
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:

15185595
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:

15185088 15185104 15185117
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 (PAe 0002775-85.2019.4.01.8009)
2 - PJe Comunidade (PAe 0002578-04.2017.4.01.8009)

50%
65%

PAe
0002775-85.2019.4.01.8009

PAe
0002578-04.2017.4.01.8009

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 de metas, além daquelas citadas no Relatório de Execução da Estratégia
pretérito (14458686 documentado no SEI n. 0085529-43.2021.4.01.8000), as seguintes:
1- Reforço do quantitativo de servidores em gabinete;
2- Mapeamento dos processos, realizado com uso de etiquetas previamente validadas conforme fase processual;
3- Definição de metas para os servidores do gabinete, com prioridade para a elaboração de sentenças, que possibilita o cumprimento da meta 01.

Com relação aos processos críticos:
A Seção Judiciária de Mato Grosso possui uma iniciativa estratégica denominada Gerenciamento 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. Gestão de Riscos: sem destaques. O projeto aguarda nova reunião da equipe, a ser definida em breve pela gerente de projetos.
2. 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, e 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.
8 - Dificuldades para execução da Estratégia (barreiras enfrentadas):
Com relação às Metas:
1- Instabilidade do PJe nas movimentações em lote e vinculação de etiquetas;
2- Considerável aumento do acervo 2021;
3- Imprecisão dos dados do E-siest;
4- Em ralação a Turma Recursal, o quantitativo insuficiente de servidores
Com relação aos processos críticos:

A Seção Judiciária de Mato Grosso possui uma iniciativa estratégica denominada Gerenciamento 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 dificuldades apuradas com relação aos processos críticos.
Com relação às iniciativas estratégicas inclusive PLS:
1- Gestão de Riscos: Pendente reunião com a equipe para indicar eventuais dificuldades na execução da iniciativa.
2- PJe Comunidade: o projeto se encontra em andamento, no prazo, sem intercorrências.
3- Sustentabilidade: sem destaques
9 - Conclusão, comentários e sugestões de melhoria:
O Núcleo de Gestão Estratégica e Comunicação, tem criado vários conteúdos em equipe aberta criada no Teams, denominada JFMT Gestão Estratégica, com o objetivo de simpl
gestores a atuarem com gestão estratégica na SJMT, de maneira a contribuir com os servidores interessados em aprender mais sobre o tema. A equipe é pública, e pode ser acessa
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