
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

1- Unidade (TRF1 ou SJXX): SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
2- Ciclo de Planejamento (exemplo, Planej 2015/2020): 2021-2026 3- Data: junho/2021
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):

13462484
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:
13462558 13462585 13462602

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 na SJMT (PAe 0002775-85.2019.4.01.8009)
2 - PJe Comunidade (PAe 0002578-04.2017.4.01.8009)

50%
53%

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:
No ranking das pontuações entre as Seções Judiciárias, Mato Grosso ocupa a quinta colocação, com pontuação de 75, o que significa um alto grau
de cumprimento de metas. Isso demonstra o resultado de um grande esforço de gestão, que, mesmo na gestão do teletrabalho, conseguiu ser uma
das primeiras unidades em termos de pontuação de metas.
Foram citadas pelas unidades como práticas que auxiliaram na consecução de metas:
1. Mapeamento das rotinas das unidades
2. Atribuição de etiqueta indicando os processos atrelados a metas
3. Migração total do acervo
4. Utilização da ferramenta atrelada ao Teams, o Planner, para estruturação de atividades
5. Reuniões periódicas com a equipe para nivelamento de conhecimento, engajamento e estabecimento de metas claras

Com relação às Inicitivas Estratégicas:
1. Gestão de Riscos: sem destaques no semestre
2. PJe Comunidade: com a realização de curso de 15 a 19 de março, houve um acréscimo de participantes na Comunidade, que reúne conteúdos de
forma sistematizada sobre o PJe, incluindo respostas aos questionamentos apresentados pelos servidores. A comunidade é uma equipe pública no
Teams que tem a participação de servidores de todas as seccionais e a produção de conteúdos é feita por instrutora do PJe da Seccional de Mato
Grosso. Dos 150 posts previstos já foram produzidos 86, todos com conteúdos considerados básicos para quem vai iniciar o trabalho com PJe.

Com relação ao Plano de Logística Sustentável:
Dashboard Sustentabilidade: Houve a implantação de uma nova sistemática na captação de informações dos setores, que são recolhidas por meio de
um formulário eletrônico, em vez de uma planilha no SEI. O intuito é capturar dados de forma eficiente para inclusão em um dashboard atualizado
com as informações a serem encaminhadas no Questionaário Socioambiental do CNJ. Ainda estamos em fase inicial de utilização, mas em breve o
dashboard estará efetivamente funcionando.

8 - Dificuldades para da execução da Estratégia (barreiras enfrentadas):
Com relação às Metas:
Em decorrência da pandemia, houve relativa demora na aprovação dos objetivos estratégicos pelo Tribunal apenas em abril de 2021, e a aprovação
do Plano Estratégico em 08/07/2021 o que levou ao adiamento da primeira reunião do CIPE.
Pelas unidades jurisdicionais, foram mencionadas as seguintes dificuldades encontradas:
1. aumento da demanda em processos do JEF, em especial processos com o assunto Auxílio Emergencial, tendo sido recebidos mais de mil
processos só com esse tipo de demanda;
2. afastamento médico de servidores;
3. necessidade de reestruturação do quadro, com aumento do número de servidores com perfil de analista judiciário, área judiciária para atuar em
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