
PROPOSTAS PARA REUNIÃO DE ANÁLISE ESTRATÉGICA – 18/02/2011
METAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 2011

REDAÇÃO 2010 REDAÇÃO 2011 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
1.  Julgar  quantidade  igual  à  de  processos  de 
conhecimento  distribuídos  em  2010  e  parcela  do 
estoque, com acompanhamento mensal; 

• Julgar  quantidade  igual  à  de  processos  de 
conhecimento distribuídos em 2011 e parcela do estoque, 
com acompanhamento mensal;

Proj. Comitê de Eficiência Operacional
Proj. Uniformização de Jurisprudências
Prog. Conciliar na JT-SC é legal
Prog. Melhorias nos Processos de Trabalho
Proj. Atualização do Regimento Interno

2.  Julgar  todos  os  processos  de  conhecimento 
distribuídos  (em  1º  grau,  2º  grau  e  tribunais 
superiores) até 31 de dezembro de 2006 e, quanto aos 
processos  trabalhistas,  eleitorais,  militares  e  da 
competência do tribunal do Júri, até 31 de dezembro 
de 2007; 

• Julgar  todos  os  processos  de  conhecimento 
distribuídos (em 1º grau e 2º grau)  até 31 de dezembro de 
2008.

Proj. Comitê de Eficiência Operacional
Prog. Conciliar na JT-SC é legal

3. Reduzir em pelo menos 10% o acervo de processos 
na fase de cumprimento ou de execução e, em 20%, o 
acervo de execuções fiscais (referência acervo em 31 
de dezembro de 2009);

• Reduzir em pelo menos 10% o acervo de processos 
na  fase  de  execução  (referência  acervo  em  31  de 
dezembro de 2010)

•  Reduzir  em  pelo  menos  20%,  o  acervo  de 
execuções fiscais (referência acervo em 31 de dezembro 
de 2010).

Proj. Comitê de Eficiência Operacional
Prog. Conciliar na JT-SC é legal

Proj. Comitê de Eficiência Operacional

4. Lavrar e publicar todos os acórdãos em até 10 
dias após a sessão de
julgamento;

•  Lavrar e publicar todos os acórdãos em até 10 dias 
após a sessão de julgamento 

Proj. Atualização do Regimento Interno
  (rever Art. 84, III)

5.  Implantar  método  de  gerenciamento  de  rotinas 
(gestão  de  processos  de  trabalho)  em  pelo  menos 
50% das unidades  judiciárias de 1º grau;

PROPOSTA DE EXCLUSÃO

6. Reduzir em  pelo menos 2% o consumo per capita 
com energia, telefone, papel, água e combustível (ano 
de referência  2009);

• Reduzir  em  pelo  menos  1%  o  consumo   por 
processos  recebidos com energia, telefone, correio, papel, 
água,  combustível e consumíveis de informática (ano de 
referência  2010).

Proj. Racionalizar
Prog. TRT Ambiental

7. Disponibilizar  mensalmente  a  produtividade  dos 
magistrados no portal do tribunal; PROPOSTA DE EXCLUSÃO

8. Promover cursos de capacitação em administração 
judiciária,  com  no  mínimo  40  horas,  para  50% dos 
magistrados;

PROPOSTA DE EXCLUSÃO
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REDAÇÃO 2010 REDAÇÃO 2011 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
9. Ampliar para 2 Mbps a velocidade dos links entre o 
Tribunal e 100% das unidades judiciárias instaladas na 
capital e, no mínimo, 20% das
unidades do interior;

PROPOSTA DE EXCLUSÃO

10. Realizar,  por  meio  eletrônico,  90%  das 
comunicações  oficiais  entre  os  órgãos  do  Poder 
Judiciário.

PROPOSTA DE EXCLUSÃO

11. Implantar métodos de gerenciamento de roti-
nas (gestão de processos de
trabalho)  em  pelo  menos  10%  da  área 
administrativa.

PROPOSTA DE EXCLUSÃO

12. Reduzir em 20% o déficit de servidores nas Varas 
deficitárias.

• Reduzir  em 40% o déficit  de servidores nas Varas 
deficitárias.

Prog. Lotação  Padrão

13.  Implementar  pelo  menos  90%  dos  eventos 
previstos no plano de comunicação da estratégia 
em 2010. PROPOSTA DE EXCLUSÃO

14. Promover  cursos  de  capacitação  em 
Administração Judiciária,  com,  no mínimo,  30 horas, 
para  75%  dos  servidores  exercentes  de  cargos  de 
natureza gerencial
em 2011.

PROPOSTA DE EXCLUSÃO

15. Oportunizar que 20% dos servidores do quadro do 
Tribunal  participem  de  pelo  menos  um  evento  de 
capacitação  em  2010,  não  incluídos  os  cursos 
obrigatórios por lei.

• Oportunizar  que 45% dos servidores do quadro do 
Tribunal  participem  de  pelo  menos  um  evento  de 
capacitação em 2011, não incluídos os cursos obrigatórios 
por lei.

Programa de Capacitação e Desenvolvimento 
de Servidores 

16.  Promover  cursos  de  capacitação  em 
Administração Judiciária para 100% dos
magistrados, priorizando ensino presencial, para 2011. PROPOSTA DE EXCLUSÃO
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17. Aumentar dos atuais 56% a média geral de fa-
vorabilidade dos servidores e
magistrados em relação aos quesitos da Pesquisa 
de Clima em 2009, com a
primeira medição própria em 2011.

PROPOSTA DE EXCLUSÃO

18. Implantar processo eletrônico em pelo menos uma 
nova cidade.

• Implantar  processo  eletrônico  no  segundo  grau  de 
jurisdição e em pelo menos dois novos Foros.

Programa Processo Judicial Virtual
- Projeto Fadiga (saúde) Visual
- Capacitação para o processo virtual

19. Executar no mínimo 90% do orçamento (custeio e 
capital) até outubro do ano.

• Executar  no mínimo 50% do orçamento (custeio e 
capital) até julho  e 90% até outubro.

Projeto Gestão Orçamentária
estratégia

20. Aumentar o orçamento de custeio e de capital 
em 10% em relação ao ano anterior.

• Aumentar  o orçamento de custeio e de capital  em 
10% em relação ao ano anterior 

21. Até dezembro de 2010, implantar sistemática que 
possibilite  promover  acompanhamento  contínuo  das 
condições de saúde dos servidores e magistrados que 
participam do PCMSO ( Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional) objetivando analisar o impacto 
na saúde da Implementação de novas tecnologias, em 
especial  as  relacionadas  com  a  virtualização  dos 
processos Administrativos e Judiciais.

• Reduzir em 15% o número de servidores afastados 
por doenças respiratórias.

• Reduzir em 15% as alterações nos níveis de pressão 
arterial do grupo de servidores acompanhados.

• Reduzir  em 3% o número de servidores  afastados por 
doenças osteomusculares.

Campanha de vacinação

Projeto pressão saudável
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METAS CNJ 2011

Nº META CNJ 2011 ANÁLISE 

1
Criar unidade de gerenciamento de projetos nos tribunais 
para auxiliar a implantação da gestão estratégica.

Está cumprida:
Escritório de Projetos Estratégicos/SEPLAN

2
Implantar  sistema de registro  audiovisual  de audiências 
em pelo menos uma unidade judiciária de primeiro grau 
em cada tribunal

3
Julgar quantidade igual a de processos de conhecimento 
distribuídos  em  2011  e  parcela  do  estoque,  com 
acompanhamento mensal

Proposta como meta da JT-SC 2011

4

Implantar pelo menos um programa de esclarecimento ao 
público sobre as funções, atividades e órgãos do Poder 
Judiciário em escolas ou quaisquer espaços públicos

Está cumprida. 
Inciativas implementas:
Programa ensinar e aprender
Conciliar na JT-SC é legal
Programa de visitação

5
Criar um núcleo de apoio de execução. Está cumprida:

o G2 entende cumprida pela vinculação de FCs vinculadas  às VTs para 
apoio à execução)
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PROJETOS E PROGRAMAS CONCLUÍDOS

• Projeto Fiscalização de Contratos
• Programa Divulgar a JT-SC
• Fiscalização de Contratos

PROJETOS E PROGRAMAS COM PROPOSTA DE EXCLUSÃO DO PORTFÓLIO
ESTRATÉGICO, SENDO MANTIDOS COMO INICIATIVAS DEPARTAMENTAIS

• Projeto Padronização das Instalações Físicas (SECAD)
• Programa de Integração de Sistemas e Uniformização de Tecnologia (SEINFO)
• Programa Plano de Continuidade de Negócios (SEINFO)
• Projeto Sistema de Apoio à  Tomada de Decisão / E-gestão (SEPLAN)
• Projeto Integrar (SEPLAN) 
• Projeto Desdobramento da  Estratégia (SEPLAN)
• Programa de Formação e Aperfeiçoamento de Juízes (ESCOLA)

PROJETOS E PROGRAMAS COM PROPOSIÇÃO DE ENCERRAMENTO

• Projeto Pesquisa de Clima
• Projeto Banco de Talentos
• Projeto Política de Gestão de Pessoas
• Projeto Análise do Provi (atendido pelos projetos Fadiga Visual e Documentação do PROVI)


	 

