004 e chegando a 59% em 2010. 

No ano posterior houve um aumento, no entanto, ainda está num valor abaixo dos anos de 

2004 a 2007. 

 

 

Gráfico 06 - Índice de Congestionamento médio total (%) 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 

 

4.1.2 - Comparação pelos principais estados 

 

 As Tabelas e Gráficos a seguir apresentam uma comparação mais detalhada para os 

tribunais estaduais do Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe, de acordo 

com a série temporal de 2004 a 2011. O motivo da inclusão desses estados se deve ao 

resultado anual estatístico em 2012 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que fez 

uma comparação entre os resultados obtidos por estado  e suas metas estabelecidas. Sendo 

mostrado no Gráfico 07 o percentual de cumprimento de meta. Assim, é possível analisar que 

os estados que tiveram o maior percentual do cumprimento de meta foram o Sergipe, Rio 
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Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Ceará. Logo, faremos uma comparação como as 

variáveis se comportam entre esses quatro tribunais estaduais. 

 

 

Gráfico 07 - Comparação entre Resultados obtidos e as Metas estabelecidas 

Fonte: Resultado Anual Estatístico  /2012 – TJ/RN 

 

 A Tabela 10 e o Gráfico 08 apresentam o número de magistrados para os tribunais 

estaduais do CE, RN, RS e SE. Observa-se que em todos os anos (2004 a 2011) o tribunal do 

Rio Grande do Sul tem maior número de juízes. Já o que apresenta menor representatividade é 

o tribunal do Sergipe. 

 

 

Tabela 10 - Número de magistrados de 2004 a 2011 para os tribunais Estaduais do Ceará, Rio Grande 

do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe. 

 

Ano 
Tribunais Estaduais 

CE RN RS SE 

2004 369 231 691 121 

2005 369 251 769 124 

2006 373 227 764 139 

2007 371 226 809 138 
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2008 374 225 791 134 

2009 395 228 745 153 

2010 403 212 783 144 

2011 488 202 774 148 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 

 

 

Gráfico 08 - Número de magistrados de 2004 a 2011 para os tribunais Estaduais do Ceará, Rio Grande 

do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 Já a Tabela 11 e o Gráfico 09 representam a despesa total (R$) para os tribunais em 

estudo. Percebe-se uma situação análoga à Tabela 10, ou seja, os tribunais TJ-RS e TJ-SE 

apresentam, respectivamente, a maior e menor representatividade com relação às despesas 

totais de 2004 à 2011. 

 

Tabela 11 - Despesa total (R$) de 2004 a 2011dos tribunais Estaduais do Ceará, Rio Grande 

do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe : 

 

Ano 
Tribunais Estaduais 

CE RN RS SE 

2004 288.989.052,74 190.724.647,01 1.101.369.649,00 138.268.788,00 

2005 355.644.447,64 210.914.277,40 1.124.999.327,75 146.617.691,25 

2006 404.306.425,19 209.341.780,00 1.186.671.339,00 175.475.649,00 
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2007 424.482.780,90 248.584.839,32 1.186.509.931,07 176.654.474,59 

2008 478.370.599,83 306.188.311,24 1.212.198.823,68 210.381.324,36 

2009 548.332.554,00 355.473.618,00 1.475.717.414,00 254.984.999,00 

2010 695.198.366,30 413.022.412,40 1.740.993.998,00 287.421.032,90 

2011 743.313.200,00 554.469.994,40 1.802.020.687,00 335.649.602,40 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 

Gráfico 09 - Despesa total (R$) de 2004 a 2011 para os tribunais Estaduais do Ceará, Rio Grande do 

Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 Observando a Tabela 12 e o Gráfico 10, quando se diz respeito ao número de 

sentenças ou decisões, novamente o tribunal estadual do Rio Grande do Sul apresenta o maior 

índice em todos os anos pesquisados. O tribunal do Ceará permanece como o segundo estado 

com maior quantidade em todos os anos. Todavia, dente os quatro pesquisados, o tribunal do 

Rio Grande do Norte apresentou o menor número de sentenças entre 2004 a 2006 e 2009 a 

2011. Nos anos de 2007 e 2008 foi o tribunal estadual de Sergipe com o menor índice.  

 

Tabela 12 - Número total de sentenças ou decisões de 2004 a 2011dos tribunais Estaduais do 

Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe.  

Ano 
Tribunais Estaduais 

CE RN RS SE 

2004 186.487 81.106 1.363.027 94.882 

2005 214.591 92.993 1.501.045 100.403 
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2006 223.623 117.558 1.941.997 133.018 

2007 257.414 158.863 2.229.229 154.936 

2008 263.905 169.625 2.300.294 150.280 

2009 358.993 165.966 1.760.602 175.983 

2010 346.393 182.467 1.900.348 204.385 

2011 220.293 165.383 1.878.577 166.562 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 

Gráfico 10 - Número total de sentenças ou decisões de 2004 a 2011dos tribunais Estaduais do Ceará, 

Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 

 Já em respeito a Tabela 13 e o Gráfico 11, constata-se o Rio Grande do Sul como o 

maior número de servidores, no entanto, os índices do Rio Grande do Norte e Sergipe, estes 

os tribunais com menor número de servidores, apresentam valores próximos. 

 

 

 

Tabela 13 - Número total de servidores de 2004 a 2011dos tribunais Estaduais do Ceará, Rio 

Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe : 

 

Ano 
Tribunais Estaduais 

CE RN RS SE 
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2004 4.978 2.933 13.564 3.265 

2005 5.288 2.890 12.193 2.927 

2006 5.113 3.257 12.291 2.871 

2007 4.983 3.572 12.904 3.251 

2008 4.681 3.806 13.373 3.045 

2009 4.487 3.651 14.871 3.323 

2010 4.681 3.855 14.739 2.882 

2011 5.211 3.825 15.088 3.973 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 

Gráfico 11 - Número total de servidores de 2004 a 2011dos tribunais Estaduais do Ceará, Rio Grande 

do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 A Tabela 14 e o Gráfico 12 apresentam uma grande representatividade do TJ-RS, com 

relação ao número total de casos durante 2004 a 2011. Novamente o TJ-CE ficou como o 

segundo tribunal, dentre os quatro, com maior índice o TJ-SE com a menor representação. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14 - Número total de casos novos de 2004 a 2011dos tribunais Estaduais do Ceará, Rio 

Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe: 
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Ano 

Tribunais Estaduais 

CE RN RS SE 

2004 227.254 131.421 1.595.214 100.172 

2005 247.561 148.433 1.816.153 109.345 

2006 250.500 196.510 2.121.937 135.754 

2007 273.306 158.617 2.424.998 148.078 

2008 318.001 172.216 2.569.449 146.287 

2009 341.646 214.786 1.897.913 145.207 

2010 284.721 211.457 1.918.152 151.051 

2011 317.401 196.116 1.865.826 160.115 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 

Gráfico 12 - Número total de casos novos de 2004 a 2011dos tribunais Estaduais do Ceará, Rio 

Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 A Tabela 15 ilustra o índice de congestionamento médio total para quatro tribunais 

estaduais do País (CE, RN, RS, SE). Em respeito ainda à Tabela 15 e ao Gráfico 13, percebe-

se que em todos os anos (com exceção de 2005), o tribunal estadual do Ceará obteve o maior 

índice de congestionamento. Fato similar para o tribunal do Sergipe, que obteve o menor 

índice para todos os anos (com exceção de 2009). Em 2005 o Rio Grande do Norte apresentou 

o maior valor do índice de congestionamento. 

Tabela 15 - Índice de Congestionamento médio total para os tribunais Estaduais do Ceará, Rio 

Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe  

 

0 

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ano 

N
ú

m
e

ro
 T

o
ta

l d
e

 C
as

o
s 

N
o

vo
s 

CE 

RN 

RS 

SE 



 

74 

 

Tribunais 

Estaduais 

Ano 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CE 73,59% 73,22% 74,90% 74,01% 76,16% 83,97% 74,43% 74,30% 

RN 72,13% 76,98% 72,77% 65,82% 61,28% 59,63% 56,47% 56,30% 

RS 62,82% 63,49% 58,93% 57,22% 58,38% 46,63% 47,07% 58,30% 

SE 57,70% 57,95% 51,48% 46,42% 46,43% 63,50% 50,23% 54,40% 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 

Gráfico 13 - Índice de Congestionamento médio total dos Tribunais Estaduais do Ceará, Rio Grande 

do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 
 

4.1.3 - Comparação por triênio 

 

 Como a partir de 2009 foi implantado o modelo de planejamento estratégico utilizando 

o BSC como instrumento para a definição de Metas  anuais  para os tribunais estaduais do 

País, a Tabela 16 e os Gráficos 14, 15, 16, 17 e 18, representam uma comparação entre o total 

dos três últimos anos antes de iniciar o planejamento anual (2006 a 2008) e os três anos após a 

iniciativa do governo em implantar esse programa em relação às variáveis aqui estudadas. 

 O Gráfico 14 retrata que o número total de magistrados aumentou do triênio após a 

implantação do planejamento em relação ao último triênio antes de 2009. Este fato irá ocorrer 

de forma similar para os Gráficos 15 (Despesa Total da Justiça (R$)), Gráfico 16 (Número 

Total de Sentenças ou Decisões), Gráfico 17 (Número total de servidores) e o Gráfico 18 
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(Número Total de Casos Novos), assim, observa-se que o triênio que antecede 2009 apresenta 

valores menores que o primeiro triênio que procede esse ano.  

 Ainda segundo a Tabela 16, analisa-se que a variável com maior aumento foi com 

despesa total de justiça (R$), na qual apresentou um aumento de 39,86% de um triênio para o 

outro. Já a de menor crescimento de 2006-2008 para 2009-2011 foi o número total de casos 

(2,69%). Para as demais, houve um crescimento intermediário sobre o Número total de 

Magistrados (6,52%), número total de servidores (13,44%) e o número Total de Sentenças ou 

Decisões (17,23%). 

 

Tabela 16 - Comparação dos últimos 3 anos antes de haver planejamento com os primeiros 

três após a inclusão de planejamento no Brasil - Variáveis quantitativas 

Variáveis 
Triênio 

2006 - 2008 2009 - 2011 

Número total de Magistrados 33.008 35.162 

Despesa Total da Justiça (R$) 51.001.250.204,82 71.332.689.050,09 

Número Total de Sentenças ou Decisões  43.075.598 50.498.357 

Número total de servidores 619.080 702.303 

Número Total de Casos Novos 52.458.206 53.868.333 

Fonte: Justiça em números, 2006 a 2011 
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Gráfico 14 - Comparação do triênio 2006-2008 com 2009-2011 para o número de magistrados no 

Brasil 

Fonte: Justiça em números, 2006 a 2011 

 

 

Gráfico 15 - Comparação do triênio 2006-2008 com 2009-2011 para a despesa total da justiça 

Estadual no Brasil (R$) 

Fonte: Justiça em números, 2006 a 2011 
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Gráfico 16 - Comparação do triênio 2006-2008 com 2009-2011 para o número total de Sentenças ou 

Decisões no Brasil 

Fonte: Justiça em números, 2006 a 2011 

 

 

 

Gráfico 17 - Comparação do triênio 2006-2008 com 2009-2011 para o número total de servidores no 

Brasil 

Fonte: Justiça em números, 2006 a 2011 
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Gráfico 18 - Comparação do triênio 2006-2008 com 2009-2011 para o número total de Casos Novos 

no Brasil 

Fonte: Justiça em números, 2006 a 2011 

 

 

 A Tabela 17 e o Gráficos 19 ilustra o comportamento do triênio anterior e posterior à 

implantação do planejamento anual dos tribunais do País. Assim, analisa-se que o Índice de 

congestionamento obteve uma queda considerável após o ano de 2008. 

Tabela 17 - Comparação dos últimos 3 anos antes de haver planejamento com os primeiros 

três após a inclusão de planejamento no Brasil - Índice  

 

Índice 
Triênio 
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Congestionamento Total 66,91% 62,44% 

Fonte: Justiça em números, 2006 a 2011 
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Gráfico 19 - Comparação do triênio 2006-2008 com 2009-2011 para o Índice de Congestionamento médio total 

(%) 

Fonte: Justiça em números, 2006 a 2011 

 

 A Tabela 18 apresenta dois índices. O primeira é o "Custo por sentença", sendo 

construído a partir do quociente entre "Despesa Total da Justiça (R$)" e o "Número Total de 

Sentenças ou Decisões". O segundo foi o índice "Produção média por magistrado", 

adquirido a partir da divisão do "Número Total de Sentenças ou Decisões" com o "Número 

total de Magistrados". O Gráfico 20 ilustra uma comparação entre os estados CE, RN ,RS e 

SE com a soma dos anos 2006 a 2008 em relação à soma dos anos 2009 a 2011.  

Tabela 18 - Comparação do triênio 2006-2008 com 2009-2011 sobre o índice do custo de 

sentença e produção média por magistrado. 

 

 

Ano 

Custo por sentença Produção média por magistrado 

CE RN RS SE CE RN RS SE 

2006 1808,0 1780,8 611,1 1319,2 599,5 517,9 2541,9 957,0 

2007 1649,0 1564,8 532,3 1140,2 693,8 702,9 2755,5 1122,7 

2008 1812,7 1562,7 1805,1 1399,9 705,6 1355,7 753,9 1121,5 

2009 1527,4 2141,8 838,2 1448,9 908,8 727,9 2363,2 1150,2 

2010 2007,0 2263,5 916,1 1406,3 859,5 860,7 2427,0 1419,3 

2011 3374,2 3352,6 959,2 2015,2 451,4 818,7 2427,1 1125,4 

Fonte: Justiça em números 2006 a 2011. 
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magistrado, este estado apresentou o maior índice, sendo este no 2° triênio, tornando-se o 2° 

estado com maior índice, para o mesmo triênio, Sergipe. 

 Analisa-se ainda a respeito do Gráfico 20, o custo por sentença foi maior que a 

produção média por magistrado para os estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Todavia, 

ocorreu o contrário para o Rio Grande do Sul, no qual foi a produção média por magistrado  

apresentou um maior quantitativo. 

 

 

Gráfico 20 - Comparação do triênio 2006-2008 com 2009-2011 sobre o índice do custo de sentença e 

produção média por magistrado. 

Fonte: Justiça em números, 2006 a 2011 

 

4.1.4 - Comparação do Tribunal Estadual do RN com o Brasil 

 

 As tabelas e gráficos a seguir ilustram uma comparação do tribunal estadual de justiça 
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comparação em dados absolutos, no entanto, a Tabela 20 expõem essa comparação em dados 

percentuais, da forma que irá representar o percentual de participação do TJ-RN no País nas 

cinco variáveis estudadas neste trabalho. 

 Os Gráficos 21, 22, 23, 24 e 25 apresentam as informações ilustradas na Tabela 19. 
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Ano 
Justiça 

Estadual 

Número total de 

Magistrados 

Despesa Total da 

Justiça 

Número Total de 

Sentenças ou 

Decisões 

Número 

total de 

servidores 

Número Total 

de Casos Novos 

2004 
RN 231 190.724.647,01 81.106 2.933 131.421 

BR 9.724 11.663.823.456,90 10.608.272 163.342 14.143.426 

2005 
RN 251 210.914.277,40 92.993 2.890 148.433 

BR 10.420 13.555.803.645,96 12.282.230 184.695 14.969.063 

2006 
RN 227 209.341.780,00 117.558 3.257 196.510 

BR 10.805 15.281.501.505,82 13.522.966 197.916 16.366.125 

2007 
RN 226 248.584.839,32 158.863 3.572 158.617 

BR 11.095 16.651.952.859,99 14.206.999 205.295 17.443.135 

2008 
RN 225 306.188.311,24 169.625 3.806 172.216 

BR 11.108 19.067.795.839,01 15.345.633 215.869 18.648.946 

2009 
RN 228 355.473.618,00 165.966 3.651 214.786 

BR 11.559 21.067.226.521,60 17.447.532 225.059 17.720.899 

2010 
RN 212 413.022.412,40 182.467 3.855 211.457 

BR 11.768 23.879.566.497,69 16.579.162 236.390 17.459.200 

2011 
RN 202 554.469.994,40 165.383 3.825 196.116 

BR 11.835 26.385.896.030,80 16.471.663 240.854 18.688.234 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

Tabela 20 - Participação percentual da justiça estadual do estado do Rio Grande do Norte 

sobre o País de 2004 a 2011 

 

Ano 

Número total 

de 

Magistrados 

Despesa 

Total da 

Justiça 

Número Total de 

Sentenças ou 

Decisões 

Número 

total de 

servidores 

Número Total de 

Casos Novos 

2004 2,38% 1,64% 0,76% 1,80% 0,93% 

2005 2,41% 1,56% 0,76% 1,56% 0,99% 

2006 2,10% 1,37% 0,87% 1,65% 1,20% 

2007 2,04% 1,49% 1,12% 1,74% 0,91% 

2008 2,03% 1,61% 1,11% 1,76% 0,92% 

2009 1,97% 1,69% 0,95% 1,62% 1,21% 

2010 1,80% 1,73% 1,10% 1,63% 1,21% 

2011 1,71% 2,10% 1,00% 1,59% 1,05% 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 Em respeito ao Gráfico 21, observa-se que o TJ-RN está diminuindo sua 

representatividade em relação ao número de magistrados ao longo dos anos. Isso se deve a 
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falta de concursos públicos desde 2002, logo não está repondo na mesma velocidade que 

ocorrem as aposentadorias, exonerações, demissões e falecimentos. 

 

 

Gráfico 21 - Percentual da justiça estadual do RN em relação ao Brasil sobre o número de magistrados 

de 2004 a 2011 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 Já sobre o Gráfico 22, percebe-se algo contrário ao Gráfico 21, à medida que os anos 

se passam, é notório que as despesas totais em R$ do TJ-RN vão aumentando. 

 

Gráfico 22 - Percentual da justiça estadual do RN em relação ao Brasil sobre a despesa total (R$) de 

2004 a 2011 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 
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 Em relação ao Gráfico 23, o mesmo apresenta um padrão aleatório, ou seja, o número 

total de sentenças ou decisões no TJ-RN vai aumentando de 2004 até 2007, começando a 

diminuir no ano seguinte até que em 2010 aumenta e em 2011 volta a retroceder. 

 

Gráfico 23 - Percentual da justiça estadual do RN em relação ao Brasil sobre o número total de Sentenças ou 

Decisões de 2004 a 2011 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 O Gráfico 24 retrata que em 2004 o TJ-RN comportava o maior número de servidores 

dentre os ano pesquisados. Em 2005 esta quantidade caiu drasticamente, todavia, voltou a 

crescer de 2006 a 2008, retornando a diminuir até 2011. O ano de menor representatividade 

sobre o quadro de servidores na instituição foi em 2005. 
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Gráfico 24 - Percentual da justiça estadual do RN em relação ao Brasil sobre o número total de servidores de 

2004 a 2011 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 Analisando o Gráfico 25, infere-se que o percentual do número total de casos novos o 

TJ-RN em relação aos tribunais estaduais do País está num valor equilibrado entre 1,1% e 

0,9%. Observam-se anos com valores próximos do maior, como também anos com valores 

próximos ao menor. Os anos de 2006, 2009 e 2010 apresentaram maior participação no País. 

 

 

Gráfico 25 - Percentual da justiça estadual do RN em relação ao Brasil sobre o número total de Casos 

Novos de 2004 a 2011 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 Observando a Tabela 21 e o Gráfico 26, infere-se que o índice de congestionamento 

está diminuindo com o passar dos anos. 

 

Tabela 21 - Índice médio do Rio Grande do Norte de 2004 a 2011 

Ano 

Índice médio do Rio Grande do Norte 

Congestionamento 

Total 

Produtividade do 

magistrado  Atendimento a demanda 

2004 72,13% 1,52 -21,42% 

2005 76,98% 1,48 35,29% 

2006 72,77% 2,28 110,36% 

2007 65,82% 3,11 55,27% 

2008 61,28% 3,35 123,39% 
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2009 59,63% 683,57 213,80% 

2010 56,47% 751,06 -48,83% 

2011 56,30% 746,06 133,54% 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 

 

Gráfico 26 - Índice de Congestionamento médio total do Rio Grande do Norte de 2004 a 2011 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

4.1.5 - Comparação da participação da justiça estadual em 2011 

 

 A Tabela 22 apresenta a participação dos tribunais estaduais do País em 2011 referente 

ao número de magistrados, despesas totais (R$), número de sentenças, número de servidores e 

quantidade de casos novos. Já a tabela 23, ilustra as mesmas informações, no entanto, com 

valores percentuais, observando assim, a participação de cada estado na justiça estadual do 

País. 

 A partir da Tabela 22, analisam-se os Gráficos 27, 28, 29, 30, 31 e 32 que foram 

construídos com base na tabela retrocitada. 

 Em relação ao Gráfico 27, analisa-se a partir dos Estados em ordem decrescente, que o 

tribunal com maior número de magistrados no País é o de São Paulo (21,3% dos magistrados 

Estaduais do Brasil). O de menor é Roraima (representa apenas 0,41% do País). O TJ-RN foi 

17° tribunal estadual com maior índice, sendo o 5° do Nordeste. 
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Gráfico 27 - Percentual da justiça estadual em relação ao Brasil sobre o número de magistrados em 

2011 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 

 

 Em respeito ao Gráfico 28, analisa-se que o TJ-SP apresentou a maior despesa total 

(R$) em 2011 (21,76% da despesa dos tribunais estaduais do País). Como no Gráfico 27, o 

tribunal de menor representação nacional foi o TJ-RR, o TJ-RN foi o 16° do País e o 5° do 

Nordeste, sendo o tribunal com maior índice dessa região o da Bahia  
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Gráfico 28 - Percentual da justiça estadual em relação ao Brasil sobre a despesa total (R$) em 2011 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 

 

 

 

 Observando o Gráfico 29, percebe-se uma situação similar aos Gráficos 27 e 28, ou 

seja, o TJ-SP e o TJ-RR com maior e menor índices de participação nacional em 2011, 

respectivamente. Já o TJ-RN foi 7° tribunal estadual do Nordeste com maior sobre o número 

total de Sentenças ou Decisões em 2011.  
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Gráfico 29 - Percentual da justiça estadual em relação ao Brasil sobre o número total de  

Sentenças ou Decisões em 2011 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 

 

 O Gráfico 30 apresenta a participação dos tribunais estaduais em relação ao número de 

sentenças ou decisões em 2011. Na qual o TJ-SP e o TJ-RR apresentaram o maior e menor 

índice, respectivamente. O TJ-RN foi o 19° tribunal do País com maior índice e o 7° do 

Nordeste. 
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Gráfico 30 - Percentual da justiça estadual em relação ao Brasil sobre o número total de servidores em 2011 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 

 Observando o Gráfico 31, infere-se como no Gráfico 30 que o TJ-SP e o TJ-RR 

apresentaram o maior e menor índice, respectivamente, sobre o número total de Casos Novos 

em 2011. O TJ-RN foi o 19° tribunal do País com maior índice e o 6° do Nordeste, a Bahia 

como 1° e o Piauí como último dessa região. 
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Gráfico 31 - Percentual da justiça estadual em relação ao Brasil sobre o número total de Casos Novos em 2011 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 

 

 Observando a Tabela 24 o Gráfico 32, analisa-se que o tribunal de Pernambuco obteve 

o maior índice médio de congestionamento em 2011 seguido de Amazonas e Mato Grosso. Os 

menores índices foram dos Estados da Acre e Amapá. O Rio Grade do Norte foi 7° estado 

com menor índice. 
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Tabela 24 - Índices por estado da justiça estadual no País em 2011 

 

Tribunal de Justiça 

do Estado 

Índices 

Congestionamento 

médio Total (%) 

AC 31,0% 

AL 71,9% 

AP 19,7% 

AM 82,5% 

BA 74,7% 

CE 74,3% 

DF 56,1% 

ES 78,5% 

GO 69,7% 

MA 49,3% 

MS 59,0% 

MT 81,3% 

MG 69,8% 

PA 66,1% 

PB 62,0% 

PR 71,2% 

PE 84,2% 

PI 81,1% 

RJ 75,9% 

RN 56,3% 

RS 58,3% 

RO 46,2% 

RR 68,9% 

SC 70,9% 

SP 79,5% 

SE 54,4% 

TO 72,5% 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 
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Gráfico 32 - Índice de Congestionamento médio total por estado da justiça estadual em 2011 

Fonte: Justiça em números, 2004 a 2011 
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4.2 INDICADORES – AVALIAÇÃO DAS METAS DETERMINADAS PELO CNJ 

 

 A seguir serão apresentados 18 indicadores que fazem parte da avaliação das metas 

definidas pelo CNJ. Para a indicação do alcance das metas, abaixo é ilustrado a legenda para a 

avaliação dos indicadores.  

 

Legenda de avaliação dos indicadores: 

 

Descrição Cor 

Não alcançou a Meta 
 

Alcançou a Meta 
 

Superou a Meta 
 

Não Implementada ------- 

 

 

   

4.2.1 - Serviços externos ofertados em ambiente virtual  

 

META: Prover 1 novo serviço externo em ambiente virtual por ano a partir de 2011, 

totalizando 4 serviços até 2014.  

 

Linha de base  2010  2011  2012  2013  2014  

Não mensurado   ------- 
1  1  

1  1  

 

Verificou-se aumento significativo em investimentos no setor de informática, 

principalmente em Hardware, porém mesmo tendo alcançado a meta, o setor enfrenta 

problemas por falta de mão de obra qualificada no setor. 
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4.2.2 - Taxa de Congestionamento na fase de conhecimento do TJRN. 

 

META: Reduzir para 40% a taxa de congestionamento até 2014.  

 

Linha de base  2010  2011  2012  2013  2014  

62%       60% 
57%  54%  

50%  40%  

 

Meta não alcançada devido a má distribuição de servidores e Magistrados, pois em 

varias situações foi identificado excesso de servidores para poucos processos em andamento, 

da mesma em levantamento realizado pela Corregedoria da Justiça em 2012, verificou-se 

inúmeros Juízes com carga de trabalho muito aquém da sua capacidade.  

Providencias adotada criação de um grupo para estudar a produtividade dos 

magistrados e levantar o número de servidores, prevendo uma possível redistribuição do 

quadro de pessoal do Poder Judiciário; no momento está em fase de extração de dados pela 

Coordenadoria de Planejamento. 

Criação do Grupo Gestor das Metas, que possui como objetivo alavancar as metas 

prioritárias de 2012 e remanescentes dos anos de 2009 e 2010, bem como as Metas CNJ; No 

momento os gestores estão analisando a parametrização de cada meta devido as 

inconsistências do SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO JUSTICIÁRIO ESTATÍSTICO  

juntamente com a equipe de Planejamento Estratégico. 

 

4.2.3 - Índice de virtualização dos processos novos (indicador nº 9 do PJN). 

META: Aumentar para 90% o índice de virtualização dos processos novos até 2014.  

 

Importante: Ressalta-se que este percentual de 90% foi determinado pelo CNJ.  

 

Linha de base  2010  2011  2012  2013  2014  
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ND  40% 
50%  60%  

75%  90%  

A falta de investimento em infraestrutura e na capacitação de servidores são os 

principais entraves para se atingir a meta.  

4.2.4 - Índice de cobertura das ações de correição  

META: Aumentar em 10% ao ano o número de unidades fiscalizadas, tendo como base o ano 

anterior.  

 

Linha de base  2010  2011  2012  2013  2014  

36 
+10%  +10%  +10%  

+10%  +10% 

 

Retirou-se do texto as unidades extrajudiciais, devido às mesmas serem fiscalizadas 

pelo FDJ (Fundo de Desenvolvimento da Justiça).  

 

Linha de base  2010  2011  2012  

36 
40  50  86  

 

Ano  N° de unidades fiscalizadas  

2010  45 unidades  

2011  78 unidades  

 

Meta atingida com louvor, haja vista, que desde implantada, foi a maior serie histórica 

de Correções realizada em todos os tempos. 

4.2.5 - Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais (indicador nº 19 do CNJ). 

 

META: Aumentar em 2% ao ano o número de pessoas diretamente beneficiadas pelos 

projetos sociais.  
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Linha de base  2010  2011  2012  2013  2014  

Não mensurado  
2%  2%  

      2% 2% 2% 

 

Partindo de uma linha de base de 64.293 pessoas beneficiadas em 2009. 

(Levantamento obtido após a publicação da resolução 65/2009).  

 

Linha de base  2010  2011  2012  2013  2014  

64.293   
65.579  66.891  

68.229 69.594 70.986 

 

Ano  N° de pessoas beneficiadas  

2010  264.950 

2011  179.612 

 

 O Poder Judiciário, cada vez mais, está saindo dos gabinetes para atender os cidadãos, 

exemplo -  Justiça na Praça.  

 

4.2.6 - Índice de inserções institucionais na mídia (indicador nº 28 do CNJ) 

 

META: Aumentar em 4% ao ano o número de inserções institucionais na mídia, até 2014.  

 

Linha de base  2010  2011  2012  2013  2014  

Não mensurado  
4%  

4% 4% 4% 4% 

 

Partindo de uma linha de base de 2.000 inserções institucionais, (levantamento obtido 

após a publicação da resolução 65).  

 

Linha de base  2010  2011  2012  2013  2014  
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2000   
2.080  

2.163 2.250 2.340  2.434   

Ano Nº de inserções institucionais na mídia 

2010 4.623 

2011 10.507 

 

 

4.2.7 - Índice de parcerias estratégicas (indicador nº 24 do CNJ) 

 

META: Acrescer ao menos 1 parceria estratégica por ano até 2014.  

 

Linha de base  2010  2011  2012  2013  2014  

2 
1  1  1  

1 1 

 

Ano Nº de parcerias 

2010 30 parcerias 

2011 46 parcerias 

2012 54 parcerias 

 

Meta subdimensionada, haja vista a importância do Poder Judiciário na Sociedade. 

 4.2.8 - Índice de alcance das metas (indicador nº 33 do CNJ) 

 

META: Alcançar 90% das metas em 2014. 

 

Linha de base  2010  2011  2012  2013  2014  

0 
50%  60%  

70% 80% 90% 
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4.2.9 - Índice do Clima Organizacional (indicador nº 34 do CNJ) 

 

META: Aumentar em 10 pontos percentuais (p.p.) o índice de avaliações positivas do clima 

organizacional, até 2014.  

 

 

Linha de base  2010  2011  2012  2013  2014  

0  0,5pp 
1,5pp  

2,5pp 2,5pp  3,0pp  

Para identificar se a satisfação do PJRN se manterá nos percentuais determinados 

acima será necessária à realização de uma nova pesquisa, a qual ocorrerá em meados de 

Novembro de 2012.  

 

4.2.10 – Percentual de progressões baseadas na avaliação de desempenho  

 

META: Aumentar para 90% o número de progressões baseadas na avaliação de desempenho. 

 

Linha de base  2010 2011 2012 2013 2014 

0 10% 25% 50% 70% 90% 

 

 

A pesquisa realizada com relação a meritocracia nas promoções e progressões  

apontou que 68,21% dos servidores encontra-se insatisfeito com forma como ocorre na 

atualidade, haja vista a falta de uma política clara e objetiva de mérito no Poder Judiciário do 

RN.  

 

 

4.2.11 - Índice de institucionalização de boas práticas de gestão 

META: Instituir pelo menos 01 projeto de boas práticas por ano.  

 

Linha de base  2010  2011  2012  2013  2014  
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0 
1  1  1  

1 1 

Ano  Práticas  Índice  

2010  

1.Manual de Gerenciamento de Rotinas das Varas Cíveis; 

2.Manual de Gerenciamento de Rotinas das Varas Criminais; 

3.Manual de Gerenciamento de Rotinas dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais; 

4.Manual de Gerenciamento de Rotinas das Varas de Fazenda Pública e de 

Registros Públicos; 

5.Manual de Gerenciamento de Rotinas das Varas Cíveis Especiais.  

5  

2011  

1.Instituiu a metodologia de Gestão de Projetos em parceria com o Tribunal 

Regional Eleitoral de Natal;  

2.Elaborou o manual de Gestão de Processos na área Administrativa.  

2  

2012  
1.Criação do Grupo Gestor das Metas através da portaria nº 179/2012-TJ  

1  

 

 

Superou a META em todos os aspectos tanto quantitativamente, quanto 

qualitativamente, inclusive alguns manual tornaram-se modelos nacional. 

 

 

4.2.12 - Índice de capacitação nas competências estratégicas (indicador nº 30 do CNJ) 

 

META: Aumentar para 60% o índice de capacitação nas competências, até 2014.  

 

Linha de base  2010  2011  2012  2013  2014  

38% 40% 
45%  

50% 55% 60% 

 

O Conselho Nacional de Justiça entende como competência Estratégica: BSC, Gestão 

de projetos, Gestão de Processos, Gestão da Informação. 
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Faltou um trabalho de sensibilização da importância da participação de todos para o 

desenvolvimento da cultura da Gestão Estratégica no Poder Judiciário Potiguar. 

 

4.2.13 - Índice de satisfação com as instalações físicas (indicador nº 39 do CNJ) 

 

META: Aumentar para 60% o índice de avaliações positivas sobre instalações físicas até 

2014.  

Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014 

30% 35% 
35%  

40% 50% 60% 

 

Resultado da pesquisa não levou em consideração a situação em que se encontra 

alguns Fóruns do interior do Estado, que estão necessitando de reformas urgentes e 

equipamentos sucateados.  

 

4.2.14 - Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia 

(indicador nº 42 do CNJ) 

 

META: Aumentar para 95% o índice de disponibilização de equipamentos, até 2014. 

 

Importante: Esta meta de 95% foi determinada pelo CNJ.  

 

Linha de base 2010 2011 2012 2013 2014 

nd 
80%  85%  

90% 93% 95% 

 

4.2.15 - Eficiência operacional do TJRN (indicador nº 11 do CNJ) 

 

META: Diminuir para R$ 2.000 o valor da despesa por processo, até 2014.  

 

Linha de 2010 2011 2012 2013 2014 
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base 

R$ 3.000 
R$ 2.800  R$ 2.600  

R$ 2.400 R$ 2.200 R$ 2.000 

 

O indicador não está sendo mensurado na sua totalidade. Falta de sistemas 

apropriados, duas variáveis não foram mensuradas nestes anos (depreciação e precatórios). 

Pode-se gerenciar melhor, à medida que se possa mensurar de forma mais detalhada, 

quanto custa cada unidade/vara, quanto se gasta com água, luz, energia, papel de forma que 

possa extrair para a administração relatórios gerenciais mais precisos; 

Sendo fundamental em qualquer analise  responder a pergunta: quanto custa para o 

Poder Judiciário cada Unidade Jurisdicional?  

 

4.2.16 - Índice de orçamento estratégico (indicador nº 44 do CNJ) 

 

META: Disponibilizar 15% do valor do orçamento total para iniciativas estratégicas, até 

2014.  

 

Linha de base  2010  2011  2012  2013  2014  

nd 
5%  10%  

10% 10% 15% 

 

4.2.17 - Índice de disponibilidade de sistemas on-line (indicador nº 43 do CNJ) 

 

META: Aumentar para 99% o índice de disponibilização de sistemas, até 2014. 

 

Linha de base  2010  2011  2012  2013  2014  

85% 
85%  87%  

90% 95% 99% 

 

4.2.18 - Índice de sistemas administrativos estratégicos integrados no ERP  
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META: Ter os sete sistemas administrativos estratégicos integrados até 2012.  

 

Linha de base  2010  2011  2012  2013  2014  

0/7  
1/7  3/7  

7/7 7/7 7/7 

A secretaria de informática em sua matriz de controle ressaltou a dificuldade de 

andamento dos sistemas por falta de pessoal; 

Recomendou-se uma análise mais detalhada nos projetos, afim de realizar um estudo nos 

custos do projetos e seus devidos fluxos de caixa.  

 

QUADRO RESUMO – CONTROLE DE METAS DO TJ/RN 

OBJETIVO  INDICADORES  2010  2011  2012  

1. Ampliar o acesso à justiça  
1. Serviços externos ofertados em 

ambiente virtual  
----- 

  

2. Aumentar a celeridade e eficácia 

da prestação jurisdicional e 

administrativa  

2. Taxa de congestionamento de 

conhecimento do TJRN (Ind. 3 do 

PJN)  

------ 
  

3. Índice de virtualização dos 

processos novos (indicador n° 9 do 

CNJ)  

------ 
  

3. Otimizar a fiscalização e correção  
4. Índice de cobertura das ações de 

correção     

4. Disseminar valores éticos, morais 

e cidadania  

5. Número de pessoas beneficiadas 

pelos projetos sociais (indicador n° 19 

do CNJ)  
  

------ 

5. Aperfeiçoar o processo de 

comunicação social  

6. Índice de inserções institucionais na 

mídia (indicador n° 28 do CNJ)   
------ ----- 

6. Estabelecer e fortalecer parcerias 

com as instituições que interagem 

com o Poder Judiciário  

7. Índice de parcerias estratégicas 

(indicador n° 24 do CNJ)     
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7. Promover o alinhamento e a 

integração entre as unidades do 

nosso Poder Judiciário do Rio 

Grande do Norte  

8. Índice de alcance das metas 

(indicador n° 33 do CNJ)    
------- 

8. Aperfeiçoar a gestão de recursos 

humanos  

9. Índice do clima organizacional 

(indicador n° 34 do CNJ)  
------ 

 
------- 

10. Promoções e progressões baseadas 

na avaliação de desempenho 
------ ------ ------ 

9. Estimular iniciativas inovadoras e 

disseminar o conhecimento  

11. Índice de institucionalização d 

boas práticas de gestão     

12. Índice de capacitação nas 

competências estratégicas (indicador 

n° 30 do CNJ)  

------ 
 

------- 

10. Garantir a infraestrutura física e 

tecnológica do Poder Judiciário do 

Rio Grande do Norte  

13. Índice de satisfação com as 

instalações físicas (indicador n° 39 do 

CNJ)  

------- 
 

------ 

14. Índice de disponibilidade de 

infraestrutura de equipamentos de 

tecnologia (indicador n° 42 do CNJ)  
  

------ 

11. Aprimorar a gestão orçamentária 

e financeira  

15. Eficiência operacional do TJRN 

(indicador n° 11 do CNJ)    
------ 

16. Índice de orçamento estratégico 

(indicador n° 44 do CNJ)    
------ 

12. Aumentar a confiabilidade e 

ampliar o acesso às informações  

17. Índice de disponibilidade de 

sistemas on-line (indicador n° 43 do 

CNJ)  
  

------ 

18. Índice de sistemas administrativos 

estratégicos integrados no ERP    
------ 
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Capítulo 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação teve como objetivo principal analisar a eficácia na execução do 

Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, buscando responder se 

as práticas de gestão estratégica implantadas no judiciário potiguar apresentam resultados 

eficazes.  

Preliminarmente verificou-se se o objetivo geral da pesquisa geral foi atingido, 

pode-se afirmar que sim, pois se levantou uma gama de dados necessários, constatando-se que 

o Poder Judiciário tem um Planejamento Estratégico implantado desde 2009, o qual está 

constantemente sendo atualizado, porém mesmo possuindo indicadores estratégicos e metas 

definidas ainda não foi implantado e analisado na sua totalidade pelo órgão. 

Percebe-se que algumas variáveis da análise cresceram de forma extremamente 

acelerada a partir da implantação do P.E., entre elas as despesas totais do Poder Judiciário do 

Rio Grande do Norte praticamente triplicaram desde sua implantação em comparação com o 

total das despesas  do Brasil com Judiciário Nacional que sofreu um aumento de apenas 

25,2% no mesmo período, demonstrando a existência de alguma vazão de recursos públicos 

de maneira desordenada. 

Verificou-se que uma variável fundamental para uma boa prestação de serviços 

judiciais a Sociedade apresentou  resultado positivo, que é a taxa de Congestionamento, a qual 

mede a relação entre casos novos e os nº de processos baixados no mesmo período, o TJ/RN 

conseguiu reduzir nos últimos anos,  mesmo não alcançando a Meta estabelecida pelo CNJ já   
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apresenta uma tendência de até 2014 alcançar a Meta, mesmo enfrentando o problema da falta 

de Magistrado, conforme observa-se na Tabela-10, o Judiciário Potiguar foi único que reduziu 

o quantitativo de Magistrados em comparação com 2004, motivado principalmente pela falta 

de concursos para preencher quadro. 

Identificou-se nas análises uma situação atípica que mesmo diminuindo a 

quantidade de Magistrados, notou-se um aumento no quantitativo de sentenças ou decisões  

até o ano de 2010, conforme Tabela 12. 

Quando da realização da comparação dos dados do triênio antes e posterior à 

implantação do Planejamento Estratégico verifica-se que no período posterior a 2009 (ano da 

implantação do Planejamento Estratégico no Poder Judiciário), a eficiência aumenta em 

relação à produtividade do Judiciário Potiguar como um todo haja vista que com a 

praticamente a mesma quantidade de servidores consegue-se sucessivamente reduzir a taxa de 

congestionamento mesma aumentando o número de casos novos.  

 Ao analisar os dois índices "Custo por sentença" e "Produção por magistrado", o 

Gráfico 20 ilustrou que os Tribunais Estaduais do Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe 

obtiveram custos superiores que o Rio Grande do Sul. Já com relação Produção média por 

magistrado o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul apresenta a maior produtividade por 

Magistrado, o que representa uma melhor gestão judiciária respondendo  mais rapidamente 

aos judicantes que buscam a justiça para solucionar seus litígios. Constatou-se também que 

não houve praticamente impacto significativo devido a implantação do Planejamento 

Estratégico do Poder Judiciário.  

Com relação à situação da eficácia na Gestão Judiciária Potiguar analisou-se 

objetivamente o cumprimento ou não das Metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Justiça para todo o Judiciário Nacional que se encontra no Quadro Resumo do Controle de 

Metas, o qual apresenta as 12 determinadas, compostas de 18 indicadores, destas não foram 

alcançadas as Metas com relação: Aumento da confiabilidade, Aprimorar a gestão 

orçamentária, Estimular iniciativas inovadoras, Disseminar o conhecimento, Virtualização dos 

processos novos, Promoção e progressões baseadas na avaliação de desempenho, estas 

enfrentam problemas desde falta de recursos humanos qualificados até burocracia, falta de 

recursos financeiros e problemas de gestão. 
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Contudo o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte se encontra em terceiro lugar 

entre todos os estados do Brasil na avaliação geral dos indicadores estratégicos, devido ao 

empenho os integrantes sejam estes servidores ou magistrados. 

Nas analises realizadas encontramos problemas nos indicadores: 

- Índice de virtualização dos processos novos: falta de recursos humanos e 

financeiros para a efetiva implantação da digitalização de  todos os processos que derem 

entrada a partir de 2009; 

-  Promoções e progressões baseadas na avaliação de desempenho: problemas na 

infraestrutura do setor de recursos humanos para implantação e a definição de modelo pelo 

CNJ; 

- Índice de Capacitação nas competências estratégicas: falta de interesse dos 

servidores em treinamentos nesta área e pouca de divulgação; 

- Índice de orçamento estratégico: não foi definido pelo TJ/RN qual o parâmetro 

de gastos com o orçamento estratégico. 

- Índice de disponibilidade de sistemas on-line: enfrentando problemas de 

infraestrutura; 

- Índice de disponibilidade de sistema administrativo estratégico integrado no 

ERP: sistemas em desenvolvimento. 

Diante deste cenário verificou-se que a eficácia do Poder Judiciário tem mais 

pontos positivos do que negativos, haja vista, que aspectos como Eficiência operacional, 

Disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia, Institucionalização de boas 

práticas de gestão, Parcerias estratégicas, Cobertura das ações de correção e Serviços externos 

ofertados em ambiente virtual tem impulsionado de forma efetiva para melhoria na prestação 

jurisdicional a sociedade e vislumbrando que a execução do que foi definido no Planejamento  

Estratégico  encontra-se em efetivo desenvolvimento para que em 2014 o Poder Judiciário 

Potiguar tenha alcançado todas as Metas, contribuindo assim de forma efetiva para o 

desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte como exemplo de ética, respeito aos 

cidadãos e justiça para todos.   
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ANEXO - BANCO DE DADOS 

 

Tabela 25 - Banco de dados de 2004 

Tribunal 

do Estado 

Número 

total de 

Magistrados 

Despesa Total 

da Justiça 

Número 

Total de 

Sentenças 

ou Decisões 

Número total 

de servidores 

Número 

Total de 

Casos 

Novos 

Taxa de 

Congestionamento 

Total 

AC 56 60.911.917,46 57.530 610 60.228 61,8% 

AL 128 114.613.861,59 3.023 1.098 2.494 82,8% 

AP 68 69.200.648,39 29.071 1.110 43.672 49,5% 

AM 140 165.827.875,75 64.082 2.384 124.337 82,0% 

BA 538 445.018.742,00 281.780 10.349 482.608 87,2% 

CE 369 288.989.052,74 186.487 4.978 227.254 73,6% 

DF 251 748.757.508,55 252.867 5.669 265.241 45,2% 

ES 351 329.249.886,00 153.765 3.461 153.782 9,5% 

GO 304 281.677.460,00 358.388 4.931 374.954 69,5% 

MA 248 209.769.108,00 80.060 4.510 105.320 78,0% 

MT 261 252.981.000,19 160.528 5.271 225.411 77,0% 

MS 167 185.233.207,00 205.267 3.716 222.682 70,3% 

MG 913 1.131.474.886,00 1.022.970 17.577 1.727.253 74,3% 

PA 282 208.215.860,00 52.136 3.044 118.071 92,0% 

PB 251 168.034.618,00 136.571 4.420 168.340 59,0% 

PR 578 511.162.329,39 558.319 8.210 687.916 76,2% 

PE 467 321.356.452,00 260.519 5.276 296.660 80,1% 

PI 160 108.651.743,00 79.535 2.110 74.974 66,2% 

RJ 806 1.225.642.856,00 907.321 Indisponível 1.066.304 70,9% 

RN 231 190.724.647,01 81.106 2.933 131.421 72,1% 

RS 691 1.101.369.649,00 1.363.027 13.564 1.595.214 62,8% 
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RO 129 125.841.091,00 154.022 2.277 112.887 32,0% 

RR 36 33.333.007,00 15.674 655 20.218 71,8% 

SC 367 405.055.491,88 352.898 8.620 588.896 82,6% 

SP 1.693 2.782.807.714,00 3.661.845 41.993 5.112.235 77,9% 

SE 121 138.268.788,00 94.882 3.265 100.172 57,7% 

TO 118 59.654.056,95 34.599 1.311 54.882 86,3% 

Fonte: Justiça em números 2004 
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Tabela 26 - Banco de dados de 2005 

Tribunal 

do Estado 

Número 

total de 

Magistrados 

Despesa Total 

da Justiça 

Número Total 

de Sentenças 

ou Decisões 

Número 

total de 

servidores 

Número 

Total de 

Casos 

Novos 

Taxa de 

Congestionamento 

Total 

AC 54 68.451.507,83 63.152 541 73.395 63,4% 

AL 128 126.548.647,47 13.144 2.101 43.038 70,1% 

AP 68 71.675.842,13 72.241 657 56.359 11,8% 

AM 157 204.639.661,00 51.068 1.279 83.224 86,2% 

BA 554 626.532.611,00 413.846 10.788 499.264 80,0% 

CE 369 355.644.447,64 214.591 5.288 247.561 73,2% 

DF 262 899.334.884,07 282.932 6.339 299.143 43,9% 

ES 425 304.591.032,21 179.323 3.608 208.530 69,0% 

GO 300 335.346.896,19 298.525 4.141 403.052 78,6% 

MA 264 178.969.511,50 104.796 996 137.089 76,4% 

MT 259 355.501.003,96 186.145 4.836 231.185 72,1% 

MS 182 160.280.582,66 205.744 3.371 318.950 73,6% 

MG 915 1.454.817.195,00 1.255.710 16.415 1.386.475 66,3% 

PA 269 222.553.331,00 76.500 2.659 145.524 89,3% 

PB 254 181.567.085,00 158.400 4.132 182.491 58,3% 

PR 680 540.444.051,88 584.829 7.238 492.326 72,7% 

PE 480 392.716.893,51 322.524 5.307 424.060 79,2% 

PI 144 94.838.745,74 50.843 2.161 62.872 75,1% 

RJ 843 1.464.800.083,00 1.199.231 23.474 1.127.770 64,9% 

RN 251 210.914.277,40 92.993 2.890 148.433 77,0% 

RS 769 1.124.999.327,75 1.501.045 12.193 1.816.153 63,5% 

RO 126 163.050.592,10 183.426 2.231 148.941 29,7% 

RR 40 42.610.585,87 17.564 710 28.227 74,3% 

SC 382 403.651.987,28 477.665 7.083 587.803 78,0% 

SP 2.016 3.358.877.020,18 4.132.164 50.199 5.649.017 78,0% 

SE 124 146.617.691,25 100.403 2.927 109.345 58,0% 

TO 105 65.828.151,34 43.426 1.131 58.836 82,8% 

Fonte: Justiça em números 2005 
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Tabela 27 - Banco de dados de 2006 

Tribunal 

do Estado 

Número 

total de 

Magistrados 

Despesa Total da 

Justiça 

Número 

Total de 

Sentenças ou 

Decisões 

Número 

total de 

servidores 

Número 

Total de 

Casos 

Novos 

Taxa de 

Congestionamento 

Total 

AC 53 76.993.778,10 73.717 1.650 79.840 58,8% 

AL 125 133.825.339,03 42.683 2.464 44.298 85,8% 

AP 68 91.570.947,98 33.682 832 53.486 49,5% 

AM 181 190.678.195,17 58.538 1.541 95.391 85,8% 

BA 592 745.608.393,00 326.281 11.757 538.874 86,1% 

CE 373 404.306.425,19 223.623 5.113 250.500 74,9% 

DF 262 972.693.247,00 300.262 7.027 293.136 43,7% 

ES 425 377.774.171,00 195.909 3.970 235.658 73,0% 

GO 294 378.913.203,00 404.197 1.415 486.256 78,6% 

MA 289 220.493.727,00 77.882 3.971 142.714 80,8% 

MT 261 376.361.875,00 202.212 5.379 191.673 71,6% 

MS 195 195.684.038,00 247.410 3.361 303.699 67,4% 

MG 955 1.602.145.704,00 1.326.036 20.550 1.612.105 66,4% 

PA 284 271.305.114,00 102.381 2.912 166.394 87,2% 

PB 247 213.156.676,00 171.859 4.535 196.833 58,9% 

PR 687 611.175.561,00 616.319 6.725 909.333 79,1% 

PE 485 405.207.717,00 279.013 6.024 368.684 84,2% 

PI 229 120.317.323,87 42.496 1.388 59.801 79,6% 

RJ 883 1.712.802.607,00 1.241.809 23.283 1.283.912 52,0% 

RN 227 209.341.780,00 117.558 3.257 196.510 72,8% 

RS 764 1.186.671.339,00 1.941.997 12.291 2.121.937 58,9% 

RO 126 183.440.932,00 215.152 2.361 153.265 25,4% 

RR 35 45.240.845,10 20.238 665 27.143 73,2% 

SC 397 451.035.990,00 565.665 7.264 659.778 75,7% 

SP 2.154 3.829.840.216,00 4.510.437 54.072 5.675.896 77,8% 

SE 139 175.475.649,00 133.018 2.871 135.754 51,5% 

TO 75 99.440.712,38 52.592 1.238 83.255 80,3% 

Fonte: Justiça em números 2006 
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Tabela 28 - Banco de dados de 2007 

Tribunal 

do Estado 

Número 

total de 

Magistrados 

Despesa Total 

da Justiça 

Número Total 

de Sentenças 

ou Decisões 

Número 

total de 

servidores 

Número 

Total de 

Casos 

Novos 

Taxa de 

Congestionamento 

Total 

AC 49 89.860.824,16 76.449 1.635 70.565 46,6% 

AL 124 155.781.895,17 49.085 2.345 100.065 86,8% 

AP 68 96.862.990,83 47.178 913 64.348 52,7% 

AM 208 223.573.967,17 82.841 1.814 143.438 83,4% 

BA 601 822.178.852,15 374.937 12.768 606.321 86,4% 

CE 371 424.482.780,90 257.414 4.983 273.306 74,0% 

DF 284 1.021.802.445,82 339.862 7.027 368.095 44,5% 

ES 430 452.249.446,93 217.032 4.194 258.614 66,7% 

GO 316 374.522.817,42 393.991 4.808 495.652 81,6% 

MA 261 272.792.832,93 85.724 3.955 143.982 86,9% 

MT 269 390.641.410,95 255.243 5.585 231.983 67,8% 

MS 193 269.325.849,07 290.775 3.785 360.607 64,4% 

MG 979 1.792.719.577,54 1.501.095 20.192 1.694.422 64,1% 

PA 286 332.300.642,09 138.070 3.322 182.433 83,9% 

PB 244 245.813.581,22 180.970 3.845 226.805 61,7% 

PR 687 664.400.730,95 638.536 3.715 913.834 79,5% 

PE 473 502.256.860,47 257.290 7.967 438.737 87,2% 

PI 146 152.129.774,52 21.034 762 38.965 77,0% 

RJ 900 1.703.289.907,55 1.234.505 24.168 1.340.871 54,4% 

RN 226 248.584.839,32 158.863 3.572 158.617 65,8% 

RS 809 1.186.509.931,07 2.229.229 12.904 2.424.998 57,2% 

RO 125 193.007.183,60 211.204 2.179 161.210 32,3% 

RR 35 45.833.961,07 21.270 752 23.591 72,9% 

SC 410 532.371.513,42 608.916 7.532 771.353 75,7% 

SP 2.363 4.186.660.203,18 4.330.302 56.210 5.721.639 80,3% 

SE 138 176.654.474,59 154.936 3.251 148.078 46,4% 

TO 100 95.343.565,90 50.248 1.112 80.606 48,3% 

Fonte: Justiça em números 2007 



 

118 

 

Tabela 29 - Banco de dados de 2008 

Tribunal do 

Estado 

Número 

total de 

Magistrados 

Despesa Total da 

Justiça 

Número Total 

de Sentenças 

ou Decisões 

Número 

total de 

servidores 

Número 

Total de 

Casos 

Novos 

Taxa de 

Congestionamento 

Total 

AC 42 104.093.278,74 80.894 1.501 76.131 42,6% 

AL 144 186.364.103,09 50.802 2.388 101.402 80,9% 

AP 68 110.764.201,51 55.989 800 62.794 14,6% 

AM 210 243.140.596,05 108.151 1.939 135.041 81,8% 

BA 603 1.559.054.022,28 469.074 11.781 719.087 83,2% 

CE 374 478.370.599,83 263.905 4.681 318.001 76,2% 

DF 287 1.082.473.858,79 300.956 6.972 367.482 55,1% 

ES 446 481.538.219,47 236.363 5.393 235.120 66,4% 

GO 338 418.391.720,35 411.549 5.331 535.579 74,2% 

MA 256 322.038.069,98 159.930 4.508 191.964 64,7% 

MT 254 473.394.683,95 228.131 5.319 269.121 72,6% 

MS 192 327.063.612,28 310.955 3.963 389.476 70,7% 

MG 990 1.967.147.077,68 1.685.551 23.597 1.790.652 61,3% 

PA 292 383.093.669,93 145.082 3.656 187.545 82,5% 

PB 242 285.362.402,38 179.524 4.117 190.181 62,8% 

PR 715 714.906.697,94 756.306 6.847 1.027.304 78,4% 

PE 463 509.812.355,10 267.426 8.087 340.635 87,4% 

PI 141 159.446.339,98 160.791 939 111.073 30,1% 

RJ 877 1.857.962.991,85 1.188.928 25.443 1.471.345 58,9% 

RN 225 306.188.311,24 169.625 3.806 172.216 61,3% 

RS 791 1.212.198.823,68 2.300.294 13.373 2.569.449 58,4% 

RO 137 217.134.205,69 234.898 2.371 180.475 28,8% 

RR 35 58.767.472,04 18.729 824 16.016 74,4% 

SC 432 669.058.774,67 689.106 7.717 815.050 73,7% 

SP 2.291 4.597.543.991,33 4.656.567 55.727 6.131.665 79,8% 

SE 134 210.381.324,36 150.280 3.045 146.287 46,4% 

TO 129 132.104.434,82 65.827 1.744 97.855 45,3% 

Fonte: Justiça em números 2008 
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Tabela 30 - Banco de dados de 2009 

Tribunal do 

Estado 

Número 

total de 

Magistrados 

Despesa Total da 

Justiça 

Número Total 

de Sentenças 

ou Decisões 

Número 

total de 

servidores 

Número 

Total de 

Casos 

Novos 

Taxa de 

Congestionamento 

Total 

AC 71 123.699.007,00 101.319 1.741 68.416 62,0% 

AL 135 178.624.075,00 147.317 2.284 110.907 96,0% 

AP 72 140.308.880,60 53.205 1.666 63.334 34,8% 

AM 165 261.407.712,00 123.695 2.484 292.850 64,7% 

BA 679 1.182.897.324,00 443.800 12.753 596.731 59,6% 

CE 395 548.332.554,00 358.993 4.487 341.646 84,0% 

DF 306 1.374.820.346,00 325.306 8.943 372.190 53,4% 

ES 314 534.411.179,00 187.228 5.350 275.764 63,3% 

GO 434 525.922.596,00 542.467 5.714 373.998 53,1% 

MA 267 428.514.253,00 158.443 4.494 202.852 42,8% 

MT 244 547.262.226,00 177.504 5.413 252.400 39,9% 

MS 206 372.792.075,00 467.555 3.939 298.650 58,1% 

MG 1.300 2.225.425.650,00 1.310.638 23.187 1.551.999 62,5% 

PA 284 436.980.462,00 509.865 3.810 239.304 60,2% 

PB 257 308.527.059,00 191.349 4.476 218.826 44,5% 

PR 617 777.472.871,00 752.650 6.484 923.734 58,9% 

PE 521 636.713.086,00 432.415 7.232 427.567 77,8% 

PI 139 194.544.926,00 31.381 2.330 59.484 94,0% 

RJ 836 2.143.285.372,00 2.066.510 25.361 2.325.979 71,2% 

RN 228 355.473.618,00 165.966 3.651 214.786 59,6% 

RS 745 1.475.717.414,00 1.760.602 14.871 1.897.913 46,6% 

RO 149 257.964.349,00 167.067 3.127 191.895 45,0% 

RR 32 73.764.101,00 26.882 1.015 33.903 87,3% 

SC 421 767.926.319,00 607.156 8.494 728.077 57,3% 

SP 2.460 4.795.975.135,00 6.137.410 56.994 5.407.850 65,9% 

SE 153 254.984.999,00 175.983 3.323 145.207 63,5% 

TO 129 143.478.933,00 24.826 1.436 104.637 70,1% 

Fonte: Justiça em números 2009 
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Tabela 31 - Banco de dados de 2010 

Tribunal do 

Estado 

Número 

total de 

Magistrados 

Despesa Total da 

Justiça 

Número Total 

de Sentenças 

ou Decisões 

Número 

total de 

servidores 

Número 

Total de 

Casos 

Novos 

Taxa de 

Congestionamento 

Total 

AC 69 138.276.067,30 106.101 1.693 76.926 35,2% 

AL 159 200.971.361,70 119.015 2.267 130.078 65,3% 

AP 86 147.374.521,20 72.743 1.855 60.671 44,2% 

AM 163 302.805.223,70 134.248 2.355 184.504 56,5% 

BA 592 1.195.921.006,00 499.927 10.260 685.409 66,8% 

CE 403 695.198.366,30 346.393 4.681 284.721 74,4% 

DF 306 1.472.879.362,00 362.340 9.780 415.167 62,3% 

ES 307 576.240.312,70 215.073 5.784 282.803 66,3% 

GO 450 722.341.075,10 452.610 6.397 407.135 49,0% 

MA 345 498.814.704,00 136.715 4.770 188.259 55,6% 

MT 237 573.073.089,00 173.286 5.605 268.428 49,0% 

MS 192 408.487.184,90 437.370 4.522 376.547 64,3% 

MG 1.297 2.442.689.595,00 1.404.194 24.480 1.492.986 60,8% 

PA 341 512.802.064,10 498.629 3.989 284.197 65,6% 

PB 241 372.284.973,30 193.999 4.094 223.444 55,1% 

PR 756 964.259.680,00 897.786 9.803 968.739 66,1% 

PE 502 678.898.443,30 438.116 7.907 375.951 76,0% 

PI 176 206.380.770,70 55.035 2.036 78.196 80,6% 

RJ 726 2.715.564.485,00 2.469.822 25.032 1.986.708 63,5% 

RN 212 413.022.412,40 182.467 3.855 211.457 56,5% 

RS 783 1.740.993.998,00 1.900.348 14.739 1.918.152 47,1% 

RO 148 318.420.229,70 138.411 3.453 169.304 44,8% 

RR 45 96.257.677,79 28.397 985 35.850 67,7% 

SC 457 913.822.433,60 708.323 10.023 823.919 64,4% 

SP 2.508 5.074.214.668,00 4.333.281 61.249 5.284.060 60,7% 

SE 144 287.421.032,90 204.385 2.882 151.051 50,2% 

TO 123 210.151.760,00 70.148 1.894 94.538 68,1% 

Fonte: Justiça em números 2010 
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Tabela 32 - Banco de dados de 2011 

Tribunal do 

Estado 

Número 

total de 

Magistrados 

Despesa Total da 

Justiça 

Número Total 

de Sentenças 

ou Decisões 

Número 

total de 

servidores 

Número 

Total de 

Casos 

Novos 

Taxa de 

Congestionamento 

Total 

AC 65 141.963.771,90 90.465 1.839 84.127 31,0% 

AL 150 218.665.423,20 102.424 2.170 135.727 71,9% 

AP 91 147.374.521,20 64.575 1.770 72.048 19,7% 

AM 150 371.008.647,30 184.629 2.335 270.240 82,5% 

BA 641 1.360.082.711,00 503.032 12.705 652.552 74,7% 

CE 488 743.313.200,00 220.293 5.211 317.401 74,3% 

DF 309 1.554.328.625,00 370.325 9.982 379.959 56,1% 

ES 293 615.264.894,10 333.361 5.150 391.545 78,5% 

GO 406 699.392.173,70 424.401 7.260 436.851 69,7% 

MA 274 614.770.315,90 195.765 4.770 246.918 49,3% 

MT 231 603.836.069,00 215.236 5.308 281.008 59,0% 

MS 267 418.345.713,30 371.083 4.714 467.956 81,3% 

MG 1.355 2.792.786.755,00 1.411.043 24.046 1.727.444 69,8% 

PA 333 556.399.854,60 331.215 4.709 307.474 66,1% 

PB 195 389.808.056,70 212.338 3.896 279.918 62,0% 

PR 767 1.143.522.355,00 945.253 12.473 1.030.327 71,2% 

PE 423 733.973.307,50 460.094 8.493 418.187 84,2% 

PI 157 231.856.501,70 62.246 2.259 87.723 81,1% 

RJ 790 2.902.774.860,00 2.301.143 25.670 2.434.027 75,9% 

RN 202 554.469.994,40 165.383 3.825 196.116 56,3% 

RS 774 1.802.020.687,00 1.878.577 15.088 1.865.826 58,3% 

RO 149 367.564.385,20 167.324 3.199 194.748 46,2% 

RR 48 115.558.385,90 30.505 1.044 41.081 68,9% 

SC 477 995.237.169,00 692.122 10.599 826.371 70,9% 

SP 2.521 5.741.043.266,00 4.486.015 56.355 5.262.768 79,5% 

SE 148 335.649.602,40 166.562 3.973 160.115 54,4% 

TO 131 234.884.784,80 86.254 2.011 119.777 72,5% 

Fonte: Justiça em números 2011 
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Tabela 33 - Participação da justiça estadual no País em 2011 

 
Tribunal de 

Justiça do 

Estado 

Número total 

de 

Magistrados 

Despesa Total da 

Justiça (R$) 

Número Total de 

Sentenças ou 

Decisões 

Número 

total de 

servidores 

Número Total 

de Casos Novos 

AC 65 141.963.771,90 90.465 1.839 84.127 

AL 150 218.665.423,20 102.424 2.170 135.727 

AP 91 147.374.521,20 64.575 1.770 72.048 

AM 150 371.008.647,30 184.629 2.335 270.240 

BA 641 1.360.082.711,00 503.032 12.705 652.552 

CE 488 743.313.200,00 220.293 5.211 317.401 

DF 309 1.554.328.625,00 370.325 9.982 379.959 

ES 293 615.264.894,10 333.361 5.150 391.545 

GO 406 699.392.173,70 424.401 7.260 436.851 

MA 274 614.770.315,90 195.765 4.770 246.918 

MT 231 603.836.069,00 215.236 5.308 281.008 

MS 267 418.345.713,30 371.083 4.714 467.956 

MG 1.355 2.792.786.755,00 1.411.043 24.046 1.727.444 

PA 333 556.399.854,60 331.215 4.709 307.474 

PB 195 389.808.056,70 212.338 3.896 279.918 

PR 767 1.143.522.355,00 945.253 12.473 1.030.327 

PE 423 733.973.307,50 460.094 8.493 418.187 

PI 157 231.856.501,70 62.246 2.259 87.723 

RJ 790 2.902.774.860,00 2.301.143 25.670 2.434.027 

RN 202 554.469.994,40 165.383 3.825 196.116 

RS 774 1.802.020.687,00 1.878.577 15.088 1.865.826 

RO 149 367.564.385,20 167.324 3.199 194.748 

RR 48 115.558.385,90 30.505 1.044 41.081 

SC 477 995.237.169,00 692.122 10.599 826.371 

SP 2.521 5.741.043.266,00 4.486.015 56.355 5.262.768 

SE 148 335.649.602,40 166.562 3.973 160.115 

TO 131 234.884.784,80 86.254 2.011 119.777 

Total 11.835 26.385.896.030,80 16.471.663 240.854 18.688.234 

Fonte: Justiça em números 2011 
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Tabela 34 - Participação em percentual da justiça estadual no País em 2011 

 

Tribunal de 

Justiça do 

Estado 

Número total 

de 

Magistrados 

Despesa Total da 

Justiça (R$) 

Número Total de 

Sentenças ou 

Decisões 

Número 

total de 

servidores 

Número Total 

de Casos Novos 

AC 0,55% 0,54% 0,55% 0,76% 0,45% 

AL 1,27% 0,83% 0,62% 0,90% 0,73% 

AP 0,77% 0,56% 0,39% 0,73% 0,39% 

AM 1,27% 1,41% 1,12% 0,97% 1,45% 

BA 5,42% 5,15% 3,05% 5,27% 3,49% 

CE 4,12% 2,82% 1,34% 2,16% 1,70% 

DF 2,61% 5,89% 2,25% 4,14% 2,03% 

ES 2,48% 2,33% 2,02% 2,14% 2,10% 

GO 3,43% 2,65% 2,58% 3,01% 2,34% 

MA 2,32% 2,33% 1,19% 1,98% 1,32% 

MT 1,95% 2,29% 1,31% 2,20% 1,50% 

MS 2,26% 1,59% 2,25% 1,96% 2,50% 

MG 11,45% 10,58% 8,57% 9,98% 9,24% 

PA 2,81% 2,11% 2,01% 1,96% 1,65% 

PB 1,65% 1,48% 1,29% 1,62% 1,50% 

PR 6,48% 4,33% 5,74% 5,18% 5,51% 

PE 3,57% 2,78% 2,79% 3,53% 2,24% 

PI 1,33% 0,88% 0,38% 0,94% 0,47% 

RJ 6,68% 11,00% 13,97% 10,66% 13,02% 

RN 1,71% 2,10% 1,00% 1,59% 1,05% 

RS 6,54% 6,83% 11,40% 6,26% 9,98% 

RO 1,26% 1,39% 1,02% 1,33% 1,04% 

RR 0,41% 0,44% 0,19% 0,43% 0,22% 

SC 4,03% 3,77% 4,20% 4,40% 4,42% 

SP 21,30% 21,76% 27,23% 23,40% 28,16% 

SE 1,25% 1,27% 1,01% 1,65% 0,86% 

TO 1,11% 0,89% 0,52% 0,83% 0,64% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Justiça em números 2011 
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