RESOLUÇÃO Nº 10, DE 01 DE JUNHO DE 2011
Dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do
Poder Judiciário do Estado de Sergipe e dá outras providências.

ANEXO

A Estratégia do
Tribunal de
Justiça de
Sergipe
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MAPA ESTRATÉGICO 2010 - diagnóstico
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Missão e Visão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE
Missão:
Realizar Justiça de forma célere e eficiente

Visão:
Ser instrumento acessível e efetivo de realização de uma Justiça célere e de qualidade, que
alcance gradativa redução das taxas de congestionamento até 2014.

Atributos de Valor para a Sociedade:
• Responsabilidade Social e Ambiental
• Compromisso
• Acessibilidade
• Integração
• Transparência
• Sustentabilidade
• Eficiência
• Ética
• Humanismo
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Atuação Institucional

Tema:

Atuação Institucional.

Objetivo Estratégico:

Aprimorar a comunicação com públicos externos e internos.

Descrição do Objetivo:

Aprimorar a comunicação com público externo e interno, com linguagem clara e acessível,
disponibilizando, com transparência, informações sobre o papel, as ações e iniciativas do
Poder Judiciário, o andamento processual, os atos judiciais e administrativos, os dados
orçamentários e de desempenho operacional.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:
•
•
•
•

Índice de publicação do conteúdo integral dos processos na Internet
Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na Internet
Índice de inserções institucionais na mídia
Índice de matérias institucionais positivas na mídia

Projetos Relacionados:
•
•
•
•
•
•

Programa de Comunicação Institucional
Programas Sociais da Coordenadoria da Infância e Juventude
Memorial do Poder Judiciário: construindo a memória e cidadania no estado de Sergipe
Programa de Parcerias Estratégicas
Projeto de Criação da TV interna do Judiciário.
Projeto de criação de agência de notícias na Internet
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Responsabilidade Social

Tema:
Responsabilidade Social.

Objetivo Estratégico:
Promover a Cidadania.

Descrição do Objetivo:
Promover o desenvolvimento e a inclusão social, por meio de ações que contribuam para o
fortalecimento da educação e da consciência dos direitos, deveres e valores do cidadão.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:
•

Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais

Projetos Catalogados:
•
•
•
•

Programa de Comunicação e Marketing Institucional
Programas Sociais da Coordenadoria da Infância e Juventude
Memorial do Poder Judiciário: Construindo a Memória e Cidadania no Estado de Sergipe
Projeto de Acessibilidade.
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Acesso ao Sistema de Justiça.

Objetivo Estratégico:
Promover a efetividade no cumprimento das decisões.

Descrição do Objetivo:
Assegurar o cumprimento das decisões emanadas do Poder Judiciário, a fim de garantir que os
direitos reconhecidos alcancem resultados concretos.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:
•
•
•
•

Taxa de congestionamento do 1º Grau na fase de execução.
Taxa de congestionamento dos Juizados na fase de execução.
Produtividade do Magistrado de 1º Grau na fase de execução.
Produtividade do Magistrado dos Juizados na fase de execução

Projetos Catalogados:
•
•
•

Programa de Gestão e Otimização das Rotinas de Trabalho da Área Judicial
(Procedimentos e Virtualização).
Projeto de Adequação do Quadro de Servidores à Demanda.
Programa de Tratamento de Conflitos de Interesses por Métodos Consensuais de Solução
na Esfera Judicial (Conciliação).
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Acesso ao Sistema de Justiça

Tema:

Acesso ao Sistema de Justiça

Tema:
Acesso ao Sistema de Justiça.

Objetivo Estratégico:
Facilitar o Acesso a Justiça.

Descrição do Objetivo:
Promover o acesso ao Poder Judiciário, com o objetivo de democratizar a relação da
população com os órgãos judiciais e garantir equidade no atendimento à sociedade.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:
•

Índice de Acesso à Justiça

Projetos Catalogados:
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Gestão e Otimização das Rotinas de Trabalho da Área Judicial
(Procedimentos e Virtualização).
Programa de Tratamento de Conflitos de Interesses por Métodos Consensuais de Solução
na Esfera Judicial (Conciliação).
Programa de Virtualização e Gestão de Processo de Trabalho da Área Administrativa.
Programa de Construção, Ampliação e Modernização dos Fóruns
Programa de Comunicação Institucional
Programas Sociais da Coordenadoria da Infância e Juventude
Memorial do Poder Judiciário:Construindo a Memória e Cidadania no Estado de Sergipe
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Eficiência Operacional

Tema:
Eficiência Operacional.

Objetivo Estratégico:
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos.

Descrição do Objetivo:
Garantir a agilidade na tramitação dos processos judiciais e administrativos.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taxa de Congestionamento do 1º Grau na Fase de Execução.
Taxa de Congestionamento dos Juizados na Fase de Execução.
Produtividade do Magistrado de 1º Grau na fase de Execução
Produtividade do Magistrado dos Juizados na fase de execução
Índice de Atendimento à Demanda do 1º Grau
Índice de Atendimento à demanda do 2º Grau
Índice de atendimento à demanda dos Juizados
Índice de atendimento à demanda da Turma Recursal
Índice de Processos Antigos do 1º Grau
Índice de Processos Antigos do 2º Grau
Índice de Processos Antigos dos Juizados
Índice de Processos Antigos da Turma Recursal.
Índice de Virtualização dos Processos
Índice de Agilidade na Tramitação de Processos de Bens e Serviços

Projetos Catalogados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Gestão Estratégica
Programa Permanente de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores.
Programa de Gestão e Otimização das Rotinas de Trabalho da Área Judicial
(Procedimentos e Virtualização).
Programa de Tratamento de Conflitos de Interesses por Métodos Consensuais de Solução
na Esfera Judicial (Conciliação).
Programa de Virtualização e Gestão de Processo de Trabalho da Área Administrativa.
Projeto de Adequação do Quadro de Servidores à Demanda
Programa de Ampliação de Infraestrutura de TIC.
Programa Permanente de Capacitação e Aperfeiçoamento de Magistrados.
Projeto de Ampliação da Premiação da Área-fim
Projeto Controle Interno como Ferramenta de Gestão
Projeto de Cumprimento dos Prazos Legais nos Processos de Aquisição
Projeto de Implantação da Premiação da Área-meio Alinhada à Estratégia
Unidade de Gerenciamento de Projetos
Programa de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação –
PETIC.
Programa de Parcerias Estratégicas
Projeto de Ensino à Distância (EAD)
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•
•
•

Gestão Efetiva de Comarcas e Varas Judiciais
Gestão Documental do Poder Judiciário de Sergipe
Projeto de Ampliação do Cronos.
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Eficiência Operacional.

Objetivo Estratégico:
Buscar a excelência na gestão de custos operacionais

Descrição do Objetivo:
Garantir a economicidade dos recursos por meio da racionalização na aquisição e utilização de
todos os materiais, bens e serviços (responsabilidade ambiental), e da melhor alocação dos
recursos humanos necessários à prestação jurisdicional.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:
•
•
•
•
•
•

Eficiência operacional
Redução do consumo de papel
Redução do consumo de água
Redução do consumo de energia
Redução do consumo de telefonia.
Redução do consumo de combustível.

Projetos Catalogados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Gestão Estratégica
Programa Permanente de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores
Programa de Virtualização e Gestão de Processo de Trabalho da Área Administrativa
Projeto de Adequação do Quadro de Servidores à Demanda
Programa de Ampliação de Infraestrutura de TIC.
Projeto de Ampliação da Premiação da Área-fim
Gestão Orçamentária e Financeira Voltada para Resultados Estratégicos
Projeto Controle Interno como Ferramenta de Gestão
Programa de Construção, Ampliação e Modernização dos Fóruns
Projeto de Cumprimento dos Prazos Legais nos Processos de Aquisição
Projeto de Implantação da Premiação da Área-meio Alinhada à Estratégia
Unidade de Gerenciamento de Projetos
Programa de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação –
PETIC
Projeto de Ensino à Distância (EAD)
Projeto Conscientizar para Economizar – SPAC
Programa de Responsabilidade Ambiental
Gestão Documental do Poder Judiciário de Sergipe
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Eficiência Operacional

Tema:

Alinhamento Institucional.

Objetivo Estratégico:
Fortalecer e harmonizar as relações entre os poderes, setores e instituições.

Descrição do Objetivo:
Fortalecer a integração do Judiciário com os Poderes Executivo e Legislativo e desenvolver
parcerias com órgãos do sistema de justiça (OAB, Ministério Público, Defensorias) e entidades
públicas para viabilizar o alcance dos seus objetivos (eficiência, acessibilidade e
responsabilidade social).

Indicadores Relacionados ao Objetivo:
•

Índice de Parcerias Estratégicas

Projetos Catalogados:
•
•
•
•

Programa de Gestão e Otimização das Rotinas de Trabalho da Área Judicial
(Procedimentos e Virtualização).
Implantação do Programa de Comunicação Institucional
Programa de Parcerias Estratégicas
Programa de Tratamento de Conflitos de Interesses por Métodos Consensuais de Solução
na Esfera Judicial (Conciliação).
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Alinhamento Institucional

Tema:

Alinhamento Institucional.

Objetivo Estratégico:
Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Tribunal de Justiça de Sergipe.

Descrição do Objetivo:
Garantir que as unidades jurisdicionais e área administrativa estejam alinhadas à estratégia do
Poder Judiciário de Sergipe, respeitando-se as particularidades e visando a resultados a curto,
médio e longo prazos.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:
•
•

Índice de Acompanhamento do Planejamento Estratégico
Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos

Projetos Catalogados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Gestão Estratégica
Programa Permanente de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores.
Programa de Virtualização e Gestão de Processo de Trabalho da Área Administrativa.
Projeto de Adequação do Quadro de Servidores à Demanda.
Programa Permanente de Capacitação e Aperfeiçoamento de Magistrados.
Projeto de Ampliação da Premiação da Área-fim
Gestão Orçamentária e Financeira Voltada para Resultados Estratégicos
Programa de Construção, Ampliação e Modernização dos Fóruns.
Projeto de Implantação da Premiação da Área-meio Alinhada à Estratégia
Unidade de Gerenciamento de Projetos.
Projeto de Ensino à Distância (EAD)
Projeto Conscientizar para Economizar – SPAC
Gestão Documental do Poder Judiciário de Sergipe
Gestão Efetiva de Comarcas e Varas Judiciais
Projeto de Ampliação do Cronos
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Alinhamento Institucional

Tema:

Gestão de Pessoas

Tema:
Gestão de Pessoas.

Objetivo Estratégico:
Desenvolver competências dos magistrados e servidores para os objetivos estratégicos.

Descrição do Objetivo:
Garantir que os magistrados e servidores possuam conhecimentos, habilidades e atitudes
essenciais para o alcance dos objetivos estratégicos.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:
•
•
•

Índice de capacitação nas competências estratégicas dos Servidores da Área-meio
Índice de capacitação nas competências estratégicas dos Servidores da Área-fim
Percentual do orçamento de custeio aplicado em capacitação e aperfeiçoamento

Projetos Catalogados:
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Gestão Estratégica
Programa Permanente de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores.
Programa Permanente de Capacitação e Aperfeiçoamento de Magistrados.
Unidade de Gerenciamento de Projetos.
Projeto de Valorização das Carreiras Judiciárias.
Projeto de Ensino à Distância (EAD).
Projeto de Ampliação do Cronos.
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Gestão de Pessoas

Tema:
Gestão de Pessoas.

Objetivo Estratégico:
Motivar e comprometer magistrados e servidores com as metas e com os objetivos
estratégicos.

Descrição do Objetivo:
Elevar o nível de comprometimento, motivação e identidade institucional dos magistrados e
servidores para viabilizar a execução da estratégia.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:
•
•
•

Índice de alcance das metas
Índice de favorabilidade do clima organizacional
Índice de prevenção de saúde

Projetos Catalogados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Gestão Estratégica
Programa Permanente de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores.
Programa Permanente de Capacitação e Aperfeiçoamento de Magistrados.
Projeto de Ampliação da Premiação da Área-fim
Projeto de Implantação da Premiação da Área-meio Alinhada à Estratégia
Projeto de Valorização das Carreiras Judiciárias
Gestão Efetiva de Comarca e Varas Judiciais
Programa de Qualidade de Vida
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Infraestrutura e Tecnologia.

Objetivo Estratégico:
Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais.

Descrição do Objetivo:
Prover os recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de
informática) que permitam o bom desempenho das unidades jurisdicionais e administrativas,
garantindo aos magistrados e servidores condições de trabalho com saúde e segurança, além
da proteção e manutenção dos bens materiais e dos sistemas.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:
•
•
•
•

Índice de unidades com segurança armada e/ou eletrônica
Índice de satisfação com as instalações físicas
Índice de aderência aos padrões mínimos de TIC
Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia

Projetos Catalogados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Gestão Estratégica
Projeto de Adequação do Quadro de Servidores à Demanda
Programa de Ampliação de Infraestrutura de TIC.
Gestão Orçamentária e Financeira voltada para resultados estratégicos
Projeto de Melhoria dos Processos Administrativos
Programa de Construção, Ampliação e Modernização dos Fóruns
Projeto de Cumprimento dos Prazos Legais nos Processos de Aquisição
Programa de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação –
PETIC.
Programa de Parcerias Estratégicas
Programa de Qualidade de Vida
Projeto de Acessibilidade.
Plano Anual de Segurança
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Infraestrutura e Tecnologia

Tema:

Infraestrutura e Tecnologia

Tema:
Infraestrutura e Tecnologia.

Objetivo Estratégico:
Garantir a disponibilidade de sistemas eficazes de tecnologia da informação e comunicação

Descrição do Objetivo:
Estruturar o sistema de tecnologia da informação e seu gerenciamento de forma a garantir o
desenvolvimento, aperfeiçoamento e a disponibilidade de sistemas eficazes à execução da
estratégia.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:
•
•
•

Índice de disponibilidade de sistemas de Tecnologia da Informação
Índice de disponibilidade de infra-estrutura de equipamentos de tecnologia
Índice de satisfação com os sistemas

Projetos Catalogados:
•
•
•
•
•

Programa de Gestão e Otimização das Rotinas de Trabalho da Área Judicial
(Procedimentos e Virtualização).
Programa de Virtualização e Gestão de Processos de Trabalho da Área Administrativa
Programa de Ampliação de Infraestrutura de TIC.
Programa de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação –
PETIC.
Programa de Virtualização e Gestão de Processo de Trabalho da Área Administrativa.
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Orçamento

Tema:
Orçamento.

Objetivo Estratégico:
Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia.

Descrição do Objetivo:
Promover ações orçamentárias visando assegurar recursos que viabilizem as ações e metas
necessárias à execução da estratégia, garantindo e disponibilizando os recursos orçamentários
necessários para a execução dos projetos estratégicos, de acordo com os cronogramas
estabelecidos para cada iniciativa estratégica.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:
•
•
•

Índice de execução do orçamento disponibilizado
Índice de orçamento estratégico
Índice de execução do orçamento estratégico

Projetos Catalogados:
•
•
•
•
•

Programa de Gestão Estratégica
Gestão Orçamentária e Financeira Voltada para Resultados Estratégicos
Projeto Controle Interno como Ferramenta de Gestão
Projeto Conscientizar para Economizar – SPAC
Programa de Responsabilidade Ambiental
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ANEXO 1 - FICHA
DOS INDICADORES
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1. INDICADOR: Índice de publicação do conteúdo integral dos processos na Internet
Objetivo Estratégico: Aprimorar a comunicação com o público externo
Tipo de Indicador Eficácia
O que mede

O percentual de processos posteriores com seu conteúdo integral publicado na
Internet em relação ao total de processos pendentes

Para que medir

Acompanhar a evolução dos processos judiciais com conteúdo integral
publicado na internet

Quem mede

DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO

Como medir
Meta

processos posteriores com seu conteúdo integral publicado na Internet
total de processos pendentes
Disponibilizar conteúdo integral de 100% dos processos até 2014.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

19%

27%

100%

100%

100%

100%

2. INDICADOR: Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na Internet
Objetivo Estratégico: Aprimorar a comunicação com o público externo
Tipo de Indicador Eficácia
O que mede

O percentual entre informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na
Internet sobre o total de informações orçamentárias e financeiras

Para que medir

Dar transparência à sociedade sobre informações financeiras e orçamentária.

Quem mede

Secretaria de finanças

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

Secretaria de finanças

Como medir
Meta

informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na Internet
total de informações orçamentárias e financeiras
Disponibilizar 100% das informações orçamentárias e financeiras até 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

70%

100%

100%

100%

100%

100%
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3. INDICADOR: Índice de inserções institucionais na mídia
Objetivo Estratégico: Aprimorar a comunicação com o público externo
Tipo de Indicador Eficácia
O que mede
Quantidade de inserções institucionais na mídia até 2014

Para que medir

Acompanhar inserções sobre o TJSE na mídia para melhorar a comunicação
com a sociedade.

Quem mede

Diretoria de Comunicação

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir
Como medir

Diretoria de Comunicação
Número de inserções institucionais na mídia até 2014

Meta

Aumentar em 100% o número de inserções institucionais na mídia até 2014

2009
450 inserções

2010

2011

2012

2013

2014

2754
inserções

40%

60%

80%

100%

4. INDICADOR: Índice de inserções institucionais positivas na mídia
Objetivo Estratégico: Aprimorar a comunicação com o público externo
Tipo de Indicador Eficácia
O que mede

Percentual entre o total de matérias institucionais positivas veiculadas na mídia sobre
o Tribunal sobre total de matérias institucionais veiculadas

Para que medir

Acompanhar inserções positivas sobre o TJSE na mídia, para que a sociedade
tenha informações sobre notícias precisas sobre ações e projetos que
melhorem a prestação jurisdicional e o acesso a justiça. Melhorando assim a
imagem deste Poder na opinião pública.

Quem mede

Diretoria de Comunicação

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir
Como medir

Diretoria de Comunicação
% entre o total de matérias institucionais positivas veiculadas na mídia sobre o
Tribunal em relação ao total de matérias institucionais veiculadas

Meta

Obter 80% de inserções institucionais positivas na mídia até dezembro de 2014

2009
56,9%

2010

2011

2012

2013

2014

61,5%

66,2%

70,8%

75,4%

80%
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5. INDICADOR: Número de ações de marketing institucional
Objetivo Estratégico: Aprimorar a comunicação com o público externo e interno
Tipo de Indicador Eficácia
O que mede
Total de ações de marketing e comunicação institucional
Para que medir

Aprimorar a comunicação e o marketing institucional

Quem mede

Diretoria de Comunicação

Quando medir

trimestralmente

Onde medir
Como medir

Diretoria de Comunicação
Número de ações de comunicação e marketing institucional

Meta

Aumentar em 100% o nº de ações de marketing institucional até dezembro de 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

256 ações

20%

40%

60%

80%

100%

6. INDICADOR: Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais
Objetivo Estratégico: Promover a cidadania
Tipo de Indicador Eficácia
O que mede
Total de pessoas diretamente beneficiadas pelos projetos sociais
Para que medir

Acompanhar o número de pessoas atendidas pelos projetos e ações sociais.

Quem mede

Coordenadoria da Infância e Juventude

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

Coordenadoria de Infância e Juventude.
Número de pessoas diretamente beneficiadas pelos projetos sociais

Como medir
Meta

Aumentar em 75% o nº de pessoas diretamente beneficiadas pelos projetos sociais
até dezembro de 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

10.270 pessoas

15%

30%

45%

60%

75%
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7. INDICADOR: Taxa de congestionamento do 1º Grau na fase de Execução
Objetivo Estratégico: Promover a efetividade no cumprimento das decisões
Tipo de Indicador Efetividade
O que mede
Congestionamento de processos do 1º Grau na fase de execução

Para que medir

Acompanhar taxa de congestionamento na fase de execução no 1º Grau para
verificar os resultados efetivos das ações propostas para esse objetivo.

Quem mede

Corregedoria Geral de Justiça

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL
1-(processos de execução baixados/(casos novos exec. + pendentes exec. + exec.
Judiciais + exec. Pendentes)

Como medir
Metas

- Reduzir em 9% a taxa de congestionamento do 1º Grau na fase de execução até
dezembro de 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

* relatório Justiça
em Números

1,8%

3,6%

5,4%

7,2%

9,0%

8. INDICADOR: Taxa de congestionamento dos Juizados na fase de Execução
Objetivo Estratégico: Promover a efetividade no cumprimento das decisões
Tipo de Indicador Efetividade
O que mede
Congestionamento de processos do Juizado na fase de execução

Para que medir

Acompanhar taxa de congestionamento na fase de execução nos Juizados
Especiais para verificar os resultados efetivos das ações propostas para esse
objetivo

Quem mede

Corregedoria Geral de Justiça

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

Sistema de controle dos Juizados Especiais
1-(processos de execução baixados/(casos novos exec. + pendentes exec. + exec.
Judiciais + exec. Pendentes)
- Reduzir em 10% a taxa de congestionamento dos Juizados na fase de execução até
dezembro de 2014

Como medir
Metas
2009
* relatório Justiça
em Números

2010

2011

2012

2013

2014

2%

4%

6%

8%

10%
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9. INDICADOR: Produtividade do Magistrado do 1º Grau na fase de execução
Objetivo Estratégico: Promover a efetividade no cumprimento das decisões
Tipo de Indicador Eficiência
O que mede
Produtividade do Magistrado do 1º Grau na fase de execução

Para que medir

Acompanhar a produtividade do Magistrado do 1º Grau para verificar os
resultados efetivos das ações propostas para esse objetivo.

Quem mede

Corregedoria Geral de Justiça

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL
total de julgados
total de magistrados
- Aumentar em 25% a produtividade do magistrado de 1º grau na fase de execução
até dezembro de 2014

Como medir
Metas
2009
* relatório Justiça
em Números

2010

2011

2012

2013

2014

5%

10%

15%

20%

25%

10. INDICADOR: Produtividade do Magistrado dos Juizados
Objetivo Estratégico: Promover a efetividade no cumprimento das decisões
Tipo de Indicador Eficiência
O que mede
Produtividade do Magistrado dos Juizados na fase de execução

Para que medir

Acompanhar a produtividade do Magistrado dos Juizados para verificar os
resultados efetivos das ações propostas para esse objetivo.

Quem mede

Corregedoria Geral de Justiça

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

Sistema de controle dos Juizados Especiais
total de julgados
total de magistrados
- Aumentar em 25% a produtividade do magistrado dos Juizados na fase de
execução até dezembro de 2014.

Como medir
Metas
2009
* relatório Justiça
em Números

2010

2011

2012

2013

2014

5%

10%

15%

20%

25%
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11. INDICADOR: Facilitar o acesso à Justiça
Objetivo Estratégico: Facilitar o acesso à Justiça
Tipo de Indicador Eficácia
Acesso à Justiça
O que mede
Para que medir

Acompanhar a quantidade de municípios atendidos pelo judiciário para
possibilitar a todos o acesso à Justiça Estadual

Quem mede

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir
Como medir

Código de Organização Judiciária
total de municípios atendidos
total de municípios

Meta

Manter em 100% o número de municípios atendidos pela Justiça.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12. INDICADOR: Taxa de congestionamento do 1º Grau na fase de conhecimento
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Efetividade
O que mede
Congestionamento dos processos do 1 na fase de conhecimento

Para que medir

Acompanhar taxa de congestionamento na fase de conhecimento no 1º Grau
para verificar os resultados efetivos das ações propostas para esse objetivo.

Quem mede

Corregedoria Geral de Justiça

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL
1-((total de processos judiciais baixados/(casos novos + casos pendentes))
- Reduzir em 12% a taxa de congestionamento do 1° G rau na fase de conhecimento
até dezembro de 2014

Como medir
Metas
2009

2010

2011

2012

2013

2014

* relatório Justiça
em Números

2,4%

4,8%

7,2%

9,6%

12%
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13. INDICADOR: Taxa de congestionamento do 2º Grau na fase de conhecimento
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Efetividade
O que mede
Congestionamento dos processos do 2º Grau na fase de conhecimento

Para que medir

Acompanhar taxa de congestionamento na fase de conhecimento no 2º Grau
para verificar os resultados efetivos das ações propostas para esse objetivo.

Quem mede

Corregedoria Geral de Justiça

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir
Como medir

SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL do 2º grau.
1-((total de processos judiciais baixados/(casos novos + casos pendentes))

Metas

- Reduzir em 17% a taxa de congestionamento do 2° G rau até dezembro de 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

* relatório Justiça
em Números

3,4%

6,8%

10,2%

13,6%

17%

14. INDICADOR: Taxa de congestionamento dos Juizados na fase de conhecimento
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Efetividade
O que mede
Congestionamento dos processos dos Juizados na fase de conhecimento

Para que medir

Acompanhar taxa de congestionamento na fase de conhecimento nos Juizados
Especiais para verificar o resultados efetivos das ações propostas para esse
objetivo.

Quem mede

Corregedoria Geral de Justiça

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

Sistema de controle dos Juizados Especiais
1-((total de processos judiciais baixados/(casos novos + casos pendentes))
- Reduzir em 20% a taxa de congestionamento dos Juizados na fase de
conhecimento até dezembro de 2014

Como medir
Metas
2009
* relatório Justiça
em Números

2010

2011

2012

2013

2014

4%

8%

12%

16%

20%
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15. INDICADOR: Taxa de congestionamento da Turma Recursal na fase de conhecimento
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Efetividade
O que mede
Congestionamento dos processos da Turma Recursal na fase de conhecimento

Para que medir

Acompanhar taxa de congestionamento na fase de conhecimento na Turma
Recursal para verificar os resultados efetivos das ações propostas para esse
objetivo.

Quem mede

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir
Como medir

SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL DA TURMA RECURSAL.
1-((total de processos judiciais baixados/(casos novos + casos pendentes))

Metas

- Reduzir em 10% a taxa de congestionamento da Turma Recursal até 2014

2009
* relatório Justiça
em Números

2010

2011

2012

2013

2014

2%

4%

6%

8%

10%

16. INDICADOR: Produtividade do Magistrado do 1º Grau na fase de conhecimento
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Eficiência
O que mede
Produtividade do Magistrado do 1º Grau na fase de conhecimento

Para que medir

Acompanhar a produtividade do Magistrado para verificar os resultados
efetivos das ações propostas para esse objetivo.

Quem mede

Corregedoria Geral de Justiça

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL
total de julgados
total de magistrados

Como medir
Metas
2009
* Dados do
relatório Justiça
em Números

- Aumentar em 30% a produtividade do Magistrado de 1º Grau na fase de
conhecimento até dezembro de 2014
2010

2011

2012

2013

2014

6%

12%

18%

24%

30%
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17. INDICADOR: Produtividade do Magistrado do 2º Grau na fase de conhecimento
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Eficiência
O que mede
Produtividade do Magistrado do 2º Grau na fase de conhecimento

Para que medir

Acompanhar a produtividade do Magistrado para verificar os resultados
efetivos das ações propostas para esse objetivo.

Quem mede

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL do 2º grau.
total de julgados
total de magistrados

Como medir
Metas
2009
* Dados do
relatório Justiça
em Números

- Aumentar em 30% a produtividade do Magistrado de 2º Grau na fase de
conhecimento até dezembro de 2014
2010

2011

2012

2013

2014

6%

12%

18%

24%

30%

18. INDICADOR: Produtividade do Magistrado dos Juizados na fase de conhecimento
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Eficiência
O que mede
Produtividade do Magistrado dos Juizados na fase de conhecimento

Para que medir

Acompanhar a produtividade do Magistrado para verificar os resultados
efetivos das ações propostas para esse objetivo.

Quem mede

Corregedoria Geral de Justiça

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

Sistema de controle dos Juizados Especiais
total de julgados
total de magistrados
- Aumentar em 30% a produtividade do Magistrado dos Juizados na fase de
conhecimento até dezembro de 2014

Como medir
Metas
2009
* relatório Justiça
em Números

2010

2011

2012

2013

2014

6%

12%

18%

24%

30%
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19. INDICADOR: Produtividade do Magistrado da Turma Recursal fase de conhecimento
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Eficiência
O que mede
Produtividade do Magistrado da Turma Recursal na fase de conhecimento

Para que medir

Acompanhar a produtividade do Magistrado para verificar os resultados
efetivos das ações propostas para esse objetivo.

Quem mede

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL DA TURMA RECURSAL.
total de julgados
total de magistrados

Como medir
Metas

- Aumentar em 36% a produtividade do Magistrado da Turma Recursal na fase de
conhecimento até dezembro de 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

* relatório Justiça
em Números

7,2%

14,4%

21,6%

28,8%

36%

20. INDICADOR: Índice de Atendimento à Demanda do 1º Grau
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Eficácia
O que mede
Atendimento à demanda do 1º Grau
Para que medir

Verificar o nível de vazão da demanda no 1º Grau

Quem mede

Corregedoria Geral de Justiça

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL
processos baixados
casos novos
- Aumentar em 4% o índice de atendimento à demanda do 1º Grau até dezembro de
2014

Como medir
Metas
2009

2010

2011

2012

2013

2014

* relatório Justiça
em Números

0,8%

1,6%

2,4%

3,6%

4,0%
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21. INDICADOR: Índice de Atendimento à Demanda do 2º Grau
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Eficácia
O que mede
Atendimento à demanda do 2º Grau
Para que medir

Verificar o nível de vazão da demanda no 2º Grau.

Quem mede

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL do 2º grau.
processos baixados
casos novos
- Aumentar em 4% o índice de atendimento à demanda do 2º Grau até dezembro de
2014

Como medir
Metas
2009

2010

2011

2012

2013

2014

* relatório Justiça
em Números

0,8%

1,6%

2,4%

3,6%

4,0%

22. INDICADOR: Índice de Atendimento à Demanda dos Juizados
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Eficácia
O que mede
Atendimento à demanda dos Juizados
Para que medir

Verificar o nível de vazão da demanda nos Juizados Especiais

Quem mede

Corregedoria Geral de Justiça

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

Sistema de controle dos Juizados Especiais
processos baixados
casos novos
- Aumentar em 4% o índice de atendimento à demanda dos Juizados até 2014

Como medir
Metas
2009

2010

2011

2012

2013

2014

* relatório Justiça
em Números

0,8%

1,6%

2,4%

3,6%

4,0%
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23. INDICADOR: Índice de Atendimento à Demanda da Turma Recursal
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Eficácia
O que mede
Atendimento à demanda da Turma Recursal
Para que medir

Verificar o nível de vazão da demanda na Turma Recursal

Quem mede

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento

Quando medir
Onde medir

Trimestralmente
SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL DA TURMA RECURSAL.
processos baixados
casos novos
- Aumentar em 8% o índice de atendimento à demanda da Turma Recursal até
dezembro de 2014

Como medir
Metas
2009

2010

2011

2012

2013

2014

* relatório Justiça
em Números

1,6%

3,2%

4,8%

6,4%

8%

24. INDICADOR: Índice de Processos Antigos do 1º Grau
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Eficácia
O que mede

Percentual entre processos do 1º Grau pendentes (protocolados até o último dia útil
do segundo ano anterior ao corrente, com a mesma descrição da meta de
nivelamento 2, definida pelo judiciário no ano de 2009) sobre o total de processos
pendentes

Para que medir

Acompanhar os processos judiciais no 1º grau pendentes até o último dia útil
do segundo ano anterior ao corrente.

Quem mede

Corregedoria Geral de Justiça

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL
% entre processos pendentes (protocolados até o último dia útil do segundo ano
anterior ao corrente) em relação total de processos pendentes
- Baixar para 5% o índice de processos antigos do 1º Grau até dezembro de 2014

Como medir
Metas
2009

2010
10%

2011
9%

2012
8%

2013
6%

2014
5%
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25. INDICADOR: Índice de Processos Antigos do 2º Grau
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Eficácia
O que mede

Percentual entre processos do 2º Grau pendentes (protocolados até o último dia útil
do segundo ano anterior ao corrente, com a mesma descrição da meta de
nivelamento 2, definida pelo judiciário no ano de 2009) sobre o total de processos
pendentes

Para que medir

Acompanhar os processos judiciais no 2º grau pendentes até o último dia útil
do segundo ano anterior ao corrente.

Quem mede

SECRETARIA JUDICIÁRIA

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL do 2º grau.
% entre processos pendentes (protocolados até o último dia útil do segundo ano
anterior ao corrente) em relação total de processos pendentes
- Baixar para 0% o índice de processos antigos do 2º Grau até dezembro de 2014

Como medir
Metas
2009

2010
2%

2011
1,5%

2012
1,2%

2013
0,8%

2014
0%

26. INDICADOR: Índice de Processos Antigos dos Juizados
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Eficácia
O que mede

Percentual entre processos pendentes dos (protocolados até o último dia útil do
segundo ano anterior ao corrente, com a mesma descrição da meta de nivelamento
2, definida pelo judiciário no ano de 2009) sobre o total de processos pendentes

Para que medir

Acompanhar os processos judiciais nos Juizados Especiais pendentes até o
último dia útil do segundo ano anterior ao corrente.

Quem mede

Corregedoria Geral de Justiça

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
% entre processos pendentes (protocolados até o último dia útil do segundo ano
anterior ao corrente) em relação total de processos pendentes
- Baixar para 0% o índice de processos antigos dos Juizados até dezembro de 2014

Como medir
Metas
2009

2010
1%

2011
0,8%

2012
0,6%

2013
0,4%

2014
0%
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27. INDICADOR: Índice de Processos Antigos da Turma Recursal
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Eficácia
O que mede

Percentual entre processos pendentes (protocolados até o último dia útil do segundo
ano anterior ao corrente, com a mesma descrição da meta de nivelamento 2, a
definida pelo judiciário no ano de 2009) sobre o total de processos pendentes

Para que medir

Acompanhar os processos judiciais na Turma Recursal pendentes até o último
dia útil do segundo ano anterior ao corrente.

Quem mede

Corregedoria Geral de Justiça

Quando medir

Quadrimestralmente

Onde medir
Como medir

SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL DA TURMA RECURSAL.
% entre processos pendentes (protocolados até o último dia útil do segundo ano anterior ao
corrente) em relação total de processos pendentes

Metas

- Baixar para 0% o índice de processos antigos da Turma Recursal até dezembro de
2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1%

0,8%

0,6%

0,4%

0%

28. INDICADOR: Índice de Virtualização dos Processos
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Eficiência - Eficácia
O que mede
Percentual de processos novos eletrônicos sobre o total de processos novos
Para que medir

Acompanhar a evolução de processos novos eletrônicos

Quem mede

DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

SISTEMAS DE CONTROLES PROCESSUAIS.
processos novos eletrônicos
total de processos novos
Aumentar para % o índice de virtualização dos processos novos, em todas as
instâncias, até dezembro de 2014

Como medir
Meta
2009

2010

2011

2012

2013

2014

19%

27%

35%

48%

69%

90%
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29. INDICADOR: Índice de agilidade na tramitação de processos de bens e serviços
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Eficácia
O que mede

Percentual entre processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo
padrão, em relação ao total.

Para que medir

prazo.

Quem mede

Consultoria de Licitações e Contratos

Quando medir

Trimestralmente

Acompanhar se os processos de aquisição de bens e serviços são finalizados no

Onde medir

SISTEMA DA ÁREA ADMINISTRATIVA

Como medir

% entre processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão, em relação ao
total: 120 dias para concurso e concorrências dos tipos empreitada integral, técnica ou técnica
e preço; 105 dias para demais concorrências e tomadas de preço dos tipos técnica e técnica e
preço; 60 dias, para demais tomadas de preços; 50 dias, para convites e pregão; 08 dias para
dispensa e inexigibilidade

Meta

Obter 90% dos processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo
padrão, até 2014.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

50%

60%

70%

80%

90%

30. INDICADOR: Índice de Acompanhamento do Planejamento Estratégico
Objetivo Estratégico: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Tribunal de Justiça de
Sergipe
Tipo de Indicador Eficácia
O que mede

Percentual de reuniões de acompanhamento da execução da estratégia realizadas no
prazo em relação ao número de reuniões previstas para o ano.

Para que medir

Verificar se as reuniões estratégicas previstas aconteceram e no prazo previsto.

Quem mede

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

Diretoria de planejamento
% entre reuniões de acompanhamento da execução da estratégia realizadas no
prazo sobre as reuniões previstas no ano
Realizar no prazo, no mínimo, uma reunião de acompanhamento de execução da
estratégia por trimestre, com o comitê de gestão estratégica, por ano

Como medir
Meta
2009

2010

2011

2012

2013

2014

não se aplica

100%

100%

100%

100%

100%
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31. INDICADOR: Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos
Objetivo Estratégico: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Tribunal de Justiça de
Sergipe
Tipo de Indicador Eficácia
Percentual de projetos estratégicos com prazos concluídos e com suas metas
internas alcançadas em relação ao total de projetos estratégicos previstos no plano
O que mede
para o período.
Para que medir

Verificar os projetos estratégicos concluídos e metas alcançadas.

Quem mede

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

Unidade de Gerenciamento de Projetos
% entre projetos estratégicos com prazos concluídos e com suas metas internas
alcançadas sobre o total de projetos estratégicos previstos no plano para o período
Obter 100% de sucesso na execução de projetos estratégicos até dezembro de 2014.

Como medir
Meta
2009

2010

2011

2012

2013

2014

não se aplica

50%

60%

70%

80%

100%

32. INDICADOR: Índice de parcerias estratégicas
Objetivo Estratégico: Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições.
Tipo de Indicador Eficácia – Eficiência
A contribuição direta das parcerias vigentes no período ao alcance das metas
O que mede
estratégicas

Para que medir

Acompanhar e correlacionar as parcerias externas estratégicas, com o total de
parcerias realizadas.

Quem mede

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

Nas unidades que atuem diretamente nas parcerias
total de parcerias externas ao Poder Judiciário que contribuem diretamente com o
alcance de uma meta estratégica
total de parcerias vigentes no período
Aumentar para 50% o índice de parcerias estratégicas até dezembro de 2014

Como medir
Meta
2009

2010

2011

2012

2013

2014

10%

20%

30%

40%

50%
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33. INDICADOR: Eficiência Operacional
Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Tipo de Indicador Eficiência
O valor da despesa por processo
O que mede
Para que medir

Medir a despesa do processo

Quem mede

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

Sistema de finanças do TJ, Sistema de Controle Processual e SPAC
(Despesa total – Inativos – Precatório – Investimentos + Depreciação) / processos
baixados
Reduzir em 5% o valor da despesa por processo até dezembro de 2014

Como medir
Meta
2009
R$1166,49

2010

2011

2012

2013

2014

1%

2%

3%

4%

5%

34. INDICADOR: Redução do consumo de papel
Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Tipo de Indicador Eficiência
Variação no consumo de resmas de papel no período, em relação ao período
O que mede
anterior.

Para que medir

Acompanhar o consumo de papel com relação ao ano anterior para otimizar a
quantidades de resmas utilizadas.

Quem mede

DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Quando medir

Mensalmente

Onde medir

SISTEMA DE REQUISÃO DE MATERIAL
Variação da quantidade de resmas de papel utilizadas no período, em relação ao
período anterior
Reduzir em 20% o consumo de papel, até 2014

Como medir
Meta
2009
consumo de janeiro a
outubro
de
2009:
21.847
resmas
de
papel

2010

2011

2012

2013

2014

4%

8%

12%

16%

20%

36

35. INDICADOR: Redução do consumo de água
Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Tipo de Indicador Eficiência
Variação no consumo de água no período, em relação ao período anterior.
O que mede
Para que medir

Acompanhar e otimizar o consumo de água.

Quem mede

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Quando medir

Mensalmente

Onde medir

NAS FATURAS DE PAGAMENTO DE ÁGUA

Como medir

Variação da quantidade de água utilizada no período, em relação ao período anterior

Meta

Reduzir em 10% o consumo de água, até 2014

2009
consumo de janeiro
a outubro de 2009:
69.167m³ de água

2010

2011

2012

2013

2014

2%

4%

6%

8%

10%

36. INDICADOR: Redução do consumo de energia
Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Tipo de Indicador Eficiência
Variação no consumo de energia no período, em relação ao período anterior.
O que mede
Para que medir

Acompanhar e otimizar o consumo de energia com relação ao ano anterior.

Quem mede

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Quando medir

Mensalmente

Onde medir

NAS FATURAS DE PAGAMENTO DE ENERGIA

Como medir
Meta
2009
consumo de janeiro
a outubro de 2009:
6.048.093 watts de
energia

Variação da quantidade de energia utilizada no período, em relação ao período
anterior
Reduzir em 10% o consumo de energia, até 2014
2010

2011

2012

2013

2014

2%

4%

6%

8%

10%
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37. INDICADOR: Índice de capacitação nas competências estratégicas da área-fim
Objetivo Estratégico: Desenvolver competências dos magistrados e servidores para os objetivos
estratégicos
Tipo de Indicador Eficácia
Percentual entre os Magistrados treinados com, no mínimo, 20 horas, nas
O que mede
competências estratégicas em relação ao total de Magistrados.

Para que medir

Acompanhar percentual de magistrados treinados em competências
estratégicas

Quem mede

ESMESE

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

Meta

ESMESE
% entre os Magistrados treinados com, no mínimo, 20 horas, nas competências
estratégicas total de Magistrados
Aumentar para 100% o índice de capacitação nas competências estratégicas dos
Magistrados

2009

2010

2011

2012

2013

2014

30%

45%

70%

85%

100%

Como medir

38. INDICADOR: Índice de capacitação nas competências estratégicas dos Servidores da área-meio
Objetivo Estratégico: Desenvolver competências dos magistrados e servidores para os objetivos
estratégicos
Tipo de Indicador Eficácia
Percentual entre os servidores da área-meio treinados com, no mínimo, 20 horas, nas
O que mede
competências estratégicas em relação ao total de servidores da área-meio.

Para que medir

Acompanhar percentual de servidores da área meio, treinados em
competências estratégicas.

Quem mede

ESAJ

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

Meta

ESAJ
% entre os servidores da área-meio treinados com, no mínimo, 20 horas, nas
competências estratégicas
total de servidores da área-meio
Aumentar para 100% o índice de capacitação nas competências estratégicas dos
servidores da área-meio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

60%

70%

80%

90%

100%

Como medir
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39. INDICADOR: Índice de capacitação nas competências estratégicas dos servidores da área-fim
Objetivo Estratégico: Desenvolver competências dos Magistrados e servidores para os objetivos
estratégicos
Tipo de Indicador Eficácia
Percentual entre os servidores da área-fim treinados com, no mínimo, 20 horas, nas
O que mede
competências estratégicas em relação ao total de servidores da área-fim.

Para que medir

Acompanhar percentual de servidores da área fim, treinados em competências
estratégicas.

Quem mede

ESAJ

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

Meta

ESAJ
% entre os servidores da área-fim treinados com, no mínimo, 20 horas, nas
competências estratégicas do total de servidores da área-fim
Aumentar para 100% o índice de capacitação nas competências estratégicas dos
servidores da área-fim

2009

2010

2011

2012

2013

2014

30%

45%

70%

85%

100%

Como medir

40. INDICADOR: Percentual do orçamento de custeio aplicado em capacitação e aperfeiçoamento
Objetivo Estratégico: Desenvolver competências dos magistrados e servidores para os objetivos
estratégicos
Tipo de Indicador Eficácia
Relação entre o valor aplicado em capacitação e aperfeiçoamento e o total do
O que mede
orçamento executado

Para que medir

Verificar o percentual do valor aplicado em capacitação do orçamento
executado.

Quem mede

ESAJ

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

Meta

SISTEMA DE FINANÇAS DO TJSE
% entre o valor aplicado em capacitação e aperfeiçoamento e o total do orçamento
executado
Aplicar 0,18% do valor do orçamento executado em capacitação e aperfeiçoamento
até dezembro de 2014

2009

2010

2011

2012

0,14%

0,56%

A ser definido nas RAE’s 2011

Como medir

0,14%

2013

2014
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41. INDICADOR: Índice de alcance das metas
Objetivo Estratégico: Motivar e comprometer magistrados e servidores com as metas e com os objetivos
estratégicos
Tipo de Indicador Eficácia
Percentual de metas estratégicas alcançadas
O que mede
Para que medir

Acompanhar as metas estratégicas alcançadas

Quem mede

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir
Como medir

COM OS SETORES REPONSÁVEIS PELAS AÇÕES ESTRATÉGICAS.
% das metas estratégicas alcançadas e o total das metas estratégicas

Meta

Alcançar 80% das metas até 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

40%

50%

60%

70%

80%

42. INDICADOR: Índice de favorabilidade do clima organizacional
Objetivo Estratégico: Motivar e comprometer magistrados e servidores com as metas e com os objetivos
estratégicos
Tipo de Indicador Eficácia
Avaliações positivas sobre o total de avaliações na pesquisa de clima organizacional
O que mede
Para que medir

Acompanhar os índices de pesquisa de clima organizacional

Quem mede

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Quando medir

Anualmente

Onde medir

PESQUISA DE CLIMA ORGNIZACIONAL
% entre as avaliações positivas sobre o total de avaliações na pesquisa de clima
organizacional
Aumentar para 70% o índice de avaliações positivas (favorabilidade) do clima
organizacional até 2014

Como medir
Meta
2009

2010

2011

2012

2013

2014

50%

55%

60%

65%

70%

40

43 INDICADOR: Índice de unidades com segurança armada e/ou eletrônica
Objetivo Estratégico: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais
Tipo de Indicador Eficácia
Percentual de unidades consideradas seguras sobre o total de unidades
O que mede
Para que medir

Acompanhar o percentual de unidades seguras.

Quem mede

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

NAS UNIDADES.

Meta

unidades consideradas seguras
total de unidades
Aumentar para 100% as unidades consideradas seguras

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100%

100%

100%

100%

100%

Como medir

90%

44. INDICADOR: Índice de satisfação com as instalações físicas
Objetivo Estratégico: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais
Tipo de Indicador Eficácia
Percentual entre as avaliações positivas quanto à adequação das instalações físicas
O que mede
em relação ao total de avaliações
Para que medir

Acompanhar o percentual de avaliações positivas das instalações físicas.

Quem mede

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Quando medir

Anualmente

Onde medir

Pesquisa de Satisfação
% entre as avaliações positivas quanto à adequação das instalações físicas / total de
avaliações
Aumentar para X% o índice de avaliações positivas sobre instalações físicas até 2014

Como medir
Meta
2009
66%

2010
68%

2011
70%

2012
72%

2013
74%

2014
76%
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45. INDICADOR: Índice de aderência aos padrões mínimos de TI
Objetivo Estratégico: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais
Tipo de Indicador Eficácia
Percentual de itens especificados na Resolução 90/2009 atendidos
O que mede

Para que medir

Acompanhar o Percentual de itens especificados na Resolução 90/2009
atendidos

Quem mede

Secretaria de Tecnologia

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir
Como medir

Secretaria de Tecnologia
% entre itens atendidos sobre o total de itens especificados na Resolução 90/2009

Meta

Atender 100% dos padrões mínimos de TI, até 2014.

2009
75%

2010

2011

2012

2013

2014

80%

85%

90%

95%

100%

46. INDICADOR: Índice de disponibilidade de sistemas de Tecnologia da Informação
Objetivo Estratégico: Garantir a disponibilidade de sistemas eficazes de tecnologia da informação
Tipo de Indicador Eficácia
Tempo de disponibilidade de sistemas
O que mede
Para que medir

Acompanhar o tempo de disponibilidade de sistemas.

Quem mede

Secretaria de Tecnologia

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir
Como medir

Secretaria de Tecnologia
1 – (tempo de indisponibilidade de sistemas / tempo total do período)

Meta

Aumentar para 100% o índice de disponibilidade dos sistemas até dezembro de 2014.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

90%

93%

96%

98%

100%
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47. INDICADOR: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia
Objetivo Estratégico: Garantir a disponibilidade de sistemas eficazes de tecnologia da informação
Tipo de Indicador Eficácia
Tempo de disponibilidade da infraestrutura de equipamentos de tecnologia
O que mede
Para que medir

Acompanhar a disponibilidade da infraestrutura de equipamentos de tecnologia

Quem mede

Secretaria de Tecnologia

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir
Como medir

Secretaria de Tecnologia
1 – (tempo de indisponibilidade de equipamentos / tempo total do período)

Meta

Aumentar para 100% o índice de disponibilidade dos sistemas até dezembro de 2014.

2009
87%

2010

2011

2012

2013

2014

90%

93%

96%

99 %

100%

48. INDICADOR: Índice de satisfação com os sistemas
Objetivo Estratégico: Garantir a disponibilidade de sistemas eficazes de tecnologia da informação
Tipo de Indicador Eficácia
Avaliações positivas quanto à eficácia dos sistemas
O que mede
Para que medir

Acompanhar as avaliações positivas quanto à eficácia dos sistemas

Quem mede

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Quando medir

Anualmente

Onde medir

Pesquisa de satisfação
% entre as avaliações positivas quanto à eficácia dos sistemas / total de avaliações
Aumentar para 80% o índice de avaliações positivas sobre sistemas até dezembro de
2014

Como medir
Meta
2009
60%

2010

2011

2012

2013

2014

64%

68%

72%

76%

80%
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49. INDICADOR: Índice de execução do orçamento disponibilizado
Objetivo Estratégico: Assegura recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia
Tipo de Indicador Eficácia
Valor executado do orçamento
O que mede
Para que medir

Acompanhar o valor executado do orçamento

Quem mede

Secretaria de Finanças e Orçamento.

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir
Como medir

SISTEMA DE FINANÇAS DO TJSE
% entre o valor executado e o valor total do orçamento disponibilizado

Meta

Aumentar para 100% o valor executado sobre o valor total do orçamento até 2014

2009

99%

2010

2011

2012

2013

2014

99%

99,2%

99,4%

99,6%

100%

50. INDICADOR: Índice de orçamento estratégico
Objetivo Estratégico: Assegura recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia
Tipo de Indicador Eficácia
Valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas
O que mede

Para que medir

Acompanhar o percentual o disponibilizado para as iniciativas estratégicas no
orçamento.

Quem mede

Secretaria de Finanças e Orçamento.

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

SISTEMA DE FINANÇAS DO TJSE
% entre o valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas e o orçamento total
Disponibilizar 11% do valor do orçamento total para as iniciativas estratégicas até
dezembro de 2014

Como medir
Meta
2009

6%

2010

2011

2012

2013

2014

7%

8%

9%

10%

11%
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51. INDICADOR: Índice de Virtualização das Competências Judiciais
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Tipo de Indicador Eficiência - Eficácia

Para que medir

Percentual de Unidades Jurisdicionais “virtualizadas”, sobre o total de Unidades
Jurisdicionais do Estado de Sergipe
Acompanhar o cumprimento das virtualizações no Estado de Sergipe por Unidade
Jurisdicional

Quem mede

DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

Meta

SISTEMAS DE CONTROLES PROCESSUAIS.
Unidades jurisdicionais “virtualizadas”
total de Unidades Jurisdicionais
A ser definido nas RAE’s 2011

2009

2010

O que mede

Como medir

19%

2011

2012

2013

2014

A ser definido nas RAE’s 2011

52. INDICADOR: Índice de Resolução de Conflitos por Métodos Consensuais
Objetivo Estratégico:
Promover a Cidadania;
Fortalecer e Harmonizar as Relações entre os Poderes, Setores e Instituições;
Facilitar o acesso à justiça;
Garantir a agilidade nos trâmites processuais.
Tipo de Indicador Eficácia – Eficiência

Para que medir

Percentual de resoluções de conflitos por métodos consensuais sobre o total de
conflitos submetidos à conciliação
Acompanhar a evolução das conclusões dos processos judiciais através dos métodos
consensuais de resolução de conflitos

Quem mede

Central de Conciliação

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

Meta

Sistemas de Controle Processual
Processos Conciliados/Mediados
Total de Processos Judiciais submetidos à Conciliação/Mediação
A ser definido nas RAE’s 2011

2009

2010

O que mede

Como medir

19%

2011

2012

2013

2014

A ser definido nas RAE’s 2011
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53. INDICADOR: Redução do consumo de telefonia
Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Tipo de Indicador Eficiência
Variação no consumo de telefonia no período, em relação ao período anterior
O que mede
Para que medir

Acompanhar e otimizar o consumo de telefonia.

Quem mede

Secretaria de Tecnologia da Informação

Quando medir

Trimestralmente

Onde medir

NAS FATURAS DE PAGAMENTO DE TELEFONIA

Meta

Variação da quantidade de energia utilizada no período, em relação ao período
anterior
A SER DEFINIDO NAS RAES/2011

2009

2010

Como medir

2011

2012

2013

2014

A SER DEFINIDO NAS RAES/2011

54. INDICADOR: Redução do consumo de combustível
Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Tipo de Indicador Eficiência
Variação no consumo de combustível no período, em relação ao período anterior
O que mede
Para que medir

Acompanhar e otimizar o consumo de combustível.

Quem mede

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Quando medir

Trimestraslmente

Onde medir

NO CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

Meta

Variação da quantidade de energia utilizada no período, em relação ao período
anterior
A SER DEFINIDO NAS RAES/2011

2009

2010

Como medir

2011

2012

2013

2014

A SER DEFINIDO NAS RAES/2011
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ANEXO 2 - FICHA
DO PROJETO

47

Nome do projeto
Programa de Comunicação e Marketing Institucional
Escopo ou finalidade do projeto
A implantação do Programa de Comunicação e Marketing Institucional tem
como objetivo principal fortalecer a interação entre o Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe, seus púbicos de interesse e a sociedade, com objetivo de
formação de imagem positiva, e assim, tornar transparente para os distintos
públicos a sua missão, visão e valores, bem como promover ações de
marketing institucional.
Alinhamento estratégico
Aprimorar a Comunicação com Público Externo e Interno
Promover a Cidadania
Facilitar o Acesso à Justiça
Fortalecer e Harmonizar as Relações entre os Poderes, Setores e Instituições
Clientes do projeto
Público interno interessado bem como sociedade, jornalistas, etc
Justificativa
A atuação do Tribunal de Justiça desperta grande interesse. Por isso, o
atendimento à sociedade, jornalistas, etc é parte fundamental da tarefa de
comunicação na instituição. É insuficiente, entretanto, apenas responder a
demandas colocadas por jornalistas, uma vez que eles não cobrem todas as
atividades que a instituição identifica como sendo de interesse público. Por
outro lado, as pautas não nascem espontaneamente na imprensa. Elas são
formuladas a partir de informações colhidas pelos jornalistas junto a fontes – o
Tribunal de Justiça deve participar desse processo.
Além do mais, os veículos da grande imprensa não são os únicos canais de
comunicação com a população. Veículos próprios do Poder Judiciário, como a
TV, a Rádio Justiça, a Revista e a Internet constituem-se em canais relevantes
para falar ao público interessado na área. Instrumentos de comunicação direta,
como programas de visitas, também oferecem a oportunidade de colocar os
membros do Tribunal de Justiça em contato com os cidadãos.
Aumentar o conhecimento sobre a instituição, diminuindo algumas das visões
simplificadas predominantes no senso comum, mesmo dos jornalistas, é o
grande desafio da comunicação externa do Tribunal de Justiça. Esse é,
naturalmente, um trabalho contínuo, que precisa de várias ferramentas.
Gestor do Projeto
Diretoria de Comunicação

48

Nome do projeto
Mecanismos de Avaliação de Notícias Positivas/Negativas sobre o TJSE
Escopo ou finalidade do projeto
A criação de mecanismos de avaliação de notícias positivas/negativas tem
como objetivo realizar uma análise quantitativa/qualitativa das inserções de
notícias veiculadas sobre o TJSE.
Alinhamento estratégico
Aprimorar a Comunicação com Públicos Externos
Clientes do projeto
Órgãos de apoio estratégico.
Justificativa
Avaliar os impactos positivos/negativos das inserções de notícias sobre o TJSE
significa identificar possíveis pontos de melhoria na atuação do Tribunal,
apontados pelo olhar crítico de quem nos percebe de fora para dentro. Tal
mecanismo pretende também, ao analisar os referidos pontos, potencializar
os positivos e minimizar os negativos, de forma eficiente e eficaz, construindo
assim uma reputação positiva da atuação do Judiciário sergipano.
Gestor do Projeto
Diretoria de Comunicação

49

Nome do projeto
Agências de Notícias na Internet

Escopo ou finalidade do projeto
Atualmente a DIRCOM possui um bom espaço para divulgação de notícias no
sítio do TJSE, porém, pela demanda e necessidade de informação pró-ativa, tal
espaço se mostra ineficiente. A criação da Agência de Notícias na internet
garantirá a divulgação e distribuição das notícias do Judiciário de maneira
completa.

Alinhamento estratégico
Aprimorar a Comunicação com Públicos Externos
Clientes do projeto
Magistrados, servidores, jurisdicionados, jornalistas, formadores de opinião e
todos os cidadãos.
Justificativa
Avaliar os impactos positivos/negativos das inserções de notícias sobre o TJSE
significa identificar possíveis pontos de melhoria na atuação do Tribunal,
apontados pelo olhar crítico de quem nos percebe de fora para dentro. Tal
mecanismo pretende também, ao analisar os referidos pontos, potencializar os
positivos e minimizar os negativos, de forma eficiente e eficaz, construindo
assim uma reputação positiva da atuação do Judiciário sergipano.
Gestor do Projeto
Diretoria de Comunicação

50

Nome do projeto
TV Interna do Judiciário
Escopo ou finalidade do projeto
A TV interna do Judiciário sergipano visa disponibilizar para os magistrados,
servidores, jurisdicionados e a sociedade civil informações audiovisuais sobre a
atuação do TJSE para serem veiculadas nos prédios e fóruns do Judiciário.
Será na verdade uma TV web que, além de retransmitir o nosso programa de
TV (Sergipe Justiça), permitirá levar informações on-line sobre o TJSE para os
diversos prédios e fóruns do Poder Judiciário.
Alinhamento estratégico
Aprimorar a Comunicação com Público Externo
Promover a Cidadania
Facilitar o Acesso à Justiça
Clientes do projeto
Magistrados, servidores, jurisdicionados e a sociedade civil
Justificativa
A TV interna do Judiciário proporcionará a construção e a manutenção de
imagem institucional positiva sobre o TJSE. Os prédios e fóruns do Poder
Judiciário são locais estratégicos para a divulgação e distribuição de
informações positivas da atuação do TJSE. Implantar a TV interna faz parte da
estratégia de aprimorar a comunicação com públicos externos,
disponibilizando, com linguagem clara e acessível, informações sobre: papel,
ações e iniciativas do Poder Judiciário de Sergipe.
Gestor do Projeto
Diretoria de Comunicação

51

Nome do projeto
Programas Sociais da Coordenadoria da Infância e da Juventude
Escopo ou finalidade dos Programas
Programa de Apadrinhamento Ser Humano - apadrinhamento
adolescentes institucionalizados.
Projeto Familiarizar - reinserção familiar de crianças e
institucionalizados.
Programa de Capacitação e Disseminação do Estatuto da
Adolescente (ECA) - fortalecimento do Sistema de Garantia
Direitos da Criança e do Adolescente (SGD).

de crianças e
adolescentes
Criança e do
e Defesa dos

Alinhamento estratégico
Promover a cidadania.
Aprimorar a comunicação com público externo.
Facilitar o acesso à justiça.
Clientes do projeto
Juízos com competência na área da infância e juventude.
Entidades de acolhimento institucional (abrigos).
Operadores da rede de proteção e atendimento à criança e ao adolescente.
Quadro funcional técnico docente e discente de instituições de ensino da
educação básica e superior.
Integrantes de instituições com interface com crianças e adolescentes.
Justificativa
 Programa de Apadrinhamento Ser Humano
Prevista como medida transitória e excepcional, a institucionalização de
crianças e adolescentes tem se revelado contínua e duradoura em muitos
casos, trazendo consequências perniciosas para sua formação e
desenvolvimento.
O apadrinhamento viabiliza o estabelecimento de laços entre crianças e
adolescentes acolhidos e seus padrinhos/madrinhas, desdobrando-se em dois
eixos: na perspectiva do(a) abrigado(a), possibilita a experiência da "afiliação",
rompendo com o sentimento de abandono, ao tempo em que se produzem
elementos para o fortalecimento da auto-estima, da valorização e do
desenvolvimento pleno, a partir da inclusão no projeto de vida de alguém; na
perspectiva do padrinho ou da madrinha permite uma experiência de
solidariedade, mas também a oportunidade de vivenciar a inserção do(a)
afilhado(a) no seu cotidiano, quem sabe rompendo barreiras para novos
propósitos.
Gestor do Projeto
Coordenadoria da Infância e Juventude
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 Projeto Familiarizar
Ao estabelecer os princípios da provisoriedade e excepcionalidade da medida
de abrigamento (art. 101, parágrafo único do ECA), quis o legislador assegurar
a manutenção e o fortalecimento dos laços familiares e comunitários,
fundamentais para o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente. As
entidades de acolhimento institucional e os operadores do direito devem primar
pela defesa desses princípios, buscando, de forma efetiva, promover a
reinserção familiar. A redução do número de acolhidos deve ser um propósito
constante da Rede de Proteção e passa, a partir desse Projeto, a integrar as
ações da Coordenadoria da Infância e da Juventude, como instrumento de
garantia e defesa dos direitos de crianças e adolescentes.
Gestor do Projeto
Coordenadoria da Infância e da Juventude



Programa de Capacitação e Disseminação do ECA

A capacitação técnica e teórica no campo da infância e adolescência,
considerando as transformações socioculturais em curso no mundo
contemporâneo, é indispensável para proporcionar a revisão e atualização das
práticas de intervenção a partir dos desafios emergentes, fundamental à
melhoria do atendimento. O aprofundamento do debate sobre as práticas de
intervenção com crianças e adolescentes nos diversos âmbitos de sua inserção
possibilita a análise das teorias que lhe são subjacentes. Buscar subsídios para
a construção e/ou aprimoramento de práticas de atenção à criança e ao
adolescente nos diferentes campos de atuação institucional, enfatizando os
mecanismos da proteção é, sem dúvida, uma perspectiva de otimização do
atendimento e uma obrigação da sociedade e suas instituições.
Gestor do Projeto
Coordenadoria da Infância e da Juventude
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Nome do projeto
Memorial do Poder Judiciário: Construindo a Memória e Cidadania no
Estado de Sergipe
Escopo ou finalidade do projeto
Este projeto objetiva desvelar aos magistrados, servidores do TJSE e à
sociedade sergipana em geral a trajetória da justiça em Sergipe no decorrer da
história. Para tanto, o Memorial promoverá exposições temáticas; palestras e
seminários sobre temas correlacionados à justiça e atividades afins, para
estudantes, servidores do Judiciário e comunidade sergipana, levando à
sociedade conceitos de cidadania. Além dessas atividades, esta Casa de
Cultura desenvolverá permanentemente pesquisas referentes à história e
memória da Justiça em Sergipe.
Alinhamento estratégico
Aprimorar a comunicação com público externo
Promover a Cidadania
Facilitar o Acesso à Justiça
Clientes do projeto
Sociedade sergipana, magistrados e servidores do Judiciário
Justificativa
O Memorial do Poder Judiciário, mediante inúmeras atividades realizadas no
Palácio Sílvio Romero – prédio que o abriga - vem proporcionando à
sociedade sergipana, aos magistrados e servidores maior conhecimento sobre
a participação da justiça em determinados momentos da história de Sergipe.
Essas ações possuem caráter sócioeducativo e vêm ampliado o quantitativo de
visitações a esta Casa e propiciado a promoção da cidadania.
Grosso modo, o desenvolvimento adequado deste projeto aproximará a
sociedade do judiciário sergipano, porquanto o conhecimento sobre este Poder
promoverá a desmistificação de que o “Judiciário é poder distante da
população”, assertiva difundida no senso comum. Assim, a proposta desta
Casa de Memória implica mudar paradigmas, esclarecer, socializar o
conhecimento, contribuir para a educação não formal, o que significa fomentar
a cidadania. Assim sendo, o Memorial, parte integrante do Poder Judiciário de
Sergipe, agregar-se-á às práticas sociais adotadas por este Poder.

Gestor do Projeto
Diretor do Memorial do Poder Judiciário
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Nome do projeto
Programa de Gestão e Otimização das Rotinas de Trabalho da Área
Judicial

Escopo ou finalidade do projeto
O projeto tenciona a implementar a informatização do processo judicial em 90%
das Unidades Jurisdicionais do Estado de Sergipe. Pretende-se, com esse
projeto, proporcionar melhoria da prestação jurisdicional, especialmente na
celeridade na tramitação do processo e na melhoria da qualidade dos
julgamentos e decisões judiciais, buscando automatizar atos meramente
ordinatórios e concentrar as atividades das Varas/Comarcas em movimentos
importantes (decisões/sentenças). Ainda sobre o tema, teremos controles
efetivos do andamento processual, de intimações, de prazos, em suma, de
tramitação processual.
É finalidade também do projeto implementar política de padronização de
atividades corriqueiras que importará na mais rápida possibilidade de
realização de movimentos processuais, bem como confeccionar e revisar
manuais de procedimentos judiciais, no intuito de colocar à disposição dos
servidores uma melhor forma de agir frente à realidade na organização
cartorária, a exemplo da melhor forma de dispor os processos, a ordem dos
trabalhos no dia-a-dia, bem como a utilização dos modelos padrões de
mandados, cartas, ofícios, atos ordinatórios, etc.

Alinhamento estratégico
Promover a Efetividade no Cumprimento das Decisões
Garantir a Agilidade nos Trâmites Judiciais e Administrativos
Fortalecer e Harmonizar as Relações entre os Poderes, Setores e Instituições.
Facilitar o Acesso à Justiça
Garantir a disponibilidade de sistemas eficazes de tecnologia da informação
Clientes do projeto
As Unidades Jurisdicionais.
Justificativa
A informatização do processo judicial já está dando o bom exemplo de
celeridade processual. Desde 2006 implementado nos Juizados Especiais,
conseguiu reduzir o tempo médio dos processos de 89,6 dias em 2005 para,
em 2008 53,4 dias e em 2009 (até outubro),43,5 dias, com registro, no 4º
Juizado Especial de Aracaju, de um tempo médio/2009 de 29,45 dias2. O que
se espera é uma redução significativa no tempo de duração dos processos e
possamos cumprir com fidelidade a garantia constitucional da razoável duração
do processo, estabelecida no art. 5º, LXXVIII da Carta Política de 1988.

55

A padronização das atividades judiciais, de acordo com o plano estratégico,
visa estabelecer, sob dois focos, a melhoria da prestação jurisdicional: a
apresentação de manuais de procedimentos judiciais nos diversos grupos de
competências (Juizados Especiais, Varas Cíveis de Família, Varas Criminais
Comuns, etc.), impactando na melhor forma de movimentar os processos sob
vários ângulos, de um lado a diretriz do exercício da atividade orientado pelo
manual de procedimentos judiciais, inclusive ajudando os novos servidores que
venham a compor determinada Unidade Jurisdicional; e de outro a execução
da determinação judicial de forma padronizada (ex. certidões, ofícios, atos
ordinatórios, etc), agilizando a tarefa e melhorando a consulta do processo
pelos interessados. A prática já obtém respaldo dos escrivães, porquanto já
aderem a manuais de procedimentos judiciais já existentes nas Varas Cíveis
Comuns, conforme cronograma a seguir:
Gestor do Projeto
Diretor de Modernização Judiciária
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Nome do projeto
Programa de Tratamento de Conflitos de Interesses por Métodos
Consensuais de Solução na Esfera Judicial (Conciliação).

Escopo ou finalidade do projeto
O Programa tenciona abranger a importância dos métodos consensuais de
resolução de conflitos, no intuito de colaborar com outros setores na política
judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses, voltados ao
planejamento,
implementação,
aperfeiçoamento,
desenvolvimento,
regulamentação e incentivo desses métodos eficazes de solução de conflitos.

Alinhamento estratégico
Promover a Efetividade no Cumprimento das Decisões
Garantir a Agilidade nos Trâmites Judiciais e Administrativos
Fortalecer e Harmonizar as Relações entre os Poderes, Setores e Instituições
Facilitar o Acesso à Justiça

Clientes do projeto
As Unidades Jurisdicionais de 1º e 2º Graus de Jurisdição

Justificativa
A constante busca pela redução da demanda judicializada é um desafio de
todo e qualquer Tribunal Jurisdicional, notadamente quando se observa que o
acervo dos processos judiciais estão aumentando a cada dia. Frente a esta
situação, e diante da importância salutar que a conciliação já desempenha a
redução dos conflitos, inclusive na lide sociológica, houve a necessidade de
incorporar ao Planejamento Estratégico o Programa de Tratamento de Conflitos
de Interesses por Métodos Consensuais de Solução na Esfera Judicial, o que
provocará um fortalecimento ainda maior da ação do Judiciário sergipano na
resolução de conflito.

Gestor do Projeto
Drª Dauquíria de Melo Ferreira
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Nome do projeto
Gestão Efetiva de Comarcas e Varas Judiciais
Escopo ou finalidade do projeto
O presente projeto propõe-se a realizar acompanhamento e avaliação das
atividades jurisdicionais realizadas em gabinetes e cartórios de comarcas e
varas judiciais em todas unidades jurisdicionais de 1º grau do Estado. Zelar
pela correta alimentação do sistema de controle processual pelos servidores e
magistrados, indicando as alterações necessárias ao CPD para seu correto
funcionamento, assegurando o aperfeiçoamento e bom funcionamento da
Justiça, bem como as melhorias na execução das tarefas e no atendimento às
partes, atuando, in loco, com equipes de trabalho da CGJ.
Alinhamento estratégico
Garantir a Agilidade nos Trâmites Judiciais e Administrativos
Motivar e Comprometer Magistrados e Servidores com as Metas e com os
Objetivos Estratégicos
Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Tribunal de
Justiça de Sergipe
Clientes do projeto
Todas as Unidades Jurisdicionais do Estado, incluindo as atividades
desempenhadas pelos cartórios e gabinetes, verificando métodos e rotinas de
trabalho no que diz respeito à disciplina e orientação administrativa aos
servidores e magistrados de atuação no 1º grau.
Justificativa
Como dito, a Gestão Efetiva de Varas Judiciais é uma forma de revisar as
rotinas cartorárias e de gabinete e, com isso, fazer com que haja uma melhoria
nas atividades jurisdicionais com um equilíbrio dinâmico e paritário entre as
comarcas e varas judiciais do Estado, promovendo um trabalho preventivo de
auxilio às serventias judiciais. Será utilizado um método de gestão para
resultados, que consistirá na aplicação de mecanismos de racionalização das
atividades e uma conseqüente melhoria na taxa de congestionamento dos
processos do juízo envolvido, resultando numa atividade jurisdicional efetiva e
célere. A atual sistemática de trabalho requer uma fiscalização e atuação mais
intensa da CGJ, com equipes de trabalho que atuem de forma direta na
melhoria da padronização com metas de controle de produtividade, com
desburocratização e eliminação de etapas desnecessárias, com inquestionável
aceleração da tramitação processual com resultados demonstrados. 1.
Gestor do Projeto
Corregedoria Geral de Justiça
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Nome do projeto
Projeto de Adequação do Quadro de Servidores à Demanda
Escopo ou finalidade do projeto
A finalidade é dimensionar anualmente os quadros de servidores, tanto da área
fim, quanto da área meio, para equilibrar a força de trabalho disponível a carga
de trabalho e otimizar a mão de obra disponível, como também diagnosticar a
necessidade adicional de mão de obra, com início do projeto para primeiro
trimestre de 2010 até último trimestre de 2012.
Alinhamento estratégico
Promover a efetividade no cumprimento das decisões
Garantir a Agilidade nos Trâmites Judiciais e Administrativos
Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Tribunal de
Justiça de Sergipe
Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais
Clientes do projeto
Todas as unidades administrativas e jurisdicionais do TJSE.
Justificativa
Racionalizar os recursos disponíveis, otimizar a distribuição do quadro
funcionar de forma a equilibrar a carga de trabalho das unidades, além de
estabelecer um modelo para a Diretoria de Pessoas distribuir objetivamente a
mão de obra disponível.
Gestor do Projeto
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento
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Nome do projeto
Projeto de Ampliação do Cronos

Escopo ou finalidade do projeto
Ampliar as ferramentas do sistema Cronos para adequar às diretrizes
estratégicas, dando ênfase ao acompanhamento do tempo de tramitação dos
processos judiciais.
Alinhamento estratégico
Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Tribunal de
Justiça de Sergipe
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Desenvolver Competências dos Magistrados e Servidores para os Objetivos
Estratégicos
Clientes do projeto
Todas as unidades jurisdicionais
Justificativa
Ferramenta de gestão da área jurisdicional.

Gestor do Projeto
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento
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Nome do projeto
Programa de Virtualização e Gestão de Processos de Trabalho da Área
Administrativa
Escopo ou finalidade do projeto
Proporcionar melhoria nos procedimentos administrativos, especialmente no
que diz respeito a celeridade na tramitação do processo de aquisição de bens e
contratação de serviços, buscando sua padronização através da implantação
do sistema virtual e do acompanhamento da Gestão.
Alinhamento estratégico
Garantir a Agilidade nos Trâmites Judiciais e Administrativos
Buscar excelência na gestão de custos operacionais
Garantir a infra-estrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais
Clientes do projeto
Sociedade, Presidência e as Unidades Administrativas do Poder Judiciário do
Estado.
Justificativa
Em face do princípio da razoável duração do processo administrativo
estabelecido na Emenda Constitucional 45 e às novas diretrizes para o
cumprimento da metas prioritárias para o ano 2010 e próximos cinco anos, a
virtualização dos procedimentos judiciais e administrativos é uma realidade nos
Tribunais de Justiça atuais.
O foco desse projeto é desenvolver uma ferramenta que possibilite maior
celeridade, máxima efetividade, eficiência e padronização das rotinas. Nesse
sentido, o processo eletrônico surge como proposta de romper paradigmas nas
administrações públicas atuais reduzindo as barreiras da burocratização e da
morosidade do processo.
Diversas são as vantagens na adoção da virtualização dos processos, as quais
podem-se destacar: substituição do papel pelo ambiente web, interação direta
das unidades judiciais e partes interessadas, relatórios gerenciais, contagem
automática de prazos, juntada automática de documentos, andamento do
processo em tempo real, consulta ao processo via ambiente web, dentre
outros.
Gestor do Projeto
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento
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Nome do projeto
Projeto de Cumprimento dos Prazos Administrativos dos Processos de
Aquisição.
Escopo ou finalidade do projeto
Projeto com o objetivo de adequar para os prazos administrativos de todos os
processos licitatórios de aquisição deste Poder, através de ações de
elaboração de manuais com desenvolvendo de rotinas/procedimentos para
tramitação de processos administrativos, bem como na tramitação de
processos para abertura de licitações com orientação para elaboração de
Projeto Básico/Termo de Referência, como também rotinas para gestão de
contratos (convênios), com aplicação de penalidades e ainda uma orientação
na elaboração do pedido e na formulação do preço de referência. Este
conjunto de ações vai compor uma “reorientação” que contribua para a redução
de “caminhos” pelos quais o processo tenha que ser submetido e
conseqüentemente pela celeridade de sua realização.
Alinhamento estratégico
Garantir a Agilidade nos Trâmites Judiciais e Administrativos
Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais
Clientes do projeto
Setores administrativos
Justificativa
Adequar procedimentos que geram atraso no processo licitatório.
Gestor do Projeto
Consultoria de Licitações e Contratos
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Nome do projeto
Programa de Controle Interno como Ferramenta de Gestão
Escopo ou finalidade do projeto
A finalidade desta estratégia reside na modernização da atividade meio, ou
seja, o Controle Interno, envolvendo ações que determinam melhorias e
celeridade nos processos administrativos, no cumprimento as determinações
das entidades fiscalizadoras (CNJ e TCE) e o desenvolvimento de técnicas
para realização de Auditorias de Natureza Operacional.O projeto iniciará para o
primeiro semestre de 2010.
Alinhamento estratégico
Garantir a Agilidade nos Trâmites Judiciais e Administrativos
Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais
Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia
Clientes do projeto
Setores administrativos
Justificativa
Com o advento da Resolução nº 86 de 08 de Setembro de 2009, que dispõe
sobre a organização e funcionamento das unidades de controle interno nos
Tribunais de Justiça, disciplinando as diretrizes, os princípios, conceitos e
normas técnicas necessárias à sua integração, torna-se necessário a
implantação de “ações” para melhor cumprimento em observância ao conteúdo
da Resolução supracitada. Diante disso este departamento já vem definindo
ações internas para melhorias no desenvolvimento de suas rotinas de
trabalhos.

Gestor do Projeto
Departamento de Controle Interno

63

Nome do projeto
Programa de Gestão Estratégica
Escopo ou finalidade do projeto
A finalidade deste projeto é definir e implementar ações anuais com o objetivo
de sensibilizar Magistrados e servidores para do processo de consolidação da
gestão estratégica no TJSE bem como a consolidação da cultura do
planejamento estratégico. Tais ações podem ser: estudos para realização de
cursos de capacitação e aperfeiçoamento em temas ligados à gestão
estratégica através das Escolas, assessoria para os vários setores
administrativos e unidades jurisdicionais nos desdobramentos do Planejamento
Estratégico, formação de grupos de estudos e de trabalho intersetoriais para
sugestões de melhoria contínua, realizar pesquisa de satisfação de público
externo, Advogados, Magistrados, Servidores, entre outros, além de preparar
as informações necessárias para reuniões do Comitê Gestor do Planejamento
Estratégico.
Alinhamento estratégico
Garantir a Agilidade nos Trâmites Judiciais e Administrativos
Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Garantir o Alinhamento Estratégico em todas as Unidades do Tribunal de
Justiça de Sergipe
Desenvolver competências dos magistrados e servidores para os objetivos
estratégicos
Motivar e comprometer magistrados e servidores com as metas e com os
objetivos estratégicos
Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais
Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia
Clientes do projeto
Setores administrativos e unidades jurisdicionais.
Justificativa
O processo de gestão estratégica requer permanente acompanhamento e
implementação de ações que possibilitem uma visualização clara da instituição
dos objetivos estratégicos propostos até 2014.
Gestor do Projeto
Diretor de Planejamento e Desenvolvimento
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Nome do projeto
Unidade de Gerenciamento de Projetos
Escopo ou finalidade do projeto
Implantação de uma unidade de gerenciamento corporativo de projetos para
facilitar e padronizar a elaboração, a condução e o gerenciamento dos projetos
do Tribunal. Considera-se projetos o conjunto de ações inter-relacionadas, com
prazo de execução, recursos e objetivos claramente definidos, que visa o
desenvolvimento de novo produto ou melhoria dos processos de trabalho.
Alinhamento estratégico
Garantir a Agilidade nos Trâmites Judiciais e Administrativos
Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Garantir o Alinhamento Estratégico em todas as Unidades do Tribunal de
Justiça de Sergipe
Desenvolver competências dos magistrados e servidores para os objetivos
estratégicos
Clientes do projeto
Setores administrativos e unidades jurisdicionais do TJSE
Justificativa
Os resultados de um projeto são incertos por natureza, tendo em vista que se
referem a um produto ou serviço novo. Dessa forma, um aspecto crítico para o
sucesso do projeto é o seu efetivo gerenciamento.
Por isso, todos os projetos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico
deste Tribunal deverão ser gerenciados para que possam ser tomadas
medidas corretivas em relação a eventuais atrasos nas fases de cada projeto,
por exemplo, bem como os seus resultados possam ser percebidos e
avaliados.
Gestor do Projeto
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento
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Nome do projeto
Programa de Parcerias Estratégicas
Escopo ou finalidade do projeto
Estimular e alinhar as parcerias com os Poderes, setores e instituições aos
projetos estratégicos.
Alinhamento estratégico
Aprimorar a Comunicação com Público Externo
Garantir a Agilidade nos Trâmites Judiciais e Administrativos
Fortalecer e Harmonizar as Relações entre os Poderes, Setores e Instituições
Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais.
Clientes do projeto
Poderes, Setores e Instituições.
Justificativa
Harmonizar e integrar os Poderes, Setores e Instituições, implantando ações
concretas de melhoria dos serviços prestados à sociedade.
Gestor do Projeto
Assessoria Especial da Presidência
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Nome do projeto
Projeto Conscientizar para Economizar – SPAC
Escopo ou finalidade do projeto
A finalidade é informar mensalmente aos Magistrados e servidores gestores o
valor do custo mensal discriminado de sua unidade, para sensibilizar e criar a
sistematização de avaliação de custos operacionais anteriores, com o objetivo
de racionalizar recursos e reduzir os custos posteriores da unidade, com início
do projeto para primeiro trimestre de 2010 até último trimestre de 2012.
Alinhamento estratégico
Buscar a Excelência na Gestão de Custos Operacionais
Garantir o Alinhamento Estratégico em Todas as Unidades do Tribunal de
Justiça de Sergipe.
Assegurar Recursos Orçamentários Necessários para a Execução da
Estratégia
Clientes do projeto
Todas as unidades administrativas e jurisdicionais do TJSE.
Justificativa
Atualmente apenas a área administrativa detém as informações dos custos
operacionais. O objetivo desse projeto é abrir essas informações, permitindo
aos gestores das demais áreas administrativas e jurisdicionais conhecerem o
desempenho da sua unidade no que diz respeito aos seus custos operacionais.
Por isso tudo já está sendo desenvolvido o Sistema de Planejamento e
Auditoria de Custos – SPAC – para racionalizar e sistematizar o Projeto.
Gestor do Projeto
Diretor de Planejamento e Desenvolvimento
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Nome do projeto
Programa de Responsabilidade Ambiental
Escopo ou finalidade do projeto
Programa de implantação de uma cultura de responsabilidade ambiental em
todas as unidades do Poder Judiciário de Sergipe – jurisdicionais e
administrativas – com o objetivo principal da redução do consumo de recursos,
principalmente energia, água e papel. Tal programa deverá conter tantas ações
quantas forem necessárias para a implantação e manutenção de um
comportamento institucional de responsabilidade social, como por exemplo:
palestras de conscientização para o uso adequado de recursos, treinamentos,
contratação de empresa de serviço especializada em redução de consumo de
energia, entre outras.
Alinhamento estratégico
Buscar a Excelência na Gestão de Custos Operacionais
Assegurar Recursos Orçamentários Necessários para a Execução da
Estratégia.
Clientes do projeto
Todas as unidades administrativas e jurisdicionais do TJSE.
Justificativa
É fundamental não só uma redução do consumo de recursos como água,
energia e papel neste Tribunal, bem como uma conscientização que levem
todos os servidores deste Poder a um comportamento ambientalmente
responsável.
Gestor do Projeto
Diretor de Administração
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Nome do projeto
Gestão Documental do Poder Judiciário de Sergipe
Escopo ou finalidade do projeto
Criação do programa de gestão documental do Poder Judiciário de Sergipe,
para padronizar rotinas de arquivamento e envio de documentos ao Arquivo
Judiciário, elaborar a tabela de temporalidade da atividade-fim e da atividademeio.
Alinhamento estratégico
Buscar a Excelência na Gestão de Custos Operacionais
Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Tribunal de
Justiça de Sergipe.
Clientes do projeto
Todas as unidades jurisdicionais e administrativas, advogados, partes.
Justificativa
A guarda apenas dos documentos que tem valor probatório e/ou histórico
possibilitando assim, uma rápida acessibilidade e preservação das informações
contidas nessa documentação.
Gestor do Projeto
Arquivo Judiciário
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Nome do projeto
Programa Permanente de Capacitação e Aperfeiçoamento de Magistrados
Escopo ou finalidade do projeto
A Escola Superior da Magistratura de Sergipe – ESMESE apresenta sua
programação visando atender às diretrizes estabelecidas pelas Resoluções da
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM.
O Projeto Acadêmico de Curso de Aperfeiçoamento de Magistrado para fins de
Promoção por Merecimento e para fins de Vitaliciamento elaborado compõemse de várias disciplinas, dentre elas: Filosofia, Português Jurídico, Direito Civil,
Semiótica Jurídica, Gestão Judiciária, Direito Eleitoral, etc.
Visando proporcionar uma livre escolha aos magistrados das disciplinas
oferecidas, a ESMESE estima a apresentação de, no mínimo, 80
horas/aula/ano. Observando que as disciplinas têm avaliação e a carga horária
exigida para aprovação é diferenciada: 40 horas/aula/ano para os magistrados
que desejarem concorrer a promoção por merecimento e 60 horas/aula/ano
para os juízes vitaliciandos.
Aludido projeto compreende ainda as disciplinas ofertadas ao longo do ano
pela Escola Paulista de Magistratura – EPM em convênio firmado com a
ESMESE em junho/2009, pelo qual os alunos inscritos assistem às aulas pela
internet. Neste caso, não há como saber, a priori, quantas horas/aula serão
ofertadas, nem quais disciplinas estarão sendo disponibilizadas.
Com metas a serem alcançadas visando aumentar o percentual de capacitação
nas competências estratégicas dos Magistrados, sem perder de vista a
excelência do trabalho oferecido, a ESMESE estabelece assim a sua previsão
de atendimento aos cursos, não descartando a possibilidade de serem
firmados novos convênios com instituições de ensino superior e/ou outras
entidades afins.
A ESMESE conta ainda, no âmbito dos cursos externos, ou seja, cursos
oferecidos ao público em geral, com o Curso Preparatório para Concursos –
CPC, sob a orientação do Prof. Antonio Carlos Marcato, com sede em São
Paulo e reconhecido nacionalmente, através do sistema de televídeoconferência.
Alinhamento estratégico
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Tribunal de
Justiça de Sergipe
Desenvolver Competências dos Magistrados e Servidores para os Objetivos
Estratégicos
Motivar e comprometer magistrados e servidores com as metas e com os
objetivos estratégicos
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Clientes do projeto
Para os cursos internos: Magistrados do TJSE, preferencialmente, já que
normalmente são oferecidas algumas vagas a outros Tribunais.
Para os cursos externos: Estudantes de Graduação e Graduados.
Justificativa
O objetivo da ESMESE tem sido sempre contribuir para a evolução da
aprendizagem nas mais diversas áreas do conhecimento jurídico, além de
proporcionar aos magistrados sergipanos oportunidades de debaterem
questões relevantes quer em mesa redonda ou em grupos de estudo. Visa a
ESMESE proporcionar também momentos de lazer e cultura com a presença
de personalidades de renome.

Gestor do Projeto
ESMESE

71

Nome do projeto
Programa Permanente de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores

Escopo ou finalidade do projeto
O presente Programa visa propiciar aos servidores do Poder Judiciário de
forma permanente, diretrizes, princípios, valores e objetivos que nortearão o
desenvolvimento das competências necessárias à atuação profissional dos
servidores, por intermédio da formação e do aperfeiçoamento e
conseqüentemente, para o aprimoramento institucional.
O presente projeto visa , também, alinhar os eventos externos de capacitação
às competências necessárias à atuação profissional dos servidores e ao
planejamento estratégico do TJSE de forma permanente.
Alinhamento estratégico
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Tribunal de
Justiça de Sergipe
Desenvolver Competências dos Magistrados e Servidores para os Objetivos
Estratégicos
Motivar e comprometer magistrados e servidores com as metas e com os
objetivos estratégicos
Clientes do projeto
Unidades jurisdicionais e administrativas

Justificativa
O Programa de Capacitação é justificado pela necessidade de atender às
especificidades profissionais dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado
de Sergipe, promovendo o desenvolvimento de habilidades e competências
necessárias ao desempenho profissional e de valores e atitudes focadas no
crescimento integral do servidor como agente co-responsável pelo processo de
transformação e qualificação institucional, tornando-o apto para o exercício de
suas funções de forma articulada com a função social e jurisdicional da
instituição.
O Programa propiciará aos servidores os conhecimentos e habilidades
necessárias à auto-aprendizagem dos métodos e técnicas para a realização de
tarefas, bem como para o planejamento das atividades da instituição e o
conhecimento do seu papel enquanto servidor. O Programa de Capacitação
deverá produzir, periodicamente, diagnóstico dos efeitos das ações
desenvolvidas, tendo em vista identificar e responder às demandas que se
articule com o programa de avaliação de desempenho.
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O módulo de alinhamento dos cursos e congressos externos é justificado em
face da necessidade de se fazer uma interação entre eventos e capacitação
externos e internos, seguindo orientações do Planejamento Estratégico.
Gestor do Projeto
Coordenadora da ESAJ
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Nome do projeto
Projeto de Ensino à Distância
Escopo ou finalidade do projeto
Efetivar a implantação do projeto da modalidade de Ensino á Distância (EAD)
no âmbito do TJSE, como principal metodologia de ensino-aprendizagem para
capacitar os servidores nas competências estratégicas, com início do projeto
em novembro/2009 e conclusão em abril/2010, abrangendo todas as unidades
do TJ.
Alinhamento estratégico
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Tribunal de
Justiça de Sergipe
Desenvolver Competências dos Magistrados e Servidores para os Objetivos
Estratégicos
Clientes do projeto
Todas as unidades jurisdicionais e administrativas
Justificativa
A implantação do EAD pretende proporcionar um tratamento igualitário aos
servidores lotados na capital e no interior, dotando todos das mesmas
oportunidades de crescimento profissional.
Somando-se a isso temos também a Resolução do CNJ Nº70 de 18 de março
de 2009 que dispõe sobre o planejamento estratégico do judiciário, onde duas
das ações sugeridas são:
- Fomentar o uso dos instrumentos de educação a distância;
- Priorizar o ensino a distância viabilizando a capacitação de um
número maior de servidores.
Gestor do Projeto
Chefe do Setor Administrativo da ESAJ
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Nome do projeto
Programa de Valorização das Carreiras Judiciárias
Escopo ou finalidade do projeto
Revisar padrões e critérios de evolução funcional para os servidores das
carreiras de técnico e analista judiciário, viabilizando a harmonização das
tabelas de vencimentos de maneira a estimular a migração de servidores
ocupantes de cargos em extinção para as novas carreiras.
Alinhamento estratégico
Desenvolver Competências dos Magistrados e Servidores para os Objetivos
Estratégicos
Motivar e comprometer magistrados e servidores com as metas e com os
objetivos estratégicos
Clientes do projeto
Servidores Efetivos
Justificativa
Criar as bases de uma política de recursos humanos capaz de conduzir de
forma eficaz para o desempenho, a qualidade, a produtividade e o
comprometimento do servidor com os resultados do seu trabalho.
Gestor do Projeto
Diretor de Gestão de Pessoas
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Nome do projeto
Programa de Qualidade de Vida
Escopo ou finalidade do projeto
Programa para cuidar da saúde do servidor, como também promover a
prevenção de doenças ocupacionais em conformidade com a NR-17 –
Ergonomia – do Ministério do Trabalho.
Alinhamento estratégico
Motivar e comprometer magistrados e servidores com as metas e com os
objetivos estratégicos
Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais
Clientes do projeto
Servidores do Poder Judiciário
Justificativa
O crescimento constante de dificuldades no gerenciamento de lotações por
força de restrições funcionais que dificultam o desenvolvimento das atividades
multifuncionais inseridas na padronização das rotinas de trabalho e a
necessidade do desenvolvimento de programas preventivos para reduzir o
índice de doenças ocupacionais como também a preocupação da instituição
com o bem estar do servidor.
Gestor do Projeto
Diretor de Gestão de Pessoas
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Nome do projeto
Projeto de Ampliação da Premiação da Área-fim
Escopo ou finalidade do projeto
Projeto de ampliação do alcance da Resolução 11/2008 que regulamenta a Lei
nº 6.351, de janeiro de 2008, que institui gratificação para premiar servidores
que se destaquem no desempenho de suas atribuições, no exercício de
atividades na área-fim do Poder Judiciário do Estado de Sergipe.
Alinhamento estratégico
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Tribunal de
Justiça de Sergipe
Motivar e comprometer magistrados e servidores com as metas e com os
objetivos estratégicos
Clientes do projeto
Servidores e Magistrados alcançados pela Resolução 11/2008.
Justificativa
O “Prêmio” por desempenho da área-fim se converteu, além de atender ao
objetivo estratégico de Motivar e Comprometer Magistrados e Servidores com
as Metas e com os Objetivos Estratégicos, em uma poderosa ferramenta de
integração dos objetivos estratégicos do mapa Estratégico do TJSE.
Gestor do Projeto
Diretor de Planejamento e Desenvolvimento
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Nome do projeto
Projeto de Implantação da Premiação da Área-meio Alinhada à Estratégia
Escopo ou finalidade do projeto
Implantação progressiva de um projeto de remuneração variável da área-meio,
baseado em critérios objetivos de premiação e alinhados aos resultados
alcançados pelas unidades administrativas na gestão estratégica, sempre
alinhados aos indicadores estratégicos.
Alinhamento estratégico
Garantir a Agilidade nos Trâmites Judiciais e Administrativos
Buscar a Excelência na Gestão de Custos Operacionais
Garantir o Alinhamento Estratégico em Todas as Unidades do Tribunal de
Justiça de Sergipe
Motivar e Comprometer Magistrados e Servidores com as Metas e com os
Objetivos Estratégicos
Clientes do projeto
Servidores da área-meio do TJSE.
Justificativa
Na mesma linha da premiação dos servidores da área fim, a premiação dos
servidores da área-meio é um desafio a ser perseguido pelo TJSE e, a fim
reconhecer as unidades administrativas que mais contribuem para o alcance
dos objetivos estratégicos.
Gestor do Projeto
Diretor de Planejamento e Desenvolvimento
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Nome do projeto
Plano Anual de Segurança
Escopo ou finalidade do projeto
Dispomos de monitoramento de alarme por meio de sensores de detecção de
movimento em praticamente a totalidade dos nossos prédios.
Não há como falar em segurança predial sem se reportar imediatamente a um
bom sistema de CFTV, infelizmente hoje temos em um número insignificante
de prédios e mesmo assim de maneira ineficiente em face do decurso de
tempo e conseqüente defasagem tecnológica.
O Poder Judiciário Sergipano tem pórticos detectores de metais em apenas
três de seus prédios, são eles o Palácio da Justiça e seu anexo e o Fórum
Gumercindo Bessa, e mesmo assim esses pórticos apresentam problemas
técnicos constantemente, o que tem nos levado a estudar a possibilidade da
compra de novos e mais modernos equipamentos para substituí-los.
Em todos os prédios da capital e todas as comarcas do interior nós temos a
presença tanto de vigilantes armados oriundos de uma empresa contratada,
quanto de policiais militares que trazem segurança ao dia a dia da atividade
jurisdicional.
Portanto, em relação ao acima exposto, se faz necessário um planejamento de
longo prazo nas ações de segurança, que será implementado através de um
plano anual de segurança, que deve conter as ações nesta área ao longo dos
anos, dentro de um alinhamento estratégico.

Alinhamento estratégico
Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais
Clientes do projeto
Todas as instalações físicas que compõem o Tribunal de Justiça de Sergipe

Justificativa
Aperfeiçoamento do sistema de segurança das instalações físicas que
compõem o Poder Judiciário de Sergipe.
Gestor do Projeto
Diretor de Segurança
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Nome do projeto
Programa de Construção, Ampliação e Modernização dos Fóruns
Escopo ou finalidade do projeto
Promover a construção de novas unidades em substituição das que hoje
apresentam instalações abaixo do padrão normal dos nossos fóruns. Ampliar e
modernizar as nossas construções, adequando para as novas tecnologias e
conservando os prédios em boas condições de funcionamento, em
conformidade com a NR-17 – Ergonomia – do Ministério do Trabalho, de
acordo, principalmente, com as demandas estratégicas.
Alinhamento estratégico
Garantir a Infraestrutura apropriada às Atividades Administrativas e Judiciais
Clientes do projeto
Facilitar o Acesso à Justiça
Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Tribunal de
Justiça de Sergipe
Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais
Justificativa
O Departamento de Obras identificou algumas unidades que por não disporem
de espaço físico para permitir ampliação, deverão ser substituídas por novos
prédios , existindo pedidos de doação de terrenos para novas construções,
junto as Prefeituras.
O crescimento das nossas instalações é constante devido a demanda pelos
serviços da Justiça, sendo realizadas todos os anos ampliações e reformas em
muitos fóruns.
Temos além disso a conservação constante com serviços de pintura e revisão
de telhados e instalações.
Gestor do Projeto
Chefe do Departamento de Obras
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Nome do projeto
Projeto de Acessibilidade
Escopo ou finalidade do projeto
Promover reformas nos fóruns de modo a complementar as nossas instalações
para o atendimento pleno às condições de acessibilidade, bem como reservar
vagas de estacionamento para idosos e portadores de necessidades especiais,
em conformidade com a NR-17 – Ergonomia – do Ministério do Trabalho.
Alinhamento estratégico
Promover a Cidadania
Garantir a Infraestrutura Apropriada às Atividades Administrativas e Judiciais
Clientes do projeto
Unidades prediais jurisdicionais
Justificativa
O Tribunal de Justiça vem desde muito tempo adaptando suas unidades a lei
de acessibilidade dentro das novas obras construídas a partir de 2005 e em
todas as reformas procedidas. No aspecto de instalações sanitárias para
deficientes todos os nossos fóruns já foram adaptados, bem como rampas de
acesso. Existem porem alguns auditórios sem rampa de acesso e problemas
de reserva de vagas nos estacionamentos. O CNJ tem solicitado a solução
desses problemas. Vale salientar que na área da Grande Aracaju devemos ter
esses problemas solucionadas ainda no ano de 2010.
Gestor do Projeto
Chefe da Divisão de Arquitetura
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Nome do projeto
Programa de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação –
PETIC
Escopo ou finalidade do projeto
Cumprimento da resolução 90 do CNJ.
Alinhamento estratégico
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Garantir a Infraestrutura apropriada às Atividades Administrativas e Judiciais
Garantir a disponibilidade de sistemas eficazes de tecnologia da informação
Clientes do projeto
Unidades administrativas e judiciais do Tribunal de Justiça
Justificativa
Auxiliar de forma dinâmica e inteligente a implementação das melhores práticas
de Tecnologia da Informação e Comunicação, nos âmbitos estratégicos, táticos
e operacionais das informações, da TI e seus recursos (hardware, software,
sistemas de telecomunicações e gestão de dados e informações), dos
Sistemas de Informações, das pessoas envolvidas e a infra-estrutura
necessária para o atendimento das decisões e ações da organização, alinhado
com o planejamento estratégico do TJSE.
Gestor do Projeto
Secretaria de Tecnologia da Informação
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Nome do projeto
Programa de Ampliação de Infraestrutura TIC.
Escopo ou finalidade do projeto
A finalidade é melhorar a infraestrutura de comunicação de dados e serviços de
informática, com aumento da capacidade do processamento e armazenamento
de dados e segurança da informação.
Alinhamento estratégico
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Garantir a Infraestrutura apropriada às Atividades Administrativas e Judiciais
Garantir a disponibilidade de sistemas eficazes de tecnologia da informação
Clientes do projeto
Todas as unidades jurisdicionais.
Justificativa
A demanda por novos serviços de tecnologia da informação bem como a
virtualização dos processos judiciais nos próximos anos, requer constante
investimento na infraestrutura da comunicação de dados, telefonia, segurança
e processamento. O aumento dos serviços disponibilizados para a sociedade
em geral também precisam estar funcionando ininterruptamente. Portanto
esses projetos visam permitir a alta disponibilidade de todos os serviços de
tecnologia da informação.
Gestor do Projeto
Diretor de Produção e Suporte
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Nome do projeto
Gestão Orçamentária e Financeira Voltada para resultados Estratégicos
Escopo ou finalidade do projeto
Assegurar a alocação dos recursos, bem como sua execução, baseada na
efetividade do gasto, traduzindo de forma transparente os benefícios
pretendidos com as ações estabelecidas.
Alinhamento estratégico
Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Tribunal de
Justiça de Sergipe
Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais
Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia
Clientes do projeto
Unidades administrativas do Tribunal de Justiça
Justificativa
O planejamento orçamentário é base para a efetividade das ações priorizadas
pela Administração superior. A flexibilidade orçamentária traduz de forma
satisfatória o alcance das metas estabelecidas conduzindo a uma eficiência na
alocação e utilização dos recursos públicos. Dessa forma é de fundamental
importância, a implementação de uma política de alocação de recursos para
atender as ações estratégicas definidas no Plano Estratégico, deste Poder.
Gestor do Projeto
Secretaria de Finanças e Orçamento

84

ANEXO 3 –
PRIORIZAÇÃO DE
PROJETOS

85

86

ANEXO 4 –
PROCESSO DE
CONSTRUÇÃO DO
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
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INTRODUÇÃO
O princípio constitucional da eficiência tem impulsionado o Poder
Judiciário a rever a sua forma de atuação e a promover alterações em sua estrutura
de funcionamento, exigindo de seus integrantes a avaliação periódica da qualidade
dos serviços que prestam à sociedade. Nesse contexto, o planejamento estratégico
surge como uma importante ferramenta para operacionalizar esse processo de
mudança.
Planejamento estratégico é “um processo contínuo de, sistematicamente
e com o maior conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que
envolvam riscos; organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução
destas decisões e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir
o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas alimentadas” (Peter
Drucker).
Nesse sentido, quando tratamos da necessidade de promover a
modernização da gestão do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE), falar em
planejamento estratégico é discutir qual o rumo que o Poder Judiciário de Sergipe
deve tomar, de forma coordenada e controlada, para atingir aquilo que seus
magistrados, servidores e jurisdicionados demandam.

É com essa finalidade que o Pleno do TJSE aprova o seu Planejamento
Estratégico Institucional para o período de 2010 a 2014, baseado na Resolução n.º
70, de 18 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o
Planejamento e a Gestão Estratégica do Poder Judiciário, onde, em seu Anexo II –
Metas Nacionais de Nivelamento, Ano de 2009 – a Meta 1 define: “Desenvolver e/ou
alinhar planejamento estratégico plurianual (mínimo de 05 anos) aos objetivos
estratégicos do Poder Judiciário, com aprovação no Tribunal Pleno ou Órgão
Especial”.

O MÉTODO PARTICIPATIVO DE CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE
O processo de construção do planejamento estratégico do Poder Judiciário
de Sergipe desenvolve-se em quatro etapas, segundo o sistema de gestão PDCA
(Planejamento, Execução, Checagem e Ação Corretiva) desenvolvidas em três fases
(Formulação da Estratégia, Implementação da Estratégia e Acompanhamento da
Estratégia), de acordo com o gráfico abaixo:
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GRÁFICO DE FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA
ESTRATÉGIA.

ANÁLISE DO
AMBIENTE EXTERNO

ANÁLISE DO
AMBIENTE INTERNO

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
1ª FASE:
Formulação da
Estratégia –
Etapa de
PLANEJAMENTO do
Ciclo PDCA

MISSÃO
(O que fazemos)
VISÃO DE FUTURO
(O que desejamos ser)
VALORES INSTITUCIONAIS
(O que é importante para nós)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
(O que é essencial para cumprir a missão e
alcançar a visão)

SISTEMA DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA
2ª FASE:
Implementação
da Estratégia etapa de
EXECUÇÃO do
ciclo PDCA

MAPA ESTRATÉGICO
(Traduz a estratégia)

INDICADORES E METAS
(Mensuração e foco)

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
(O que precisamos fazer)
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3ª FASE:
Acompanhamento
da Estratégia etapas de
CHECAGEM e AÇÃO
CORRETIVA do
ciclo PDCA

SISTEMA DE
ESTRATÉGIA

ACOMPANHAMENTO

DA

COMITÊ GESTOR
(Análise crítica)
PRESIDÊNCIA
(Ações corretivas)

1ª

FASE:

FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA – Etapa de PLANEJAMENTO do Ciclo
PDCA
A metodologia utilizada nessa fase baseou-se nas orientações da
ferramenta de planejamento estratégico denominada Matriz SWOT (sigla em inglês,
iniciais de Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats ou Forças, Fraquezas,
Oportunidades e Ameaças, traduzidas para o português).

Essa ferramenta busca definir as relações existentes entre as forças e
fraquezas da organização com as tendências mais importantes do ambiente
organizacional, tanto interno, quanto externo, delimitando as oportunidades e
ameaças para a organização.

Para viabilizar a fase de Formulação da Estratégia do Poder Judiciário do
Estado de Sergipe foram realizadas as ações a seguir:
a) Entendimento do Mapa estratégico do CNJ - estudo da Meta 1 da
resolução 70 do CNJ, especificamente o Anexo I – Mapa Estratégico do Poder
Judiciário, que serve como Guia Estratégico para o Mapa estratégico do TJSE.
b) Apresentação pela Consist, empresa de software, da ferramenta BSC metodologia de acompanhamento do planejamento estratégico sugerida pelo CNJ.
c) I Encontro de Assessores de Gestão Estratégica
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Várias oficinas referentes ao tema planejamento estratégico,
promovidas pelo CNJ, para alinhamento nacional das metodologias e principais
conceitos sobre a implantação da gestão estratégica, principalmente a construção do
cenário/diagnóstico.
Capacitações:
Planejamento, diagnóstico estratégico, missão e visão
Indicadores, metas, iniciativas estratégicas e projetos
Controle e avaliação e Balanced Scorecard (BSC)
Oficinas:
Modelo de designação das equipes de líderes, de líderes ampliada, e de
desenvolvimento
Conceitos básicos
Orientações para as entrevistas
Roteiro das entrevistas
Formulário das entrevistas
Cronograma das entrevistas
Análise do ambiente
Definição de missão e visão
Definição de objetivos estratégicos
Matriz de indicadores
d) Definição das Ações de Implantação do PE
Reuniões internas da Diretoria de Planejamento no sentido de se
estabelecer a estratégia de implantação da Meta 1.
e) Curso de BSC pela Consist para 25 Participantes de setores
envolvidos com a execução da estratégia: ESMESE, ESAJ, Corregedoria, Secretaria de
Tecnologia da Informação, Secretaria de Finanças, Diretoria de Modernização
Judiciária, Diretoria Administrativa, Diretoria de Comunicação, Diretoria de Gestão
de Pessoas, Controle Interno, Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento.
Uma vez identificados os setores envolvidos com a implantação da
estratégia, se optou por uma capacitação na metodologia BSC com um objetivo de se
formar um time de multiplicadores nessa ferramenta de gestão. Durante esse curso
foram obtidas importantes sugestões de Missão, Visão, Valores, Forças, Fraquezas,
Ameaças e Oportunidades.
f) Início do Ciclo de Reuniões e Entrevistas com Setores para
Diagnóstico e Cenário.
Tratam-se de reuniões setoriais para informação sobre o PE e para a
efetiva participação desses setores na construção do Mapa Estratégico com a
sugestão dos respectivos projetos estratégicos. São eles:
Diretoria de Pessoas, Diretoria Administrativa, Diretoria de
Comunicação, Consultoria Técnica de Informação, Coordenadoria da Infância e da
Juventude, Departamento de Controle Interno, Secretaria Judiciária, Diretoria de
Modernização, Corregedoria, Departamento de Obras, ESMESE, ESAJ, Memorial e
Centro Médico.
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g) Contratação do Movimento Competitivo Sergipe para dar consultoria
do processo metodológico do Planejamento Estratégico.
Solicitação do preenchimento de uma planilha com sugestões de
Missão, Visão, Valores, Forças, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades (Análise SWOT)
aos órgãos participantes das reuniões setoriais e Magistrados, para posterior
validação no evento de lançamento do Planejamento Estratégico.
h) Realização de pesquisa de satisfação (Magistrados, clientes,
servidores e advogados).
i) Reunião preparatória com multiplicadores (participantes do Curso
BSC) e Magistrados para entendimento dos objetivos e participação nos grupos de
trabalho que seriam formados no evento de lançamento do Planejamento
Estratégico.
j) Evento de Lançamento do Planejamento Estratégico, com a
presença de cerca de 120 participantes, sendo esse total composto pela Mesa
Diretora, Desembargadores, Magistrados e Servidores, de acordo com programação
abaixo:
Manhã
08:00 às 08:30 – Composição da mesa diretora dos trabalhos e abertura do evento
pelo Presidente.
08:30 às 09:00 – Palestra do Diretor de Planejamento sobre o cenário atual do TJSE.
09:00 às 09:30 – Nivelamento de conceitos sobre Planejamento Estratégico (Marcel
Fortes – Movimento Competitivo Sergipe).
09:45 às 12:00 – Trabalho em grupo: missão, visão, valores, forças, oportunidades,
fraquezas e ameaças do TJSE.
Tarde
13:30 às 15:30 – Consolidação e priorização em plenária das forças, das
oportunidades, das fraquezas e das ameaças do TJSE.
15:45 às 16:45 – Apresentação do mapa estratégico do CNJ e minuta do mapa
estratégico do TJSE com principais projetos.
16:45 às 17:00 – Encerramento pela Presidência.

k) Elaboração do Mapa Estratégico e seus desdobramentos
l) reunião com instituições externas ao Tribunal de Justiça de Sergipe
que fazem parte do sistema de justiça estadual, como Ministério Público, Secretaria
de Segurança Pública, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública e OAB, onde
foi solicitado o preenchimento e encaminhamento das planilhas de análise SWOT,
com o objetivo de se identificar aspectos de melhoria na relação entre o Tribunal de
Justiça de Sergipe e as instituições consultadas.
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m) Confecção da Resolução do Planejamento Estratégico pela Diretoria
de Planejamento e Desenvolvimento para o cumprimento da Meta1 da Resolução 70
do CNJ.
Utilizando a matriz SWOT, traçamos um panorama do ambiente no qual o
Tribunal de Justiça de Sergipe encontra-se atualmente inserido e, com base nesse
contexto, foram definidos os objetivos estratégicos que a instituição deverá perseguir
para cumprir sua missão.

ANÁLISE DO AMBIENTE

O planejamento estratégico parte da premissa de que o ambiente no qual
a organização está inserida vive em constante mutação e turbulência, exigindo um
processo contínuo de formulação e avaliação de objetivos, baseado no fluxo de
informações entre ambiente e organização. A análise do ambiente do Tribunal foi
construída a partir do levantamento dos ambientes externo e interno da matriz
SWOT.

ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO.
O ambiente externo contempla situações não influenciáveis pela
instituição, dividindo-se em oportunidades (acontecimentos que oportunizam o
crescimento da organização) e ameaças (elementos que dificultam o alcance da visão
de futuro da organização).
São consideradas as 08 (oito) maiores oportunidades ao desenvolvimento
das atividades do Tribunal de Justiça de Sergipe:

a) Ser reconhecido como referência em celeridade e eficiência junto a
outros Tribunais;
b) Possibilidade de ampliação das parcerias estratégicas e participação
em eventos de premiação e certificação;
c) Captação de recursos financeiros e apoio político para o permanente
desenvolvimento institucional;
d) Comunicação dos processos e projetos institucionais com público
interno e externo;
e) Permanente controle social;
f) CNJ – Conselho Nacional de Justiça;
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g) Reforma Legislativa;
h) Excesso de judicialização dos conflitos sociais (excesso de demanda).

Representam as 10 (dez) maiores ameaças ao desenvolvimento do
Tribunal de Justiça de Sergipe:

a) Falha da estrutura da Defensoria Pública do Estado;
b) Elevada judicialização dos conflitos sociais (excesso de demanda);
c) Crescimento progressivo da violência;
d) Orçamento insuficiente para a execução de projetos estratégicos;
e) Ingerência do CNJ;
f) Reforma legislativa sem critérios do Poder Judiciário;
g) Falta de integração entre os Poderes;
h) Mídia mal informada;
i) Possibilidade de desvios éticos e de conduta (escândalos nacionais) por
parte de integrantes do Poder Judiciário;
j) Falha de integração entre Defensoria Pública do Estado, Ministério
Público Estadual e Poder Judiciário.

ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO
O ambiente interno contempla situações influenciáveis pela instituição,
dividindo-se em forças (elementos da instituição considerados vantajosos) e
fraquezas (inconformidades, pontos da instituição que devem ser melhorados).
São consideradas as 07 (sete) maiores forças ao desenvolvimento das
atividades do Tribunal de Justiça de Sergipe:

a) Eficiência da atividade-fim;
b) Magistratura e servidores comprometidos;
c) Estrutura do Tribunal (instalações físicas e de tecnologia da
informação);
d) Padronização das rotinas de trabalho;
e) Grande parte de servidores efetivos;
f) Bom nível de qualificação dos servidores;
g) Autonomia e independência do Poder Judiciário de Sergipe.
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São consideradas as 13 (treze) maiores fraquezas ao desenvolvimento das
atividades do Tribunal de Justiça de Sergipe:

a) Déficit de pessoal;
b) Falta de segurança (patrimonial) nos locais de trabalho;
c) Nível deficiente de comunicação e integração entre as áreas/setores
(falta de sinergia);
d) Ausência de uma cultura de planejamento estratégico (visão de curto
prazo);
e) Área administrativa “inchada”;
f) Falha de comunicação dos processos e projetos institucionais com o
público interno e externo;
g) Deficiência

nas

competências

gerenciais

(liderança,

comunicação, motivação, etc.) dos gestores;
h) Falta de conhecimento dos recursos operacionais do SCP e outros

sistemas;
i) Inconstância dos sistemas judiciais de interior e da capital (lentidão,
queda, etc.);
j) Inexistência de um sistema informatizado eficiente do 2º Grau;
k) Inexistência de um sistema eficiente de consulta à jurisprudência
local;
l) Falta de uma política de estratégica de gestão de pessoas (Plano de
Cargos e Salários, Programa de Retenção de Talentos, Programa de Qualidade de
Vida, etc.);
m) Insatisfação do servidor.

MISSÃO.
A missão é uma declaração sobre a razão de ser da organização. Ela define
o negócio da instituição, fornecendo uma indicação sucinta e clara daquilo a que a
instituição se propõe. É, sobretudo, uma ferramenta de comunicação com a
sociedade.

A missão do Tribunal de Justiça de Sergipe foi assim definida:

”REALIZAR JUSTIÇA DE FORMA CÉLERE E EFICIENTE”
VISÃO DE FUTURO.
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A visão define o que a organização pretende ser no futuro, incorporando
as suas ambições e seus objetivos. Ela propicia a criação de um clima de
envolvimento e comprometimento dos colaboradores com o futuro da organização.

A visão de futuro do Tribunal de Justiça de Sergipe foi assim definida:
”SER INSTRUMENTO ACESSÍVEL E EFETIVO DE REALIZAÇÃO DE UMA JUSTIÇA CÉLERE E DE
QUALIDADE, QUE ALCANCE GRADATIVA REDUÇÃO DAS TAXAS DE CONGESTIONAMENTO ATÉ

2014”
VALORES INSTITUCIONAIS.

Os valores são virtudes desejáveis ou características básicas positivas que
a instituição quer preservar, adquirir e/ou incentivar. Constituem uma fonte de
inspiração no ambiente de trabalho.

São valores institucionais do Tribunal de Justiça de Sergipe:

- RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
- COMPROMISSO
- ACESSIBILIDADE
- INTEGRAÇÃO
- TRANSPARÊNCIA
- SUSTENTABILIDADE
- EFICIÊNCIA
- ÉTICA
- HUMANISMO

Com base na Missão, Visão e Análise SWOT foram definidas 03 (três)
Perspectivas Estratégicas – SOCIEDADE, PROCESSOS INTERNOS E RECURSOS e os
respectivos Objetivos Estratégicos, baseados nos VALORES do Poder Judiciário de
Sergipe.

Os objetivos estratégicos funcionam como sinalizadores dos pontos de
atuação onde o êxito é fundamental para o cumprimento da missão e o alcance da
visão de futuro.
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São objetivos estratégicos do Tribunal de Justiça de Sergipe, com suas
respectivas descrições:

1. APRIMORAR A COMUNICAÇÃO COM PÚBLICO

EXTERNO

Aprimorar a comunicação com público externo, com linguagem
clara e acessível, disponibilizando, com transparência, informações sobre o papel, as
ações e iniciativas do Poder Judiciário, o andamento processual, os atos judiciais e
administrativos, os dados orçamentários e de desempenho operacional.

2. PROMOVER A CIDADANIA
Promover o desenvolvimento e a inclusão social, por meio de
ações que contribuam para o fortalecimento da educação e da consciência dos
direitos, deveres e valores do cidadão.

3. PROMOVER

A EFETIVIDADE NO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES

Assegurar o cumprimento das decisões emanadas do Poder
Judiciário, a fim de garantir que os direitos reconhecidos alcancem resultados
concretos.

4. FACILITAR O ACESSO À JUSTIÇA
Promover o acesso ao Poder Judiciário, com o objetivo de
democratizar a relação da população com os órgãos judiciais e garantir equidade no
atendimento à sociedade.

5. GARANTIR A AGILIDADE NOS TRÂMITES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
Garantir a agilidade na tramitação dos processos judiciais e
administrativos a fim de assegurar a razoável duração do processo.

6. GARANTIR O ALINHAMENTO ESTRATEGICO EM TODAS AS UNIDADES DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE
Garantir que as unidades jurisdicionais e área administrativa
estejam alinhadas à estratégia do Poder Judiciário de Sergipe, respeitando-se as
particularidades e visando a resultados a curto, médio e longo prazos.
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7. FORTALECER

E HARMONIZAR AS RELAÇÕES ENTRE OS PODERES,

SETORES E INSTITUIÇÕES

Fortalecer a integração do Judiciário com os Poderes Executivo
e Legislativo e desenvolver parcerias com órgãos do sistema de justiça (OAB,
Ministério Público, Defensorias) e entidades públicas para viabilizar o alcance dos
seus objetivos (eficiência, acessibilidade e responsabilidade social).

8. BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS
Garantir

a

economicidade

dos

recursos

por

meio

da

racionalização na aquisição e utilização de todos os materiais, bens e serviços
(responsabilidade ambiental), e da melhor alocação dos recursos humanos
necessários à prestação jurisdicional.

9. DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA
OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Garantir

que

os

magistrados

e

servidores

possuam

conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para o alcance dos objetivos
estratégicos.

10.

MOTIVAR

E COMPROMETER MAGISTRADOS E SERVIDORES COM

AS METAS E COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Elevar o nível de comprometimento, motivação e identidade
institucional dos magistrados e servidores para viabilizar a execução da estratégia.

11.

GARANTIR

A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS

Prover os recursos materiais e tecnológicos (instalações,
mobiliários, equipamentos de informática) que permitam o bom desempenho das
unidades jurisdicionais e administrativas, garantindo aos magistrados e servidores
condições de trabalho com saúde e segurança, além da proteção e manutenção dos
bens materiais e dos sistemas.

12. GARANTIR

A DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS EFICAZES DE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

98

Estruturar o sistema de tecnologia da informação e seu
gerenciamento de forma a garantir o desenvolvimento, aperfeiçoamento e a
disponibilidade de sistemas eficazes à execução da estratégia.

13.

ASSEGURAR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS PARA A

EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

Promover ações orçamentárias visando assegurar recursos que
viabilizem as ações e metas necessárias à execução da estratégia, garantindo e
disponibilizando os recursos orçamentários necessários para a execução dos projetos
estratégicos, de acordo com os cronogramas estabelecidos para cada iniciativa
estratégica.

RELAÇÃO ENTRE ANÁLISE SWOT E OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Nas tabelas a seguir, relação entre as Oportunidades,
Ameaças, Forças e Fraquezas com os Objetivos Estratégicos deste Poder:
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Objetivos
Estratégicos

Oportunidades
Garantir a disponibilidade sistemas
eficazes de TI
Assegurar recursos orcamentários para a
execução da estratégia

Garantir a infra-estrutura apropriada às
atividades administrativas e judiciais

Buscar a excelência na gestão de custos
operacionais
Desenvolver competências dos
magistrados e servidores para os objetivos
estratégicos
Motivar e comprometer magistrados e
servidores com a metas e com os objetivos
estratégicos

Fortalecer e harmonizar as relações entre
os Poderes, setores e instituições

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais
e administrativos
Garantir o alinhamento estratégico em
todas as unidades do TJSE

Facilitar o acesso à Justiça

Promover a efetividade no cumprimento
das decisões

Promover a cidadania

Aprimorar a comunicação com Públicos
Externos

RELAÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / ELEMENTOS DA MATRIZ SWOT
(OPORTUNIDADES)

Ser reconhecido
como referência em
celeridade e
eficiência junto a
outros Tribunais
Possibilidade de
ampliação das
parcerias
estratégicas e
participação em
eventos de
premiação e
certificação
Captação de recursos
financeiros e apoio
político para o
permanente
desenvolvimento
institucional
Comunicação dos
processos e projetos
institucionais com o
público interno e
externo
Permanente controle
social
CNJ - Conselho
Nacional de Justiça
Reforma Legislativa
Excesso de
Judicialização dos
conflitos sociais
(excesso de
demanda)
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Objetivos
Estratégicos

Ameaças
Garantir a infra-estrutura apropriada às
atividades administrativas e judiciais
Garantir a disponibilidade sistemas
eficazes de TI
Assegurar recursos orcamentários para a
execução da estratégia

Motivar e comprometer magistrados e servidores
com a metas e com os objetivos estratégicos

Desenvolver competências dos magistrados e
servidores para os objetivos estratégicos

Buscar a excelência na gestão de custos
operacionais

Fortalecer e harmonizar as relações entre
os Poderes, setores e instituições

Garantir o alinhamento estratégico em
todas as unidades do TJSE

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais
e administrativos

Facilitar o acesso à Justiça

Promover a efetividade no cumprimento
das decisões

Promover a cidadania

Aprimorar a comunicação com Públicos
Externos

RELAÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / ELEMENTOS DA MATRIZ SWOT
(AMEAÇAS)

Falha de estrutura da
Defensoria Pública do
Estado
Elevada Judicialização
dos conflitos sociais
(excesso de demanda)

Crescimento progressivo
da violência

Orçamento insuficiente
para a execução de
projetos estratégicos

Ingerência do CNJ

Reforma Legislativa sem
critérios do Poder
Judiciário

Falta de integração
entre os Poderes

Possibilidade de desvios
éticos e de conduta
(escândalos nacionais)
por parte de integrantes
do Poder Judiciário
Falha de integração
entre Defensoria, Min.
Público e Judiciário
Mídia mal informada
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Objetivos
Estratégicos

Forças
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais
e administrativos
Garantir o alinhamento estratégico em
todas as unidades do TJSE
Fortalecer e harmonizar as relações entre
os Poderes, setores e instituições
Buscar a excelência na gestão de custos
operacionais
Desenvolver competências dos
magistrados e servidores para os objetivos
estratégicos
Motivar e comprometer magistrados e
servidores com a metas e com os objetivos
estratégicos
Garantir a infra-estrutura apropriada às
atividades administrativas e judiciais
Garantir a disponibilidade sistemas
eficazes de TI
Assegurar recursos orcamentários para a
execução da estratégia

Facilitar o acesso à Justiça

Promover a efetividade no cumprimento
das decisões

Promover a cidadania

Aprimorar a comunicação com Públicos
Externos

RELAÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / ELEMENTOS DA MATRIZ SWOT
(FORÇAS)

Grande parte dos
servidores efetivos
Padronização das
rotinas de trabalhos
Estrutura do TJSE
(Instalações e
Tecnologia da
Informação)
Eficiência da
atividade fim
Magistratura e
servidores
compromissados
Bom nível de
qualificação dos
servidores
Autonomia e
independência do
Poder Judiciário
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Déficit de pessoal
Falta de segurança no local
de trabalho
Inexistência de um sistema
eficiente de consulta a
jurisprudência local
Nível deficiente de
comunicação e integração
entre as áreas/setores (falta
de sinergia)
Insatisfação do servidor
Área administrativa
"inchada"
Ausência de uma cultura de
planejamento estratégico
(visão de curto prazo)
Comunicação dos processos
e projetos institucional com
o público interno e externo
Deficiência nas
competências gerenciais
(liderança, comunicação,
motivação, etc) dos gestores
Falta de conhecimento dos
recursos operacionais do SCP
e outros sistemas
Inconstância dos sistemas
judiciais (lentidão, queda,
etc)
Inexistência de um sistema
informatizado eficiente do
2º grau
Falta de uma política
estratégica de gestão de
pessoas (plano de cargos e
salários, retenção de
talentos, qualidade de vida,
etc)
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Assegurar recursos orcamentários para
a execução da estratégia

Garantir a infra-estrutura apropriada
às atividades administrativas e
judiciais
Garantir a disponibilidade sistemas
eficazes de TI

Motivar e comprometer magistrados e
servidores com a metas e com os
objetivos estratégicos

Desenvolver competências dos
magistrados e servidores para os
objetivos estratégicos

Fortalecer e harmonizar as relações
entre os Poderes, setores e
instituições
Buscar a excelência na gestão de
custos operacionais

Garantir o alinhamento estratégico em
todas as unidades do TJSE

Facilitar o acesso à Justiça

Promover a efetividade no
cumprimento das decisões

Garantir a agilidade nos trâmites
judiciais e administrativos

Fraquezas

Promover a cidadania

Objetivos
Estratégicos

Aprimorar a comunicação com
Públicos Externos

RELAÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / ELEMENTOS DA MATRIZ SWOT
(FRAQUEZAS)

2ª FASE:
IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA - etapa de EXECUÇÃO do ciclo PDCA
Para a implementação da estratégia é essencial a adoção de um modelo
de gestão integrado que reúna as informações necessárias ao alcance dos resultados
planejados.

Partindo dessa premissa, e com o reforço da edição da Resolução 70/2009
do CNJ, a Presidência do Tribunal optou por utilizar o sistema gerencial denominado
Balanced

Scorecard

(BSC),

como

metodologia

para

operacionalizar

o

seu

planejamento institucional.

Em linhas gerais, o BSC é um sistema de gestão que visa comunicar,
quantificar e avaliar o desempenho da instituição em relação aos seus objetivos
estratégicos, permitindo um equilíbrio entre objetivos de curto, médio e longo prazo
e entre medidas financeiras e não financeiras, agrupadas sob três perspectivas:
sociedade, processos internos e recursos. Com a edição da Resolução nº 70/2009, do
Conselho Nacional de Justiça, o BSC consolida-se como ferramenta de gestão
estratégica nacional do Poder Judiciário.

MAPA ESTRATÉGICO
O mapa estratégico é o instrumento que ilustra as relações de causa e
efeito entre os objetivos estratégicos e como eles convergem para o cumprimento da
missão e alcance da visão, alicerçados pelos valores organizacionais do Poder
Judiciário de Sergipe.
Considerando as especificidades da Administração Pública, assim como a
realidade da Justiça Estadual, as 03 (três) perspectivas foram assim delineadas:

Sociedade
Está alocada no topo das perspectivas, considerando a premissa de que a
Administração Pública existe para identificar e atender às demandas sociais. Nesse
sentido,

direciona

todas as

ações da

organização para a satisfação dos

jurisdicionados, entendida pelo Poder Judiciário de Sergipe como um aprimoramento
da comunicação com o público externo, como a promoção da cidadania, como a
efetivação no cumprimento das decisões e como a facilidade de acesso à Justiça.
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Processos Internos
Identifica os procedimentos mais críticos que impactam diretamente na
realização dos objetivos da perspectiva sociedade, visando à melhoria contínua e a
excelência na entrega da prestação jurisdicional.

Recursos
No âmbito do Poder Judiciário de Sergipe, representa a base para
concretizar os demais objetivos das perspectivas anteriores e, conseqüentemente,
tornar possível a realização da missão institucional. Preconiza os esforços com
planejamento e a missão estratégica, de modo maximizar o aproveitamento dos
recursos disponíveis, além de concentrar a informação e produção do conhecimento,
que é uma fonte de inovação e de criação de valor para toda a organização.

O mapa estratégico contempla, além das 03 (três) perspectivas, os temas
da estratégia nacional do Poder Judiciário.
O conjunto de relações de causa e efeito apresentados no mapa
estratégico comunica que, a partir da perspectiva dos RECURSOS, a Administração
deverá, de forma participativa, assegurar recursos orçamentários para a execução da
estratégia com o objetivo de desenvolver competências dos magistrados e servidores
para os objetivos estratégicos, motivar e comprometer magistrados e servidores com
as metas e com os objetivos estratégicos, garantir a infraestrutura apropriada às
atividades administrativas e judiciais e garantir a disponibilidade de sistemas
eficazes de TI.

Desta

forma,

os

PROCESSOS

INTERNOS

serão

continuamente

aperfeiçoados, buscando-se sempre garantir o alinhamento estratégico em todas as
unidades do Poder, fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, Setores e
Instituições para garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos porém,
de maneira a buscar a excelência na gestão de custos operacionais.

Finalmente, o atendimento a essas duas perspectivas permitirá ao Poder a
conversão dos esforços para, na perspectiva SOCIEDADE, promover a cidadania,
promover a efetividade no cumprimento das decisões e facilitar o acesso à Justiça, e
então, aprimorar a comunicação com públicos externos.
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INTEGRAÇÃO ENTRE O MAPA ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO E DO PODER
JUDICIÁRIO DE SERGIPE
O Mapa Estratégico do Poder Judiciário de Sergipe atendeu ao
alinhamento solicitado pela Resolução 70 conforme mostrado no Quadro Comparativo
entre os Objetivos do Poder Judiciário de Sergipe e os Objetivos do Poder Judiciário,
abaixo:

Assegurar recursos orcamentários para a
execução da estratégia

Garantir a disponibilidade sistemas
eficazes de TI

Garantir a infra-estrutura apropriada às
atividades administrativas e judiciais

Desenvolver competências dos
magistrados e servidores para os objetivos
estratégicos
Motivar e comprometer magistrados e
servidores com a metas e com os
objetivos estratégicos

Aprimorar a comunicação com Públicos
Externos

Fortalecer e harmonizar as relações entre
os Poderes, setores e instituições

Garantir o alinhamento estratégico em
todas as unidades do TJSE

Promover a cidadania

Promover a efetividade no cumprimento
das decisões

Facilitar o acesso à Justiça

Buscar a excelência na gestão de custos
operacionais

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais
e administrativos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO TJSE

Garantir a agilidade nos trâmites
judiciais e administrativos.
Buscar a excelência na gestão de
custos operacionais.
Facilitar o acesso à Justiça.
Promover a efetividade no
cumprimento das decisões judiciais.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO CNJ

Promover a cidadania.
Garantir o alinhamento estratégico
em todas as unidades do Judiciário.
Fomentar a interação e a troca de
experiências entre Tribunais
(nacionais e internacionais).
Fortalecer e harmonizar as relações
entre os Poderes, setores e
instituições.
Disseminar valores éticos e morais
por meio de atuação institucional
efetiva.
Aprimorar a comunicação com o
público externo.
Desenvolver conhecimentos,
habilidades e atitudes dos
magistrados e servidores.
Motivar e comprometer magistrados
e servidores com a execução da
Estratégia.
Garantir a infra-estrutura apropriada
às atividades administrativas e
judiciais.
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Assegurar recursos orcamentários para a
execução da estratégia

Garantir a disponibilidade sistemas
eficazes de TI

Garantir a infra-estrutura apropriada às
atividades administrativas e judiciais

Desenvolver competências dos
magistrados e servidores para os objetivos
estratégicos
Motivar e comprometer magistrados e
servidores com a metas e com os
objetivos estratégicos

Aprimorar a comunicação com Públicos
Externos

Fortalecer e harmonizar as relações entre
os Poderes, setores e instituições

Garantir o alinhamento estratégico em
todas as unidades do TJSE

Promover a cidadania

Promover a efetividade no cumprimento
das decisões

Facilitar o acesso à Justiça

Buscar a excelência na gestão de custos
operacionais

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais
e administrativos

Garantir a disponibilidade de
sistemas essenciais de TI.

Assegurar recursos orçamentários
necessários para a execução dos
objetivos da estratégia.

MODELO DE GESTÃO

Pode-se evoluir para uma mudança de paradigma do modelo de gestão do
Poder Judiciário do Estado de Sergipe para o modelo de gestão do Programa Nacional
de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA), alicerçado em fundamentos
próprios de gestão da excelência para a área pública (MEP-P), e/ou fundamentos de
gestão da excelência da Fundação Nacional da Qualidade (MEG da FNQ), conforme
diagrama a seguir:
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METAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Para o alcance dos objetivos estratégicos do Poder Judiciário de Sergipe,
foi definido um conjunto de metas institucionais, agrupadas de acordo com as 03
(três) perspectivas de gestão do BSC.

As metas representam os resultados a serem alcançados pelo Poder para
atingir os objetivos estratégicos propostos e são medidos (quantificados) por meio de
indicadores de desempenho, que descrevem o que será medido.

Para o alcance das metas, a administração do Tribunal propôs um
conjunto de iniciativas estratégicas, que são programas, projetos e ações, de curto,
médio e longo prazos.
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Análise Swot junto a órgãos externos
-Ministério Público do Estado
Fac-símile das tabelas enviadas através do anexo do ofício nº1094/2009
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Análise Swot junto a órgãos externos
-Defensoria Pública do Estado
Fac-símile do documento enviado

Aracaju (SE), 23 de outubro de 2009

=MINUTA ANÁLISE SWOT PARA ANÁLISE=
Atentos aos objetivos traçados pelo douto Conselho Nacional
de Justiça, exarados através da Resolução 70, que trata,
especificamente, de “Fortalecer e harmonizar a relação
entre os Poderes, setores e instituições” ligados ao
sistema de justiça, encaminhamos, para aproveitamento do
TJ, a análise SWOT na visão desta DPE, ouvidos os
Defensores Públicos ligados ao órgão, como segue:

AMBIENTE INTERNO
PONTOS FORTES

•
•
•
•

•

PONTOS FRACOS

•

•

•

Bom nível de relacionamento observado
entre os Defensores Públicos;
Qualificação dos Defensores Públicos;
Os integrantes da categoria buscam
constante aprimoramento técnico;
Excelente relacionamento entre os
Defensores Públicos e o seu público
alvo;
Reconhecimento da sociedade pelo
trabalho dos Defensores Públicos, fato
que gera motivação e leva o Defensor a
mitigar, um pouco, a sua defasagem
salarial.
Baixo nível de remuneração do Defensor
Público, sensivelmente inferior à paga
por outras instituições, o que gera
desmotivação profissional;
Os Defensores Públicos não percebem
apoio governamental para atendimento
das suas reivindicações;
É recorrente a questão da
desproporcionalidade de salário do

116

•
•

Defensor frente a outros profissionais
do Direito no aparato jurídico
estatal;
Deficiência de estrutura física,
material e de equipamentos;
Falta de notebooks, por exemplo, para
todos os Defensores já que executam
trabalho itinerante.

AMBIENTE EXTERNO FACE AO TJ
OPORTUNIDADES

•

•

•

AMEAÇAS

O TJ deveria convidar os Defensores
Públicos para participar dos seus
cursos em conjunto com os juízes, já
que trabalham em parceria. Assim, a
sociedade ganharia uma melhor
prestação jurisdicional;
Além da abertura dos cursos para os
Defensores Públicos participarem
gratuitamente, o TJ deveria permitir
o seu acesso à biblioteca, com
direito a tomar livros por
empréstimo;
Subsidiar a ação da Defensoria
Pública na busca da correta aplicação
da Lei 132/09 (autonomia);

•

O TJ, sabendo que a DPE não tem ainda
autonomia financeira, deveria
oferecer uma melhor estrutura nos
fóruns, com sala individual (não Box,
como existe) e com banheiros
privativos;

•

No incremento de uma melhor
integração com o TJ, além de
convênios e parcerias - sem dúvida
iniciativas importantíssimas -, o TJ,
muito mais reconhecido pelas
estruturas de poder do Estado,
poderia ombrear com a DPE na sua luta
para aprovação do seu Anteprojeto de
Reestruturação que se encontra na
Casa Civil do Governo do Estado,
assim como do Fundo Especial da DPE.

•

Constante saída de Defensores
Públicos quando aprovados em concurso
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•

•

•

•

•

•

público para outros órgãos, do
Judiciário ou não, em virtude dos
seus baixos salários numa análise
comparativa com o ambiente externo;
Equívocos nas informações prestadas
pelas recepções dos fóruns sobre os
serviços e funcionamento da DPE;
Falta de divulgação nos fóruns dos
serviços prestados, identificando as
atribuições de cada ator do sistema
judiciário;
Falta de equipamentos e pessoal
qualificado necessários aos avanços
tecnológicos do TJ;
Os Defensores Públicos não percebem
interesse do TJ em um processo de
integração com a DPE;
Com o corte procedido pela SEPLAN no
orçamento feito pela Assessoria de
Planejamento da DPE, o órgão fica
impossibilitado de efetuar um
trabalho à atura da expectativa do
próprio Governo e da sua linha
estratégica de Inclusão pelo Direito.
A maior ameaça, com base nas
informações dos Defensores, é que não
seja instituído o Fundo da DPE e, por
via de conseqüência, o repasse do
duodécimo previsto na Lei de
Autonomia.

Sendo o que temos para o momento, aproveitamos para
reiterar votos de estima e o desejo de uma profícua
parceria entre a DPE e os outros órgãos do aparato judicial
do Estado, particularmente com o Tribunal de Justiça.

Sinceramente,
Edvar Freire Caetano
Chefe da ASPLAN
CRC 006436 SE
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2010 – 1º ANO DA EXECUÇÃO DA
ESTRATÉGIA
RAE – REUNIÕES DE ANÁLISE
ESTRATÉGICA
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03/12/2010

TJSE realiza as últimas reuniões do Planejamento Estratégico em 2010

O Tribunal de Justiça de Sergipe realizou hoje, dia 03, simultaneamente, a Reunião de
Análise e Estratégia (RAE) e a Reunião de Líderes Avançados (RLA). É a quarta vez
que os membros do Comitê Gestor e os gestores de projetos se reúnem, este ano,
para monitorar a execução dos 39 projetos estratégicos, assim como sugerir
alternativas e melhorias para a efetiva execução do Planejamento Estratégico da
instituição.
De acordo com o presidente do Comitê Gestor, Desembargador Cezário Siqueira Neto,
este quarto encontro, que é o utlimo de 2010, visa fazer um balanço do ano
estratégico no Judiciário de Sergipe, bem como traçar metas para o ano de 2011.
"Estamos evoluindo a cada dia com o nosso Planejamento Estratégico, que foi inclusive
referendado como modelo para outros tribunais do país pelo Conselho Nacional de
Justiça, e nesta reunião estamos avançando na consolidação do planejamento",
explicou.
As reuniões ocorrem a cada três meses e, segundo o Diretor de Planejamento, Erick
Andrade, resultam numa maior integração dos projetos, este que é o foco principal da
monitoria realizada pelo Comitê Gestor. "As reuniões também são bastante úteis
porque mostram como a estratégia tem avançado a passos largos, a partir do seu
acompanhamento pragmático", completou.
Foi feita uma apresentação em vídeo com uma síntese dos projetos estratégicos e
alguns gestores de projetos foram convocados para comunicar o andamento das
metas. Durante o encontro também foi apresentada as possíveis metas prioritárias do
CNJ para 2011, as quais serão escolhidas no 4º Encontro do Colégio de Presidentes.
"O Judiciário de Sergipe está tranqüilo com as metas que possivelmente serão
escolhidas para compor as prioridades para os tribunais no próximo ano, uma vez que
serão abordados temas já trabalhados pelo nosso tribunal como celeridade,
responsabilidade social, modernização e conciliação. A novidade é que a quantidade de
metas será reduzida de 10 para 5", adiantou Erick Andrade.
(Fonte: Diretoria de Comunicação/TJ)
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RLAs – REUNIÕES DE LÍDERES AVANÇADOS
(gestores de projetos)
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2º ENCONTRO DE PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO - TJSE
Execução, Revisão da Estratégia e Metas
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CONFERÊNCIAS DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO – TJSE
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