
Necessidade a ser atendida Macrodesafio - PEJF Objetivo Estratégico - PEJF
Unidade 

Responsável

Processo Administrativo 

no SEI
Gerente de Projeto Data de conclusão

=
Implantação do Projeto de Conciliação em danos morais e/ou

materiais em face da Caixa Econômica Federal nos Juizados

Especiais Federais da Seção Judiciária de Mato Grosso

Reduzir o número de processo de danos morais e/ou materiais em face

da CEF nos JEFs
Adoção de soluções alternativas de conflitos

Aumentar o número de processos encerrados por meio de 

conciliação
CEJUC Não possui

Rômulo Mirapalhete de 

medeiros
jun/15

=
Implantação do Projeto de Conciliação em processos da

Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Mato

Grosso

Reduzir o n. de processos conclusos aos relatores

Adoção de soluções alternativas de conflitos
Aumentar o número de processos encerrados por meio de 

conciliação
CEJUC Não possui

Rômulo Mirapalhete de 

medeiros
jun/15

= Citação eficiente
Prestar informações aos usuários sobre a emissão de guias de custas

processuais
Garantia dos direitos de cidadania  Buscar a satisfação do usuário/cidadão NUCJU Não possui Carlos Eduardo Brazil jun/16

= Licitação – Parceria com outros Órgãos Federais
Otimizar os processsos licitatórios

Aperfeiçoamento da gestão de custos Otimizar custos operacionais NUCAD 0004429-49.2015.4.01.8009
Valéria Maria Viana Assis 

Lanna
dez/16

= Justiça de Qualidade para Todos

Aferir a qualidade do serviço prestado pela Subseção Judiciária de

Juína aos clientes externos Garantia dos direitos de cidadania  Buscar a satisfação do usuário/cidadão

Vara Única - 

Subseção de Juína-

MT

0005265-85.2016.4.01.8009 Graziele Augusta Papazian jan/17

=
Fluxograma de Mesa das Rotinas da Secretaria da Vara

Criminal

Acelerar e facilitar a tramitação processual e compreensão do

encadeamento de fases e atividades no processo criminal.
1- Celeridade e produtividade na prestação 

jurisdicional                                                             

2- Melhoria da gestão de pessoas

1- agilizar os tramites judiciais;                                                         

2- desenvolver o potencial humano no nos órgãos da Justiça 

Federal

7ª Vara-SJMT 0006758-97.2016.4.01.8009
Maria Cecília Silva da Costa 

Custódio
jun/17

= Interiorização dos Centros Judiciários de Conciliação

1- Dar cumprimento ao disposto no art. 7º, § 2º, da Resolução 398/CJF, que 

determina obrigatoriedade de instalação de centros judiciários de conciliação 

em subseções que tenham mais de uma vara federal.

2- Cumprimento da Meta 3 – Aumentar os casos solucionados por 

1- Garantia dos direitos de cidadania.    2- 

Adoção de soluções alternativas de conflito.

1- Buscar a satisfação do usuário/ cidadão.                                                                                    

2-Aumentar o número de processos encerrados por meio de 

conciliação

CEJUC 0000294-23.2017.4.01.8009
Rômulo Mirapalhete de 

Medeiros
nov/18

= Otimização de julgamentos 2ª Relatoria - TR/MT

Adotar uma estratégia inteligente de triagem de processos, aglutinamento de 

julgamento de demandas repetitivas, implantação de um cronograma de 

julgamentos e acompanhamento de resultados para otimizar ainda mais a 

forma de prestação jurisdicional, reduzindo  o risco de haver um incremento 

de acervo e descumprimento das metas indicadas pelo CNJ.

1- Celeridade e produtividade na prestação 

jurisdicional;

2- gestão das demandas repetitivas e dos 

grandes litigantes;

3- garantia dos direitos de cidadania.

1- buscar a satisfação do usuário/cidadão;

2- agilizar os trâmites judiciais;

3- reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas 

repetitivas e dos grandes litigantes.

2ª Relatoria - TR 0007501-73.2017.4.01.8009
Patrícia Mendes da Silva 

Carvalho
dez/18

= Sistema de Pesquisa de Bens e Endereços
Criar um sistema informatizado, a fim de gerir as informações relativas aos 

bens e endereços de executados que figurem em mais de uma demanda 

judicial, compartilhando-as de forma rápida e simples entre os Juízos.

Celeridade e produtividade na prestação 

jurisdicional
Agilizar os trâmites judiciais 3ª Vara 0005214-74.2016.4.01.8009

Rinaldo Pereira Locatelli 

Flores
ago/18

= Mutirão de julgamentos Turma Recursal do Mato Grosso

Diminuir o acervo da Turma Recursal, comprometendo-se os magistrados que 

respondem pelas Relatorias em cumprir a Meta 1 em 2018, evitando o 

crescimento do acervo.

1- Celeridade e produtividade na prestação 

jurisdicional;

2- gestão das demandas repetitivas e dos 

grandes litigantes;

3- garantia dos direitos de cidadania.

1- buscar a satisfação do usuário/cidadão;

2- agilizar os trâmites judiciais;

3- reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas 

repetitivas e dos grandes litigantes.

Turma Recursal 0001623-70.2017.4.01.8009
Etiene Marciano Cangussu 

Carvalho
ago/18

= Manual PJe - Principais Rotinas de Vara
Sanar a demanda por informações sobre a melhor forma de atuar dos 

usuários frente ao novo sistema - Pje

1- Celeridade e produtividade na prestação      

jurisdicional                                                                             

2- Adoção de soluções alternativas de conflito.                                                                                        

3- Combate à corrupção e à improbidade 

administrativa                                                                         

4- Aprimoramento da gestão da justiça criminal

1- Agilizar os trâmites judiciais.                                                                                                                             

2- Aumentar o número de processos encerrados por meio de 

conciliação.                                                                                                               

3- Agilizar os trâmites  processuais na busca do julgamento 

célere das ações de improbidade.                                                                                                                                                             

4- Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais , de 

modo a combater a impunidade.

2ª Vara 0002578-04.2017.4.01.8009
Ligia Maciel da Fonseca 

Moura
jun/18

= Absenteísmo – mapeamento de suas causas
Reduzir as causas de absenteísmo

1 - Melhoria da Gestão de Pessoas  - Desenvolver o potencial humano na SJMT NUCRE 0005102-08.2016.4.01.8009
Glória Ferreira da Silva 

Maciel
mar/18

= Otimização das Comunicações da SJMT
Facilitar o acesso a informações sobre os serviços prestados pela

administração. Otimizar os serviços prestados pela administração.  1 - Melhoria da Gestão de Pessoas
 - Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça 

Federal
SECAD 0006821-25.2016.4.01.8009

Analídia Abílio Miguel Diniz 

Brum
fev/18

=
Implantação do Projeto Conciliação em cumprimento de

sentença voltada á União Federal (AGU) na Seção Judiciária

de Mato Grosso.

Reduzir o numero de processos de execução/cumprimento de

sentenças, na Justiça Federal Adoção de soluções alternativas de conflitos
Aumentar o número de processos encerrados por meio de 

conciliação
CEJUC não possui

Rômulo Mirapalhete de 

Medeiros
jun/15

Projetos excluídos - Serão tratados no Plano de Obras

Plano de Ação Consolidado - SJMT - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em junho/2018
(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)

Iniciativas Estratégicas                                                                 

(programas/projeto/ações propostos)
Iniciativas concluídas

Iniciativas em execução com atraso

Iniciativas em execução de acordo com o cronograma




