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VII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIAÁ RIO 

Discurso Ministro Carlos Alberto 

 

Para mim, é uma satisfação participar novamente deste 

Encontro Nacional. No ano passado, aqui estive como 

Conselheiro do CNJ, exatamente na condição de Presidente da 

Comissão de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento, na qual 

atuei ativamente na avaliação dos resultados alcançados e na 

escolha dos desafios que seriam priorizados para 2013. 

Hoje, sob uma nova perspectiva, à frente do Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do 

Trabalho, muito me honra perceber que o processo da gestão 

estratégica do judiciário continua em constante amadurecimento 

e que os frutos começam a ser colhidos. 

Digo isso pois acredito que, nesses últimos anos, a 

árvore do pensamento estratégico já frutificou dois grandes 

legados: a continuidade administrativa e a capacidade de 

articulação nacional em prol de políticas públicas do judiciário. 

A cultura de planejamento de médio prazo, de cinco ou 

seis anos, serviu para muito mitigar a probabilidade de 

interrupções indesejadas devido às alternâncias de gestão, que 

geralmente são de dois em dois anos nos tribunais. Agora, as 
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transições são mais planejadas e tranquilas; projetos de longo 

prazo possuem mais chance de sucesso, objetivos e metas só 

mudam de “dono”, mas lá continuam a nos apontar os princípios 

e orientar os rumos da gestão. 

Eu mesmo, ao assumir a presidência do CSJT e do TST, 

declarei abertamente que poderia até mudar um pouco o jeito 

de fazer as coisas, acrescentando um tempero mineiro no estilo 

de gestão, mas não haveria de falar em mudar as coisas que 

deveriam ser feitas. Estas já estão previstas no planejamento, 

aprovado por nós mesmos até 2014. 

No caso das políticas públicas para o judiciário, 

alcançamos resultados que não retrocedem mais. A busca por 

produtividade para atender à incessante e crescente demanda 

processual, a materialização do preceito constitucional da 

razoável duração do processo por meio da priorização dos casos 

mais antigos, a implantação do processo eletrônico, o incentivo 

às soluções alternativas de conflitos, a transparência e o 

combate à corrupção são somente alguns exemplos de temas 

que pautaram nossas agendas nos últimos anos e nos quais 

obtivemos inegáveis avanços, graças ao esforço de foco e 

integração orquestrados nacionalmente. 

Tal integração só tende a aumentar com a adoção de 

estruturas, técnicas e sistemas de gestão cada vez mais robustos 
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e, principalmente, adaptados à nossa realidade. Nesse sentido, 

penso que a Rede de Governança Colaborativa do Poder 

Judiciário, instituída em agosto deste ano, promoverá papel 

fundamental não só para promover o alinhamento da estratégia 

nacional, mas também para viabilizar um modelo de governança 

amplamente participativa. 

No que diz respeito à Justiça do Trabalho, gostaria de 

apresentar um breve balanço do que foi realizado em 2013, bem 

como vislumbrar alguns dos desafios que se avizinham para o 

próximo ano.  

Olhando para os indicadores, a sensação que nos 

permeia é a do dever cumprido. Atingimos e até superamos 

algumas metas; outras, não plenamente.  

Entretanto, orgulha-nos constatar que, mesmo naquelas 

metas em que não alcançamos totalmente o resultado 

pretendido, obtivemos visível crescimento de desempenho. 

Parafraseando Harold Kezner, renomado professor e consultor 

internacional, poderia dizer: “mostre-me uma organização que 

está atingindo todas as suas metas e eu te mostrarei uma 

organização que não está fazendo tudo que poderia ser feito ou 

que simplesmente não assumiu, em nível adequado, o risco de se 

desafiar”.  
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Importante destacar, ainda, que este balanço agora 

realizado baseia-se em dados compilados até o fechamento do 

mês de outubro e, assim sendo, podemos ainda ter boas 

surpresas nesses últimos dois meses do ano. 

No âmbito judicial, demonstramos que nossa 

produtividade de julgamento fez frente ao volume de processos 

distribuídos em 2013, tendo em vista que já atingimos mais de 

98% da Meta 1. 

Já na Meta 2, que cuida dos processos distribuídos em 

2009, alcançamos um ótimo resultado ao superar a projeção 

esperada em mais de 25%. Tal desempenho nos motivou a 

formular proposta ousada de meta para 2014, quando 

avançaremos nossa baliza em dois anos de passivo e não em um 

ano, como era praxe nas revisões anteriormente conduzidas. 

Com isso, daremos prioridade aos processos distribuídos até 

2011 e colocaremos a Justiça do Trabalho junto aos segmentos 

do judiciário com os estoques de processos mais jovens do país. 

Em meio aos bons ventos, uma frente fria que ainda nos 

preocupa é a execução dos processos trabalhistas. Não 

necessariamente porque as previsões nos apontam que não 

atingiremos a meta de 2013, pois já concluímos que superar em 

15% o quantitativo encerrado em 2011 talvez não tenha sido o 
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melhor parâmetro comparativo. A atenção a esse tema justifica-

se pelo próprio volume de processos. 

Finalizamos 2012 com pouco mais de dois milhões e 

setecentos mil processos pendentes de execução. Desse 

montante, pouco mais de um terço encontravam-se em arquivo 

provisório. Se considerarmos nossa capacidade de produção 

anual e a situação hipotética de que não tivéssemos mais 

nenhum processo de execução iniciado daqui para frente, ainda 

levaríamos mais de quatro anos somente para zerar o estoque 

atual. É claro que essa é uma conta simplista, que serve somente 

para dar uma noção do tamanho do problema, pois a hipótese 

de estoque zero só seria possível caso tivéssemos autonomia 

decisória sobre todos os aspectos inerentes ao processo. 

É evidente que esse controle total inexiste. Não são 

raras as situações em que a falta de efetividade na execução não 

poderia ser diretamente atribuída à atuação da Justiça do 

Trabalho. Mesmo mantendo uma postura diligente, sabemos 

que muitas vezes esbarramos em obstáculos que dificultam ou 

até impossibilitam a ação do juiz, tais como a insuficiência de 

bens penhoráveis e as possibilidades legais de impugnação e de 

procrastinação processual. 

Mesmo diante de cenário desalentador, temos 

iniciativas que nos nutrem de esperança. A Semana Nacional da 
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Execução Trabalhista é uma dessas experiências de sucesso. A 

sua 3ª edição, realizada em agosto, conseguiu atingir números 

bastante expressivos: 

 Quase 24 mil audiências realizadas; 

 Mais de 10 mil acordos efetuados; 

 934 leilões realizados; 

 Mais de 25 mil bloqueios efetivados; 

 Cerca de 50 mil pessoas atendidas. 

 Tudo isso resultou em um impacto financeiro de 

mais de R$ 647 milhões em valores arrecadados. 

Outras iniciativas também são dignas de nota, como a 

criação e o fomento ao Banco Nacional de Devedores Trabalhista 

e a implementação do Banco de Penhora no PJe. 

Imagino que ações como essas, conduzidas com 

competência técnica, criatividade e boa vontade são exemplos 

que devam nos inspirar para 2014. 

Aproveitando que o PJe foi citado, não poderia deixar de 

falar um pouco mais sobre esse projeto, que tanto tem nos 

mobilizado nos últimos anos. 

Atualmente, já temos 835 varas com PJe implantado, o 

que representa mais de 56% do total de varas da Justiça do 
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Trabalho e supera com folga a meta estabelecida para 2013, que 

era de 40%.  

Um dos aspectos mais significativos desse 

impressionante avanço é que, neste ano, a decisão quanto à 

implantação não mais foi centralizada no CSJT, mas 

compartilhada com os próprios regionais. Ou seja, os tribunais 

tiveram liberdade para escolher quando e onde o PJe seria 

instalado. 

 Esse fato demonstra a contínua e crescente 

credibilidade que o Processo Judicial Eletrônico vem 

conquistando no âmbito do Judiciário Trabalhista, já sendo 

utilizado por mais de 30 mil servidores e magistrados, 200 mil 

advogados e atingindo um montante superior a 2 milhões de 

pessoas atendidas. 

 Além disso, somente este ano, houve um crescimento 

de mais de 800% no quantitativo de processos que tramitam no 

1º e no 2º graus de jurisdição.   

Outra importante mudança que tivemos em 2013 foi a 

liberação de novas funcionalidades de maneira concentrada em 

somente duas versões do sistema no ano. Essa nova política de 

versionamento permitiu reduzir o esforço despendido em 

repetitivos processos de implantação, além de aumentar a 
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robustez do sistema por meio da realização de procedimentos de 

teste mais rigorosos. 

Para 2014, certamente continuaremos com as 

implantações. Porém, tendo em vista o ritmo e a experiência que 

já adquirimos nos últimos dois anos, entendemos que a 

quantidade não é mais o foco principal. Nossa preocupação 

estará voltada às evoluções qualitativas do sistema, ao 

monitoramento da infraestrutura tecnológica, à capacitação e à 

total adaptação dos magistrados e servidores a esse novo 

modelo de trabalho. 

E no caso dessa adaptação às mudanças, vejam como as 

ações se alinham! Atingimos também a Meta 10, concernente à 

adequação ergonômica dos postos de trabalho. 

Enfim, meus caros colegas, a reflexão promovida neste 

Encontro Nacional é de extrema relevância para que possamos 

absorver as lições aprendidas e também congratularmo-nos 

pelos resultados alcançados. 

Tenho certeza que os magistrados e servidores da 

Justiça do Trabalho não serão assombrados pelo pensamento de 

Voltaire, que afirma que “Todo homem é culpado pelo bem que 

não fez”. Fizemos muito em 2013; e agora está na hora de 

planejarmos o bem que faremos no próximo ano. 
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Desejo sorte a todos! Muito obrigado. 

 


