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Informações detalhadas sobre a prática 

 

 

A prática “Gestão estratégica de serventia judicial de primeira instância”, 

relatada pelo juiz Rosivaldo Toscano dos Santos Júnior, descreve a aplicação de 

métodos da gestão estratégica em uma unidade judiciária de primeira instância, com as 

devidas adaptações aos princípios da gestão pública. A prática está em execução desde 

novembro de 2008. 

 



Os focos da prática são: gestão de processos de trabalho e de rotinas, 

gerenciamento de pessoas, diálogo com stakeholders, utilização racional dos recursos 

de TI, e divisão de trabalho por tarefas e metas. Consiste, portanto, em gestão 

orientada para resultados, objetivando a simplificação e a desburocratizaçãodos 

processos de trabalho e tendo, no juiz, a figura de gestor público e líder de equipe. 

 

Para implantação da prática foi realizado, inicialmente, um diagnóstico da 

unidade, o qual consistiu em uma análise de seus pontos fortes, fraquezas, ameaças e 

oportunidades. Tais informações foram coletadas por meio de entrevistas com os 

principais “clientes” – servidores da Vara e stakeholders. O segundo passo foi a 

aplicação do método PDCA, para definir e gerenciar os projetos prioritários, bem 

como seus respectivos custos, riscos e cronogramas. Além disso, foram definidos o 

referencial estratégico da unidade, e seus indicadores e metas. 

 

Antes da implantação da prática, a unidade tinha problemas tais como: ausência 

de controle no fluxo de processos entre a Secretaria e o Gabinete, baixo conhecimento 

por parte dos servidores do sistema de automação judiciária, falta de método e 

controle para as audiências (deficiências nas intimações e nos laudos), entre outros, 

resultando em improdutividade e retrabalho. 

 

Após implantação da prática, constataram-se várias melhorias: redução do 

número de feitos em andamento, maior número de audiências e sentenças realizadas, 

maior rapidez na realização das audiências e sentenças, alto índice de julgamento do 

feito em uma única audiência e maior eficiência e eficácia no julgamento dos 

processos. 

 

(Disponível na íntegra em: http://www.premioinnovare.com.br/praticas/gestao-

estrategica-de-serventia-judicial-de-primeira-instancia/) 



 

 

 

 


