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1. INTRODUÇÃO:

Servindo como etapa do Gerenciamento da Estratégia, o presente relatório objetiva analisar e monitorar o desempenho das ações e os resultados obtidos pela gestão
da estratégia  da Seção Judiciária  de Minas  Gerais,  especialmente  as iniciativas  incluídas  na  Carteira  de Iniciativas  Estratégicas  da SJMG para o período de
2015-2020.

 

As informações prestadas neste documento são resultado de deliberações e dicussões do Comitê Institucional de Planejamento Estratégico da SJMG, discorrendo,
porém neste momento,  apenas acerca das ações previstas na Carteira de Iniciativas Estratégicas da SJMG com previsão de encerramento até dez/2017, as quais ainda
não estavam concluidas quando da emissão dos relatórios anteriores.

 

São considerados, também, como subsídio para as informações deste relatório, os dados estatísticos extraídos do Sistrema e-Siest.

 

As ações integrantes da Carteira de Iniciativas Estratégicas com previsão de realização para 2018 não são objeto de análise de desempenho neste relatório, haja vista
que a grande maioria tem como previsão de início o próximo ano.

 

A análise da avaliação da estratégia da SJMG apresentada abaixo está dividida em dois tópicos, o primeiro voltado para atualização das informações relativas ao
desenvolvimento de ações integrantes da Carteira de Iniciativas Estratégicas e o segundo como análise do desempenho da Seccional no atendimento das metas
judiciárias.

 

 
2 - - CARTEIRA DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DA JFMG - ANÁLISE DE DESEMPENHO:
 
 
 

SINALIZADOR
DE STATUS

INICIATIVA ESTRATÉGICA
UNIDADE

RESPONSÁVEL

DATA
PREVISTA DE
CONCLUSÃO

MEDIDAS EFETIVAS OU PARA EFETIVO CUMPRIMENTO

               Promover melhorias de acessibilidade DIREF dez/17

Além das medidas já adotadas, as seguintes ações encontram-se em desenvolvimento
publicação de protocolo para contratação de servidores e estagiários com deficiência
adapação de banheiros no setor de atendimento do Centro de Conciliação - CEJUC; 
instalação de software específico para estagiários com deficiência visual (prática ad
pelo CJF e TRT11); estudos para disponibilização de aplicativo tradutor de libras na
página da seccional

 
Divulgação dos elementos da estratégia da Justiça
Federal de Minas Gerais/ Otimizar a comunicação
externa da Justiça Federal

SECOS dez/17

Divulgação do PLANEJ em matérias elaboradas pela Seção de Comunicação: sempr
que um evento ou ação são realizados no âmbito da Seccional , estando em sintonia c
o PLANEJ, o alinhamento estratégico é destacado no corpo da matéria.

Ações de divulgação dos elementos da estratégia da Justiça Federa serão reiteradas a
2020.

 

Formalizar Acordo de Cooperação Técnica com a
Faculdade de Direito da UFMG, almejando a
contribuições em projetos para melhorias da gestão de
demandas repetitivas e de grandes litigantes

18ª V ara dez/17

  Ações conjuntas  com a UFMG em desenvolvimento,  visando identificar e estabele
alternativas de solução concernentes à excessiva judicialização de questões
previdenciário-trabalhistas, envolvendo trabalhador na condição de segurado do siste

 A ação alinha-se às diretrizes previstas na Portaria 369/2017, do CJF, que institui 
Centro Nacional e Local de Inteligência da Justiça Federal.

Ações voltadas para melhorias da gestão de demandas repetitivas e de grandes litigan
serão reiteradas até 2020.

 Desenvolvimento de ações anuais de saúde NUBES dez/17

No ano de 2017 foram realizadas as seguintes ações: Abril Verde (Palestra e peça tea
sobre saúde e segurança no trabalho; Campanha contra o câncer de pele; Semana da
Mulher; Semana do Homem; Vacinação contra a gripe; Distribuição de panfletos
informativos sobre a dengeue, febre Chikungunya, Zika vírus e febre amarela;
Implantação das aulas de Prática de Meditação e Ginástica Laboral na sede da SJMG
Bate-papo sobre stress e meditação; Campanha de Prevenção do Câncer Bucal;
Campanha do Rim: Doença renal e obesidade; Campanha Mês do Coração: Como es
seu colesterol?;   II Bazar do Desapego; Semana de Comemoração do Dia do Servido
Público (palestras, atividades de relaxamento e exames); Videoconferência de
treinamento de multiplicadores em Ginástica Laboral - Subseções; Visitas de Suporte
para implantação da Ginástica Laboral; Visitas Ergonômicas para adequação dos pos
de trabalho.
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Ações voltadas para a promoção da saúde e diminuição da taxa de absenteísmo serão
adotadas até 2020.

 Monitoramento da taxa de absenteísmo NUBES dez/17

Como já citado, foram desenvolvidas várias ações  para promoção da saúde, a fim de
evitar o adoecimento.

Encontra-se em desenvolvimento pelo NUBES projeto de "Saúde é Lei", com o obje
de coletar informações sobre o perfil da saúde do corpo funcional. Os dados coletado
servirão para subsidiar o planejamento de ações de promoção à saúde, com vistas a e
o absenteísmo.

Ações voltadas para o monitoramento da taxa de absenteísmo serão adotadas até 202

 Ginástica Laboral através da ação de multiplicadores NUBES dez/17

Realização de Videoconferência com as Subseções para disseminação do Projeto de
Ginástica Laboral.

Realização de aulas semanais de ginástica laboral na sede da SJMG.

Reforço no treinamento dos multiplicadores.

 

 
Implantação de software que sinaliza nos
computadores a necessidade de pausa para a realização
dos alongamentos.

NUBES dez/17 Concluído. Implantado software cedido pela Seção Judiciária da Bahia.

 
Melhoria na taxa de adesão ao EPS - Implantar EPS
nas Subseções e ampliar a todos os servidores da
SEDE

NUBES dez/17
Aguarda-se disponibilidade orçamentária para o trabalho junto às Subseções Judiciár

Projeto deverá ser adiado para o próximo exercício.

 
Criação de um sistema informatizado para controle
dos contratos vigentes

NUTEC dez/17
Ação em desenvolvimento conjuntamente com a SECIN/TRF1 nos autos do PA SEI
0014308-49.2016.4.01.8008,  no desenvolvimento de softwares de interesse da SJMG
prevendo também o atendimento de necessidades das demais Seccionais da 1ª Regiã

 
Economicidade de recursos com a adoção de práticas
de sustentabilidade

NUMES/SEAGA dez/17

 

As inciativas previstas no PLS-SJMG foram na grande maioria desenvolvidas, com
destaque na seguintes medidas: extinção de fornecimento de copos descartáveis, açõ
reforço campanha coleta seletiva, realização de palestras com esclarecimentos sobre 
ODS da ONU com implantação prevista para até 2030; realização de campanha de
economia de recursos naturais e de materiais de consumo; estudos em desenvolvime
para padronização do quantitativo de impressoras, com redução do nº de equipament
instalados; projeto em desenvolvimento com vistas ao controle de materiais de consu
pelas Subseções Judiciárias.

 Ações voltadas para adoção de medidas sustentáveis serão reiteradas até 2020.

 
Conclusão da construção do Anexo ao edifício-sede da
Subseção Judiciária de Uberlândia

SSJ Uberlândia set/17
Obra concluída e entregue.

Inauguração das novas instalações já agendada para o dia 4.12.2017.

 
Promoção de ações de melhoria na adesão às práticas
de gestão estratégica:

SEMAD dez/17

Elaboração e divulgação pela Seccional de Cartilha sobre Planejamento Estratégico ,
atualmente disponibilizada na página informatizada da Seccional.

Realização de Seminário sobre Planejamento Estratégico para as Varas da Capital,
quando foram ministradas palestras pelos Juízes Federais Newton Ramos Neto, Gest
Estratégico de Metas do TRF-1ª Região, Flávio da Silva Andrade, Juiz Federal da 4ª
Vara de Uberlândia, agraciado com o Selo Diamante em 2016, Carlos Henrique Borl
Haddad, 2ª Turma Recursal, que discorreu sobre Administração Judiciária, técnica d
aceleração processual e gestão de processos.

Além destas atividades, na ocasião foram realizadas também palestras sobre  os
conceitos e macreodesafios do planejamento estratégico, metas judiciárias, uso do e-
para monitoramento do desempenho das unidades no cumprimento de metas e oficin
gestão de projetos.

Está  prevista, no decorrer de 2017 / 2018, a continuidade das ações do seminário,  
extendendo às varas federais das subseções judiciárias.

Visitas às varas federais pela equipe da SEMAD, como estratégia do Plano de
Comunicação, objetivando a disseminação do PLANEJ, a divulgação da Cartilha sob
Planejamento Estratégico e metas do poder judiciário, além de reforço na campanha 
economia de recursos prevista no PLS-SJMG.

Constituição do Grupo de Apoio da Estratégia e  Metas do Poder Judiciário da Seção
Judiciária de Minas Gerais, por meio de portaria da DIREF, composto por servidores
área fim, com a atribuição auxiliar no desdobramento do Planejamento Estratégico e
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cumprimento de metas no âmbito da Seção Judiciária de Minas Gerais.

Ações voltadas para melhoria na adesão às práticas de gestão estratégica serão envid
até 2020.

 
Padronização de rotinas e procedimentos das SESAP's
das Subseções, a partir da confecção de manual virtual
de rotinas e procedimentos

SEMAD/SSJ dez/17

Manuais já concluídos: Boas Práticas do SEI e padronização da atuação de processos
Manual de aquisições/contratações 1ª parte; Manual de contratos de Terceirização =
Módulo I - que trata dos conceitos e responsabilização dos gestores; Cartilha de
Acompanhamento de Contratos (que não sejam de terceirização), Cartilha Manual pa
cadastro de pessoal; Manual para utilização do sistema Benner.

Em desenvolvimento: Módulo II do Manual de Contratos de Terceirização;

 
Realização de leilão unificado entre as varas de
execução fiscal

25ª Vara Federal dez/17 Projeto em desenvolvimento, com atraso no cronograma.

 
Criação de unidade de representação das varas de
execução fiscal para intercambiar ações entre as varas

DIREF/25ª Vara
Federal

dez/17 Projeto adiado para 2018, com aprovação pelo CIPE.

Percebe-se que as ações com vistas à execução da estratégia da Seção Judiciária vem se desenvolvendo satisfatoriamente, com alto índice de cumprimento de prazos e
qualidade nos resultados obtidos.

No âmbito da SJMG é incentivado o acompanhamento das ações pelo Escritório de Projetos, utilizando-se a metodologia  adotada pelo Conselho da Justiça Federal e
TRF-1ª Região, o que contribui para o desenvolvimento sistemico das iniciativas, de forma organizada e monitorada,conforme dispõe a Portaria PRESI 259/2017.

    3 - CUMPRIMENTO DE METAS JUDICIÁRIAS = ANÁLISE DAS  AÇÕES DO DESEMPENHO

Inicialmente faz-se necessário registrar  abaixo os dados estatísticos de cumprimento de metas, extraídos do Sistema e-Siest em 14.11.2017.

Do relatório de cumprimento de metas por Seção Judiciária percebe-se,  à excessão da Meta 4, o bom desempenho da Seccional, com destaque na melhoria dos índices
apurados no exercício de 2016.

 Do relatório por vara federal percebe-se o empenho dos gestores das unidades judiciárias no desenvolvimento de ações com vistas ao cumprimento das metas, o que
vem elevando o ranking da Seção Judiciária de Minas Gerais, principalmente se analisado do ponto de vista de premiação do Selo Estratégia em Ação.

Em análise, se a premiação fosse apurada com os dados do e-siest datados de 14.11.20017, conforme imagem abaixo, os resultados seriam:  1 (uma) unidade agraciada
com o Selo Diamante, 13 (treze) unidades agraciadas com o Selo Ouro, 9 (nove) unidades agraciadas com o Selo Prata e 20 (vinte) unidades agraciadas com o Selo
Bronze, totalizando 43 unidades premiadas no ano de 2017. Comparando-se com a premiação relativa ao ano de 2016, tal simulação sinaliza um acréscimo de mais de 
230% , passando de 13 para 43 unidades premiadas.

Entretanto, com a apuração oficial ao término do exercício de 2017 alterações  serão observadas , provavelmente decorrentes de ajustes sistemicos e análise de recursos .
Todavia, estima-se certamente um elevado desempenho da Seção Judiciária de Minas Gerais.

Tais dados levam a concluir que as ações desenvolvidas na Seccional, direcionadas ao fomento à adesão às práticas de gestão estratégica, observância às diretrizes do
Planejamento Estratégico e de cumprimento de metas tem se tornado eficientes, repercutindo em resultados satisfatórios, direcionando a  Seção Judiciária de Minas
Gerais ao atendimento dos macrodesafios do PLANEJ 2015-2020 e metas judiciárias.
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        4- CONCLUSÃO:

As informações apresentadas neste relatório  sumarizam a realidade da Seção Judiciária no aspecto de gestão estratégica, propiciando a identificação de avanços na
busca por maior eficiência, economia de recursos, melhorias de processos e qualidade na prestação jurisdicional.

Do ponto de vista dos projetos da Carteira de Iniciativa Estratégica o comprometimento no desenvolvimento das ações é evidenciado pelo atendimento das demandas e
cumprimento dos prazos previstos.

Do ponto de vista do cumprimento das metas judiciárias, percebe-se ainda alguns gargalos, tais como dificuldades nos quesitos de algumas metas, especialmente as de
nrs, 4, 5 e 7.

Importa ressaltar que muitas dificuldades estruturais dificultam o desenvolvimento de iniciativas estratégicas voltadas para melhoria na prestação jurisdicional, tais
como escassez de pessoal e acréscimo na demanda processual. Todavia, as ações já desenvolvidas e os resultados apurados demonstram que muitos problemas ainda
precisam de solução, mas que a Seção Judiciária tem trabalhado para se especializar estrategicamente e se direcionar rumo a uma atuação mais eficiente.
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BH, 16.11.2017

 

Simone dos Santos Lemos Fernandes

Juíza Federal Diretora do Foro

Seção Judiciária de Minas Gerais

documento assinado digitalmente

 

 

 

        

 

Documento assinado eletronicamente por Simone dos Santos Lemos Fernandes, Diretora do Foro, em 20/11/2017, às 18:27 (horário de Brasília), conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador 5092416 e o
código CRC CC97CBA2.
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