
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

1- Seccional ou Unidade do
TRF1: SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
2- Ciclo de Planejamento 2021-2026
3- 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):
16047865

4 – Resultados dos indicadores dos processos críticos: (inserir abaixo o link SEI da planilha Excel padrão de resultados dos indicadores atualizada):

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:

16047879 16047890 16047897
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 n. Pae SEI
1- Implementação da Gestão de Riscos na SJMT
2- PJe Comunidade
3- Manual do Servidor na Plataforma Microsoft Teams

64,66%
50%
43%

0002578-04.2017.4.01.8009
0002775-85.2019.4.01.8009
0001966-90.2022.4.01.8009

7 - Destaques da execução da Estratégia (boas práticas adotadas para o impulso no cumprimento das Metas contornando as dificuldades):
Com relação às Metas:
Foram citadas pelas unidades jurisdicionais como práticas que auxiliaram na consecução das metas as seguintes iniciativas:
1- Utilização de etiquetas no PJe para visualizar de forma rápida os processos de meta, bem como metodologia Kanban no aplicativo Planner para visualizar o
fluxo dos processos e conseguir maior celeridade processual.
2 - Acompanhamento sistemático das metas: de forma global pela gestão e de forma individualizada por servidores responsáveis por metas específicas.
3 - Para Meta 2, em específico, criação de um canal direto de comunicação entre secretaria e gabinete a fim de viabilizar tramitação mais célere.
4 - Simplificação de rotinas, indexação de modelos no PJe, redimensionamento das tarefas.
Com relação aos processos críticos:

A Seção Judiciária de Mato Grosso possui uma iniciativa estratégica denominada Implementação da Gestão de Riscos, por meio do qual os processos críticos das
unidades ainda estão em fase de mapeamento. O processo é documentado por meio do SEI n. 0002775-85.2019.4.01.8009 e seu andamento encontra-se suspenso
por conta das providências e ajustes necessários ao funcionamento das unidades durante o período de pandemia, que exigiu dos gestores do projeto, bem como do
Comitê de Gestão de Riscos um desempenho acima do normal em outras áreas. Nesse sentido, ainda não temos destaques apurados com relação aos processos
críticos.
Com relação às inicitivas estratégicas inclusive PLS:

1. Otimização na distribuição de materiais.
2. Implantação de sistema fotovoltaico de geração de energia na Seção Judiciária de Mato Grosso e nas Subseções de Cáceres, Sinop e Rondonópolis.
3. Adequação do expediente fora do horário de pico.
4. Otimização do uso de ar-condicionado.
5. Gestão de Riscos: sem destaques. O projeto aguarda nova reunião da equipe, a ser definida em breve pela gerente de projetos.
6. PJe Comunidade: Atingiu-se um total de 97 posts, de um total de 150 previstos, além de várias atualizações de conteúdo, todos com matérias
básicas para quem vai iniciar o trabalho com PJe. A equipe tem recebido elogios e dúvidas, bem como os próprios membros da comunidade oferecem
auxílio mútuo com seus conhecimentos. Recentemente, foi feito um levantamento para saber as maiores dúvidas e, assim, focar até o dia 17/12/2021,
em produção de conteúdo voltada para o interesse dos mais de 200 usuários da comunidade.
7. Manual do Servidor na plataforma Microsoft Teams: projeto em fase de implantação que visa auxiliar os servidores na realização de requerimentos
administrativos.
8 - Dificuldades para execução da Estratégia (barreiras enfrentadas):
Com relação às Metas:
1- A instabilidade do sistema PJe nas movimentações em lote e vinculação de etiquetas.
2 - Os demasiados meios de contato disponibilizados, telefone fixo, atendimento presencial, Balcão Virtual, Whatsapp, celular, email e Teams.
3 - Volume de processos desproporcional à força de trabalho.
Com relação aos processos críticos:

Suspensão da iniciativa estratégica denominada Implementação da Gestão de Riscos em razão da pandemia de COVID-19 impedimento a conclusão do
mapeamento.
Com relação às iniciativas estratégicas inclusive PLS:
1 - Contingenciamento de gastos
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