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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

1- Unidade (TRF1 ou
SJXX): Seção Judiciária de Minas Gerais

2- Ciclo de Planejamento (exemplo, Planej
2015/2020): Planej 2015/2020 3- Data: 13 de novembro de 2020

4- Execução das Metas do Poder Judiciário e da Justiça Federal:

Percentual de Cumprimento de Metas por Vara (inserir abaixo o link SEI do Painel atualizado extraído do e-Siest):
11740792

5 - Execução das iniciativas estratégicas (inserir abaixo o link SEI das planilhas Excel padrão da metodologia
atualizadas):

Plano de Ação: Seleção e Classificação das
Iniciativas: Painel de Contribuição:

11740804 11740812 11740821

6- Iniciativas com potencial de compartilhamento entre seccionais (indicar as mais impactantes, viáveis e menos
complexas, inclusive com relação ao PLS):

Nome da iniciativa: %
execução

Documentada
SIM ou NÃO

1- Implementação da Gestão de Riscos 
2- Pesquisa de Satisfação 
3- Criação da Central de Intimações do JEF por mensagens instantâneas via Smartphone 
4- Implantação da Execução Invertida 
5- Implantação da Postagem Eletrônica 
6- Alvará eletrônico de soltura 
7- Realização de audiências por videoconferência em presídios 
8 - Pesquisa de Clima Organizacional e seu desdobramento no Programa Servidor Nota 10 
9- Criação da Central de Digitalização
10- Criação do Laboratório de Inovação

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100
65
70
 

 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim

 
 

7 - Destaques da execução da Estratégia (boas práticas adotadas para o impulso no cumprimento das Metas
contornando as dificuldades):
Com relação às Metas:
1- Central de Intimações do JEF por mensagens instantâneas via Smartphone 
2- Criação da Central de Digitalização 
3- Criação do Laboratório de Inovação
Com relação às Inicitivas Estratégicas:
1- Implantação da Postagem Eletrônica 
2- Realização de audiências por videoconferência em presídios 
3- Criação do Laboratório de Inovação
Com relação ao Plano de Logística Sustentável:
1- Implantação da Postagem Eletrônica 
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2- Criação da Central de Digitalização

8 - Dificuldades para da execução da Estratégia (barreiras enfrentadas):
Com relação às Metas:
1- Dificuldade enfrentada pelas Varas Cíveis para o cumprimento da META 3 - Conciliação 
2- Taxa de congestionamento devido à pandemia 
3- Restrições orçamentárias
Com relação às Inicitivas Estratégicas:
1- Restrições orçamentárias 
2 - Falta de pessoal
Com relação ao Plano de Logística Sustentável:
1- Dificuldades para compilação dos indicadores de todo Estado 
2- Restrições orçamentárias

9 - Conclusão, comentários e sugestões de melhoria:
Em relação às metas das varas, percebe-se uma expressiva taxa de congestionamento praticamente em todas as unidades
e, tendo em vista o contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus, talvez seja necessário reavaliar os critérios
para premiação do selo 2020, ajustando-se de acordo com o quantitativo de processos físicos. Outra demanda a ser
tratada diz respeito ao sistema e-siest, já que os relatórios têm apresentado inconsistências, além de o sistema ter ficado
indisponível algumas vezes em 2020, interferindo no controle das metas pelas varas. 
Em relação à execução da carteira de iniciativas estratégicas, a Seção Judiciária de Minas gerais passou de 96% em
julho de 2020 para 97% em novembro de 2020. 
O projeto para desenvolvimento de aplicação na página da internet, que permite o agendamento de horário para
atendimento, foi concluído. 
O laboratório de Inovação da SJMG teve um avanço extremamente significativo e será 100% implantado até dezembro
2020. A digitalização de processos também apresentou evolução expressiva, pois, considerando apenas os acervos das
varas de JEF, Criminais e Cíveis comuns da capital, já foi digitalizado cerca de 65% do acervo em tramitação ajustada. 
O Plano de Contratações Anual teve aumento em seu percentual de execução, passando de 30% para 70%, todas as
unidades da capital e do interior foram consultadas sobre as demandas de 2021 para elaboração do plano. A TV
corporativa também avançou, passando para 40% de execução.
Os convênios SIGPRI e CEAPA não tiveram modificações em seus percentuais, pois atualmente depende
exclusivamente da SEJUSP para assinatura.
Diante do exposto, acredita-se que a Justiça Federal de Minas Gerais irá obter praticamente 100% de execução da
estratégia considerando o ciclo PLANEJ 2015/2020, contribuindo para o alcance da missão institucional por meio de
uma Justiça Federal mais célere e efetiva, e mais próxima do jurisdicionado.
 

 

Documento assinado eletronicamente por Jacqueline Braga Pelucci, Supervisor(a) de Seção, em
13/11/2020, às 17:12 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Vânila Cardoso André de Moraes, Diretor do Foro, em
13/11/2020, às 17:38 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Orlando Amaral Pinto, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 13/11/2020, às 17:41 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
11740829 e o código CRC E03B9ACA.
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