
(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)

Objetivo Estratégico - PEJF

Iniciativas concluídas

 Mutirão de Conciliação

Buscar a satisfação do usuário/cidadão

100% Cejuc dez/2017

 Agilizar os trâmites judiciais  100% Nucju dez/2016

 Buscar a satisfação do usuário/cidadão 100% Semad mai/2018



Agilizar os trâmites judiciais  

100% Nutur - mai/2018

 100% Nucre dez/2017

 Aquisição de iluminação LED  Otimizar custos operacionais 100% Nucad dez/2017

 Buscar a satisfação do usuário/cidadão 100% Semad dez/2018



Agilizar os trâmites judiciais  

100% Nutur dez/2018

 100% Nucre dez/2018

 Curso: A Liderança e a Gestão de Pessoas 100% Nucre dez/2018

 Curso: Educação Ambiental e Sustentabilidade 100% Seamb dez/2018

Plano de Ação Consolidado - SJAM - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em novembro/2018

Iniciativas Estratégicas                                       
                          (programas/projeto/ações 

propostos)

% executado 
do projeto

Unidade 
Responsável

Processo 
Administrativo no 

SEI

Gerente do 
Projeto

Data de 
conclusão

0003526-
64.2017.4.01.8003

Giselly Holanda 
SantiagoAumentar o número de processos 

encerrados por meio de conciliação

Criação do Serviço de Cumprimento de Carta 
Precatória Cível e Criminal (Sercp-AM)

0001706-
44.2016.4.01.8002

Ronaldo 
Cavalcante de 

Sousa

Carta de Serviços ao Cidadão da Seção Judiciária 
do Amazonas             

0001651-
93.2016.4.01.8002

Aldecinora 
Siqueira da 

Silva

Cartilha de Apoio aos Gabinetes da Turma 
Recursal AM/RR

Jéssica Maia 
CordeiroReduzir o acúmulo de processos 

relativos às demandas repetitivas e 
dos grandes litigantes

I Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do 
Amazonas

Desenvolver o potencial humano nos 
órgãos da Justiça Federal. 0003522-

27.2017.4.01.8002

Laura Emília 
Barbosa de 

PaulaAprimorar a organização e as práticas 
da gestão estratégica

0000059-
14.2016.4.01.8002

Neuzaí 
Marreiros 
Barbosa

Ouvidoria Administrativa da Seção Judiciária do 
Amazonas

0002560-
38.2016.4.01.8002

Aldecinora 
Siqueira da 

Silva

Mapeamento dos Processos de Trabalho da 
Turma
Recursal AM/RR

0001006-
34.2017.4.01.8002

Gustavo Bastos 
Seráfico de 

Assis Carvalho
Reduzir o acúmulo de processos 
relativos às demandas repetitivas e 
dos grandes litigantes

II Encontro dos Diretores da Seção Judiciária do
Amazonas

Desenvolver o potencial humano nos 
órgãos da Justiça Federal. 0001093-

87.2017.4.01.8002

Laura Emília 
Barbosa de 

PaulaAprimorar a organização e as práticas 
da gestão estratégica

Desenvolver o potencial humano nos 
órgãos da Justiça Federal.

0001178-
73.2017.4.01.8003

Laura Emília 
Barbosa de 

Paula

Desenvolver o potencial humano nos 
órgãos da Justiça Federal.

0001343-
23.2017.4.01.8002

Manoel Bentes 
de Freitas



Iniciativas em execução de acordo com o cronograma

 80% Secos dez/2018

Agilizar os trâmites judiciais

Otimizar custos operacionais  

Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma

 Curso: Gestão de Riscos no Setor Público 20% Nucre dez/2018

Otimizar custos operacionais

Iniciativas canceladas ou sobrestadas (tendo em vista a falta de alinhamento com a proposta orçamentária respectiva e/ou superdimensionamento do escopo)

 Otimizar custos operacionais jul/2015

 Otimizar custos operacionais dez/2016

 Otimizar custos operacionais jul/2015

 Buscar a satisfação do usuário/cidadão dez/2015

 Semad/Secos dez/2017

 Buscar a satisfação do usuário/cidadão dez/2016

 Programa 5 Sensos da Qualidade Semad dez/2017

Plano de Comunicação da Estratégia na Seção 
Judiciária do Amazonas

Buscar a satisfação do usuário/cidadão 
 

0001886-
60.2016.4.01.8002

Andréa Silveira 
Rocha da Silva

Aumentar o número de processos 
encerrados por meio de conciliação  

Agilizar os trâmites dos processos 
criminais, de modo a combater a 
impunidade       
Aperfeiçoar a gestão da execução da 
pena alternativa                                      
                         
Agilizar os trâmites judiciais no 
cumprimento do julgado (execuções 
não fiscais)              

Agilizar os trâmites judiciais das 
execuções fiscais     

Agilizar os trâmites processuais na 
busca do julgamento célere das ações 
de improbidade administrativa  

Aprimorar o funcionamento do sistema 
de controles internos da Justiça 
Federal

Reduzir o acúmulo de processos 
relativos às demandas repetitivas e 
dos grandes litigantes 

Desenvolver o potencial humano nos 
órgãos da Justiça Federal      

Aprimorar a organização e as práticas 
de gestão estratégica da Justiça 
Federal    
Assegurar a efetividade dos serviços 
de TI para a Justiça Federal   

Aperfeiçoar a governança de TI na 
Justiça Federal

Aprimorar o funcionamento do sistema 
de controles internos da Justiça 
Federal                                        

0001103-
34.2017.4.01.8002

Laura Emília 
Barbosa de 

Paula
Desenvolver o potencial humano nos 
órgãos da Justiça Federal

Adquirir sistema de sensores de
movimentos/lâmpadas próprias para o uso 
liga/desliga.
  

Secos/Semad/   
Seseg/Semad

 0000596-
44.2015.4.01.8002 

 Mário César 
Queiroz de 

Albuquerque 
Instalar aquecedores de mãos nos banheiros. Secos/Semad/   

Seseg/Secad
 0000596-

44.2015.4.01.8002 

 Mário César 
Queiroz de 

Albuquerque 
Instalar duchas higiênicas nos banheiros que 
ainda não têm.

Secos/Semad/    
Seseg/Secad

 0000596-
44.2015.4.01.8002 

 Mário César 
Queiroz de 

Albuquerque 
Criação de uma sala de espera de atendimento 
ao público nas imediações do Prédio 
(Modernização da Sala de Recepção).

Secos/Semad/S
eseg/Nucju/Sevit

/Sepce/Secad

 0000596-
44.2015.4.01.8002 

Neuzaí 
Marreiros 
Barbosa

Criar Fluxogramas pelo BizAgi dos passos 
operacionais das varas e disponibilizar na Intranet 
para os servidores (principalmente os novos) e 
criar fluxogramas pelo Bizagi dos passos 
operacionais de cada setor administrativo e 
disponibilizar na intranet para os servidores 
(principalmente os novatos).

Aprimorar a organização e as práticas 
de gestão estratégica da justiça federal

 0000596-
44.2015.4.01.8002 

 Mário César 
Queiroz de 

Albuquerque 

Criação de Faixas Sinalizadoras Padronizadas
no chão identificando cada setor.

Semad/Seseg/   
Semap/Secad

 0000596-
44.2015.4.01.8002 

 Mário César 
Queiroz de 

Albuquerque 

Otimizar custos operacionais;
Aprimorar a organização e as práticas 
de gestão estratégica da Justiça 
Federal

0001860-
62.2016.4.01.8002

Aldecinora 
Siqueira da 

Silva


