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Apresentação  
  

O presente relatório trata dos resultados (objetivos estratégicos, metas e iniciativas) do 
Planejamento Estratégico Participativo 2018-2020 da Seção Judiciária de Sergipe. 

Assim, objetiva-se comunicar, de forma simples e direta, aos públicos interno e externo, os 
principais objetivos da instituição e suas respectivas metas, bem como o resultado das iniciativas 
estratégicas do Plano Estratégico - 2018/2020. 

Serão apresentados dados sobre a execução da estratégia, possibilitando a identificação de 
dificuldades, bem como das causas dos problemas, e providências para mitigação dos obstáculos.  

Como ferramenta de gestão, representa um documento fundamental para embasar análise de 
melhoria de desempenho dos processos estratégicos e dos resultados dos objetivos estratégicos. 

Visando ao monitoramento do plano estratégico, foram realizadas pelos membros do Comitê 
de Governança e Gestão Estratégica Participativa – CGGEP, Reuniões de Análise da Estratégia – 
RAE, quadrimestralmente, nos anos de 2019 e 2020, tendo como principal objetivo acompanhar a 
implementação da estratégia por meio do monitoramento dos indicadores, metas e iniciativas 
constantes do planejamento estratégico. 

Seja no formato de objetivos, metas ou iniciativas, todo o conjunto da estratégia objetivou, ao 
final de 2020, propiciar a entrega de serviços judiciais de melhor qualidade, garantindo à sociedade 
uma prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva. 
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Identidade Estratégica  
 

 

A definição da identidade compreende o estabelecimento da filosofia, da cultura da 
organização, traduzida na missão, visão e valores.  Procurou-se o alinhamento pleno com a identidade 
estratégica delineada pelo TRF 5ª Região, de maneira que a Seção Judiciária de Sergipe ande 
motivada com a estratégica de seu Órgão Superior diretivo. 

A gestão da estratégia da Seção Judiciária de Sergipe tem como referencial teórico o 
Balanced Scorecard – BSC. Um plano estratégico formulado nos moldes do BSC possui em sua 
estrutura: Missão, Visão de Futuro, Valores, Perspectivas, Temas, Objetivos, Indicadores, Metas e 
Iniciativas. 

 
Missão  
 

A missão é a razão da existência da organização e define seu propósito institucional. A 
missão da Justiça Federal é: 
 

Garantir à sociedade uma prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva. 
 

Visão de Futuro  
 

A visão de futuro é a projeção de um cenário idealizado, possível e desejável da organização, 
de maneira clara, atraente e viável. Define o modo como a organização pretende ser percebida. A 
Justiça Federal definiu sua visão para 2020: 
 

Consolidar-se perante a sociedade como uma justiça efetiva e transparente. 
 

Valores  
 

Os valores são costumes, posturas e ideias que direcionam o comportamento das pessoas na 
organização, permeando todas as suas atividades e relações. Os valores da Justiça Federal são: 
 

• Ética;  
• Respeito à cidadania e ao ser humano;  
• Responsabilidade ambiental;  
• Transparência;  
• Qualidade;  
• Inovação. 

 
 
 
 
 
 



 

 

5 

 
 

Macrodesafios  
 

Os macrodesafios foram produzidos com intensa participação dos órgãos do Judiciário, que se 
organizaram por meio de uma rede colaborativa de governança, coordenada pela Presidência do 
Conselho Nacional de Justiça e supervisionada pelos Conselheiros da Comissão de Gestão 
Estratégica, Estatística e Orçamento. São os seguintes: 

 
• Garantia dos direitos de cidadania;  
• Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional;  
• Adoção de soluções alternativas de conflito;  
• Aprimoramento da gestão da justiça criminal;  
• Impulso às execuções fiscais e cíveis;  
• Combate à corrupção e à improbidade administrativa;  
• Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes;  
• Melhoria da gestão de pessoas;  
• Aperfeiçoamento da gestão de custos;  
• Instituição da governança judiciária;  
• Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. 
• Melhoria na gestão da segurança institucional. 
• Melhoria na gestão sócio-ambiental. 

   
 
 

Mapa Estratégico  
 

 

O mapa estratégico constitui-se na representação gráfica da estratégia da organização e suas 

relações de causa e efeito, composto pela Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos que 

orientam, comunicam e direcionam para o alcance da visão almejada. O mapa estratégico possibilita 

esclarecer e traduzir a visão e a estratégia, comunicar objetivos e metas estratégicas, estabelecer e 

alinhar iniciativas estratégicas. 

 

O Mapa Estratégico da JFSE está organizado em três perspectivas: Recursos, Processos 

Internos e Sociedade. Contempla onze objetivos estratégicos alinhados aos macrodesafios definidos 

pelo CNJ para o Poder Judiciário. 

 

Para os objetivos, e visando ao cumprimento das metas estabelecidas, foi consolidado um rol 

de iniciativas estratégicas. 
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Resultado das Iniciativas Estratégicas da Seção Judiciária de Sergipe  
 

 
 
Perspectiva Sociedade  

 
 
 

Macrodesafio do Poder Judiciário  
 

Garantia dos direitos de cidadania 
 

Objetivo estratégico da Justiça Federal  
 

1. Buscar a satisfação do usuário/cidadão. 
 
 

1.1 Status das iniciativas estratégicas 
 

INICIATIVAS 
1 Elaborar Carta de Serviços da Justiça Federal em Sergipe CONCLUÍDA 
2 Realizar pesquisa de satisfação dos usuários externos NÃO CONCLUÍDA 

Concluída a primeira etapa da 
pesquisa. A segunda etapa será 
direcionada às partes, enquanto 
que a terceira e última vai 
abranger empresas que mantêm 
relações com a JFSE e o público 
em geral. Ficou decidido que as 
próximas etapas da pesquisa 
serão realizadas assim que as 
atividades presenciais forem 
restabelecidas na JFSE 
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Perspectiva Processos Internos  
 

 

Macrodesafio do Poder Judiciário  
 
 

Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional 
 
 

Objetivo estratégico da Justiça Federal em Sergipe  
 
 

2. Agilizar os trâmites judiciais 
  
 

Indicadores Metas 

Índice de produtividade 
judicante  
 

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que 
os distribuídos no ano corrente (Meta 1 CNJ) 
 
2019 – SJSE: 99,10% 
2020 – SJSE: 94,19% 
 

Índice de julgamento de 
processos antigos 

Identificar e julgar, até 31/12/2018: 
a) no 1º e 2º graus, 100% dos processos distribuídos até 
31/12/2013 e 
85% dos processos distribuídos em 2014; 
 
2019 – SJSE: 91,91% 
2020 – SJSE: 84,29% 
 
 
b) nos Juizados Especiais Federais e nas Turmas Recursais, 
100% dos 
processos distribuíd 
os até 31/12/2015. (Meta 2 CNJ) 
 
2019 – SJSE: 99,20% 
2020 – SJSE: 99,85% 
 
 
O portal do “bi” não disponibiliza os dados referentes ao ano 
de 2018. 

 
 

 
2.1 Status das iniciativas estratégicas 

 
 
 

INICIATIVAS 
1 Ampliar o teletrabalho RETIRADA 
2 Estender a virtualização processual para todos os tipos de 

processos 
RETIRADA 

3 Ampliar o limite de km para cumprimento de mandados 
pelos oficiais de justiça 

RETIRADA 

4 Criar manuais e padronizar, resgatando a Oficina 
Cartorária 

CONCLUÍDA 
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5 Documentar e padronizar a forma de fixação e 
acompanhamento de metas periódicas das unidades da 
JFSE; 
Fazer acompanhamento trimestral pelas varas com 
consolidação pelo Núcleo Judiciário; 
Acompanhar e divulgar periodicamente, os dados da meta 
4 no âmbito da JF/SE. 

RETIRADA 

6 Instituir prêmio de Reconhecimento às boas ideias e 
práticas (a exemplo do INOVARA) 

NÃO CONCLUÍDA 
A Direção do Foro determinou 
que esta iniciativa/projeto seja 
objeto de deliberação para ser 
incluída no próximo ciclo do 
Planep desta Seccional, 2021-
2026, para, se for o caso, haver 
a regulamentação e, por fim, a 
implantação no exercício de 
2021, a depender da 
disponibilidade orçamentária 

 
7 Implantar central de videoconferência CONCLUÍDA 
8 Estudar a utilização de inteligência artificial nos sistemas 

da JFSE 
CONCLUÍDA 

 
 
Macrodesafio do Poder Judiciário  

 
 

Adoção de soluções alternativas de conflito 
 

 
Objetivos estratégicos da Justiça Federal  

 
 

3. Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação/Agilizar os trâmites 
judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade/Aperfeiçoar a gestão da 
execução da pena alternativa. 

 
  
 

Indicador Meta 

Taxa de casos encerrados por 
conciliação  
 

Fomentar o alcance do percentual mínimo de 2% na proporção dos 
processos conciliados em relação aos distribuídos. (Meta 3 CNJ) 
 

2019 – SJSE: 167,17% 
2020 – SJSE: 138,47% 
 
O portal do “bi” não disponibiliza os dados referentes ao ano de 2018 

 
 
 

3.1 Status das iniciativas estratégicas 
 
 
 

INICIATIVAS 
1 Identificar demandas e resultados CONCLUÍDA 
2 Estabelecer diálogo com entidades litigantes CONCLUÍDA 
3 Divulgar as vantagens da conciliação CONCLUÍDA 
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4 Divulgar as vantagens da reclamação pré-processual CONCLUÍDA 
5 Planejar um evento sergipano na área de conciliação RETIRADA 

 
6 

Pesquisar outras iniciativas voltadas à conciliação 

 

CONCLUÍDA 

7 Estabelecer cronograma unificado entre as Varas criminais, 
para cadastramento de instituições aptas a receberem os 
recursos e aprovação dos projetos respectivos 

CONCLUÍDA 

8 Adquirir material, instalar software e treinar servidores e 
instituições 

NÃO CONCLUÍDA 
Conforme termo de 
acompanhamento anexo ao 
PA SEI n. 0001036-
25.2020.4.05.7300, os dados 
dos apenados informados 
pelas varas foram cadastrados 
no sistema, restando pendente 
apenas a coleta biométrica 
dos apenados, que será 
realizada oportunamente, 
após o retorno das atividades 
presenciais. 
 

 
 
 

Macrodesafio do Poder Judiciário  
 
 

Aprimoramento da gestão da justiça criminal 
 

Objetivos estratégicos da Justiça Federal  
 
 

4. Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade. 
 
 

Indicadores Metas Iniciativa 

Índice de atendimento à 
demanda de processos 
criminais 

Baixar  quantidade  maior  de  processos 
criminais   do   que   os   casos novos 
criminais no ano corrente 
 
2019 – SJSE: 74,21% 
2020 – SJSE: 255,29% 
 
   

Índice de julgamento dos 
processos antigos 

Identificar e julgar até 31/12/2018 70% 
das ações de improbidade administrativa 
e das ações penais relacionadas a crimes 
contra a Administração Pública 
distribuídas até 31/12/2015 (Meta 4 CNJ) 
 
2019 – SJSE: 119,19% 
2020 – SJSE: 123,15% 
 
O portal do “bi” não disponibiliza os dados 
referentes ao ano de 2018 

 

Celebração de 
acordos de 
cooperação técnica 
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5. Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa. 

 
 

Indicador Meta Iniciativa 

Taxa de atendimento de 
apenados com penas 
alternativas 

Viabilizar o início do cumprimento de
penas alternativas, em até 60 dias, em
100% dos casos, até 2020 
 
NÃO HÁ DADOS PARA AFERIR A 
TAXA DE ATENDIMENTO DE 
APENADOS COM PENAS 
ALTERNATIVAS 

Controle da execução 
de penas e medidas 
alternativas  

 
 
 
 

Macrodesafio do Poder Judiciário  
 
 

Impulso às execuções fiscais e cíveis 
 
 

Objetivos estratégicos da Justiça Federal  
 
 

6. Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado. 
 
 

Indicador Meta 

Índice de atendimento à 
demanda na execução não 
fiscal do 1º grau 

Baixar quantidade maior de processos de execução não fiscal 
do que a dos casos novos de execução não fiscal no ano 
corrente (Meta 5 CNJ) 
 
2019 – SJSE: 73,36% 
2020 – SJSE: 94,72% 
 
 

 
 

6.1 Status das iniciativas estratégicas 
 

INICIATIVAS 
1 Incentivar a conciliação com propostas atrativas  RETIRADA 
2 Buscar boas iniciativas (práticas) promovidas pelos demais órgãos do 

judiciário (BENCHMARKING) 
 

NÃO INICIADA 

3 Promover a integração com a Justiça do Trabalho (desenvolvimento 
do Sistema de Compartilhamento de Informação de Bens -
Penhorados) - SISEXECUÇÕES 
 

CONCLUÍDA 

4 Firmar parceria com a Central de Mandados (formas de
cumprimento/lançamento de restrições nos Sistemas Conveniados) 
 

CONCLUÍDA 
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7. Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais. 
 
7.1 Status das iniciativas estratégicas 
 
 

INICIATIVAS 
1 Estudos visando alterações na LEF (Lei de Execuções Fiscais nº 

6.830/80) 
RETIRADA 

2 Acompanhar a gestão dos processos de execução fiscal 
suspensos/sobrestados 
 

CONCLUÍDA 

3 Elaborar procedimentos operacionais e emissão de relatórios 
 

CONCLUÍDA 

4 Promover contato com os Órgãos 
 

NÃO CONCLUÍDA 
Foi criado um link na 
intranet com os telefones 
atualizados dos principais 
órgãos que atuam na 
Justiça Federal em
Sergipe. Disponibilização 
de uma linha de celular 
para cada Vara 

5 - Aprimorar o fluxo de informações recursos repetitivos e 
repercussão geral 
- Ferramenta de controle gerencial 
- Centrais de controle de sobrestamentos  
- Pesquisa sobre demandas repetitivas 
 

CONCLUÍDA 

6 Fomentar a utilização do Centro Local de Inteligência CONCLUÍDA 
 

 
Macrodesafio do Poder Judiciário  

 
 

Combate à corrupção e à improbidade administrativa 
 
 

Objetivos estratégicos da Justiça Federal  
 
 

8. Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade 
administrativa. 

 
 

Indicador  Meta 

Índice de produtividade de julgamento de Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente,  
ações de improbidade administrativa 70%  das  ações  de improbidade administrativa 

 

distribuídas até 31/12 do penúltimo ano 
 
NÃO HÁ DADOS PARA AFERIR O ÍNDICE 
DE PRODUTIVIDADE DE JULGMENTO DE 
AÇÕES DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRAIVA  
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9. Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal. 
 
 

Indicador Meta Iniciativa  

Taxa de   avaliação do sistema Elevar o percentual de avaliação Requisitos mínimos de 
de controles internos positiva do sistema de controles funcionamento dos controles 
 internos  de  cada  região  para internos   

 

100%, até 2020 
 
NÃO HÁ DADOS PARA 
AFERIR A TAXA DE 
AVALIAÇÃO DE 
CONTROLES INTERNOS     

 
 
 
 
 

Macrodesafio do Poder Judiciário  
 
 

Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes 
 

Objetivo estratégico da Justiça Federal  
 
 

10. Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes 
litigantes. 

 
 

Indicadores Iniciativas 

Taxa de congestionamento líquido no 2º 
grau 

Aprimoramento do fluxo de informações recursos 
repetitivos e repercussão geral 
 
NÃO HÁ DADOS PARA AFERIR A TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO LÍQUIDO NO 2º GRAU 

Taxa  de  congestionamento  líquido  nas 
turmas recursais 

- Ferramenta de controle gerencial 
- Centrais de controle de sobrestamentos  
- Pesquisa sobre demandas repetitivas 
 
NÃO HÁ DADOS PARA AFERIR A TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO LÍQUIDO NAS 
TURMAS RECURSAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 

Perspectiva Recursos  
 

 

Macrodesafio do Poder Judiciário  
 
 

Melhoria da gestão de pessoas 
 

Objetivo estratégico da Justiça Federal  
 
 

11. Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal. 
 

Indicadores Metas 

Taxa de satisfação de magistrados e 
servidores com o clima organizacional 

Alcançar 70% de satisfação dos magistrados e  
servidores  com  o clima organizacional, até 2019 

 
EMBORA TENHA SIDO REALIZADA PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO NO ANO DE 2019, NÃO HÁ DADOS 
PARA AFERIR A TAXA DE SATISFAÇÃO DE 
MAGISTRADOS E SERVIDORES COM O CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Taxa de absenteísmo de magistrados e 
servidores 

Manter, em todos os  anos,  o absenteísmo abaixo ou 
igual a 3% 

 
Índice de Absenteísmo 2019 
Servidores: 1,68% 
Magistrados: 0,27% 
 
Índice de Absenteísmo 2020 
Servidores: 1,21% 
Magistrados: 7,67% 

 

Taxa de adesão de magistrados e 
servidores ao exame periódico 

Atingir 100% de adesão de magistrados e servidores 
ao exame periódico de saúde até 2020 
 
Exame periódico 2019 
Número total de servidores: 
275 
Número total de magistrados: 
15 
Servidores que realizaram 
EPS: 155 (56,36%).  
Magistrados que realizaram 
EPS: 7 (46,6%) 
 
NO ANO DE 2020 NÃO FORAM REALIZADOS 
EXAMES PERÍÓDICOS 
 

 
11.1 Status das iniciativas estratégicas 
 

INICIATIVAS 
1 Reestruturação do núcleo de gestão de pessoas CONCLUÍDA 
2 Programa de Qualidade de Vida no Trabalho CONCLUÍDA 
3 Criar espaço de convivência e qualidade de vida no trabalho 

 
CONCLUÍDA 

4 Realizar exames periódicos 
 

CONCLUÍDA 

5 Realizar ginástica laboral 
 

CONCLUÍDA 
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6 Estruturar a ergonomia no trabalho 
 

NÃO CONCLUÍDA 
Inserir essa iniciativa no 
PLANEP 2021-2026, para 
elaboração de um estudo 
técnico preliminar para 
subsidiar termo de 
referência, visando ao 
projeto de ergonomia da 
JFSE 
 

7 Criar banco de talentos CONCLUÍDA 
8 Instrumentalizar rodas de conversa CONCLUÍDA 
9 Firmar Parcerias JF/TRE/TRT/TJ - Ações de Treinamento NÃO CONCLUÍDA 

Será dado prosseguimento, 
para o fim de firmar um 
convênio com TRE-
SE/TRT20 e outro com o 
TJSE 

 
 
 
Macrodesafio do Poder Judiciário  

 
 

Aperfeiçoamento na gestão de custos 
 
 

Objetivo estratégico da Justiça Federal  
 
 

12. Otimizar custos operacionais. 
 

12.1 Status das iniciativas estratégicas 
  

INICIATIVAS 
1 Analisar e aperfeiçoar os contratos de prestação continuada RETIRADA 
2 Contratar recepcionista para auxiliar os agentes de segurança 

no cadastro de visitantes 
CONCLUÍDA 

3 Adotar o Sistema de Gestão Orçamentária (SIGEO) 
 

RETIRADA 

4 Implantar a Gestão de Risco Contratual (com treinamento 
dos fiscais) 

NÃO CONCLUÍDA 
Não foi implantada a gestão 
de risco 

5 Doar materiais e reduzir o espaço locado para 
armazenamento  

CONCLUÍDA 

6 Reduzir a frota de veículos 
 

CONCLUÍDA 

7 Instalar Porta giratória e Esteira de raios-X na recepção; 

Substituir a guarita por cancela automática e construção de 

uma nova na entrada do estacionamento de servidores;  

Incrementar o quantitativo de câmeras, monitores e HDs do 
sistema de CFTV 

NÃO CONCLUÍDA 
As câmeras foram 
entregues. Há um 
procedimento de aquisição 
de novas câmeras e HDs do 
sistema CFTV, já 
empenhado. O CFTV será 
entregue até 18/01/2020 
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8 Treinar os agentes de segurança para a autorização de porte 
de arma institucional 

NÃO INICIADA 
Tratativas não foram 
iniciadas para firmar 
convênio com órgãos de 
segurança 

9 Adquirir equipamentos de segurança como colete balístico, 
arma de fogo, arma de choque, bastão retrátil etc 

NÃO CONCLUÍDA 
Colete balístico adquirido. 
Os demais itens serão 
adquiridos oportunamente 

10 Criar central de segurança, composta por agentes de 

segurança lotados na SST e nas Varas deste Fórum  

 

CONCLUÍDA 

11 Adquirir veículo novo para a Direção do Foro, visando 

garantir a segurança de magistrados em viagens às 

Subseções 

CONCLUÍDA 

12 Implementar Política Socioambiental (iniciar implantação do 

sistema de captação de energia solar) 

RETIRADA 

13 Modernizar o sistema de refrigeração CONCLUÍDA 

14 Perfurar poço artesiano em Itabaiana NÃO CONCLUÍDA 
Está em curso. 
Provavelmente será inserida 
na próxima obra da 
Subseção Judiciária de 
Itabaiana  

 
 

Macrodesafio do Poder Judiciário  
 
 

Instituição da governança judiciária 
 
 

Objetivo estratégico da Justiça Federal  
 
 

13. Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal. 
 
 

Indicador Meta Iniciativas 

Taxa de adesão às práticas 
de gestão estratégica do 
Poder Judiciário 

Atingir 90% de aderência 
às práticas de gestão 
estratégica do Poder 
Judiciário em 2020 
 
NÃO HÁ DADOS PARA 
AFERIR A TAXA DE 
ADESÃO ÀS PRÁTICAS 
DE GESTÃO 
ESTRATÉGICA DO 
PODER JUDICIÁRIO 

- Desenvolvimento das ações do 
plano de comunicação da 
estratégia 
- Implantação dos planos de 
gestão para desdobramento da 
estratégia 
-  Implementação do sistema de 
Governança da Justiça Federal 
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13.1 – Status das iniciativas estratégicas 
 

INICIATIVAS 
1 Criar o Comitê de Governança e Gestão Estratégica 

Participativa 
CONCLUÍDA 

2 Promover curso de Governança CONCLUÍDA 
3 Promover cursos sobre Gestão de Riscos 

 
CONCLUÍDA 

4 Programar cursos in company CONCLUÍDA 
5 Unificar as normas internas no âmbito administrativo CONCLUÍDA 
6 Mapear e otimizar os processos de trabalho (GESTÃO DE 

PROCESSO/MAPEAR PROCESSO ADMS) 
CONCLUÍDA  
 

7 Implementar o Manual de Governança 

 

CONCLUÍDA 

8 Desenvolver ações do plano de comunicação da estratégia CONCLUÍDA 

9 Implantar planos de gestão para desdobramento da estratégia CONCLUÍDA 

10 Implementar sistema de Governança da Justiça Federal CONCLUÍDA 

11 Racionalizar o uso do SEI CONCLUÍDA 

 
 

Macrodesafio do Poder Judiciário  
 
 

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC 
 

Objetivo estratégico da Justiça Federal  
 
 

13. Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal 
 

Indicadores Metas 

Índice de alcance do nivelamento nos portes de 
tecnologia, capacitação e automação 

Assegurar que, até 2020, 100% dos 
órgãos estejam até o nível A dos portes 
de tecnologia, capacitação e automação 
 
NÃO HÁ DADOS PARA AFERIR O 
ÍNDICE DE ALCANCE DO 
NIVELAMENTO NOS PORTES DE 
TECNOLOGI, CAPACITAÇÃO E 
AUTOMAÇÃO 

Taxa de satisfação dos clientes internos da 
Justiça Federal com os serviços de TI 

Atingir, em 2019,70% de avaliações 
consideradas positivas 
 
NÃO HÁ DADOS PARA AFERIR A 
TAXA DE SATISFAÇÃO DOS 
CLIENTES INTERNOS DA JUSTIÇA 
FEDERAL COM SERVIÇOS DE TI 

Taxa de satisfação dos clientes externos da 
Justiça Federal com os serviços de TI 

Atingir, em 2020, 70% de avaliações 
consideradas positivas 
 
NÃO HÁ DADOS PARA AFERIR A 
TAXA DE SATISFAÇÃO DOS 
CLIENTES EXTERNOS DA JUSTIÇA 
FEDERAL COM SERVIÇOS DE TI 
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14.1 Status das iniciativas estratégicas 
 

INICIATIVAS 
1 Criar o Espaço Memória Virtual da JFSE CONCLUÍDA 
2 Realizar Pesquisa de Satisfação dos Usuários Internos CONCLUÍDA 
3 Implantar Telefonia VoIP em todas as Unidades da JFSE 

 
CONCLUÍDA 

4 Firmar Parcerias/Convênios com outros órgãos do 
Judiciário para otimizar as contratações de TI 

CONCLUÍDA 

5 Revisar a estrutura cabeada das unidades da JFSE NÃO CONCLUÍDA 
6 Formar multiplicadores nas unidades NÃO CONCLUÍDA 
7 Viabilizar a implantação do projeto “Residência em TI RETIRADA 

 
 

 
15. Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal. 

 
 

Indicador Meta 

Índice de governança de TI- iGovTI 

Atingir o índice mínimo de 0,6 em 2020 
 
NÃO HÁ DADOS PARA AFERIR O 
ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TI-
iGovTI  
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Síntese dos Resultados das Iniciativas Estratégicas da Seção Judiciária de 
Sergipe  

 

 
 

Resultado das Iniciativas do Planejamento Estratégico Participativo 2018/2020 
Total Iniciativas 70 

Concluídas 45 

Não Concluídas 12 

Retiradas 11 

Não Iniciadas 2 

 

 

 Total Iniciativas Estratégicas 70 
1 Elaborar Carta de Serviços da Justiça Federal em Sergipe CONCLUÍDA 
2 Realizar pesquisa de satisfação dos usuários externos NÃO CONCLUÍDA 
3 Ampliar o teletrabalho RETIRADA 
4 Estender a virtualização processual para todos os tipos de 

processos 
RETIRADA 

5 Ampliar o limite de km para cumprimento de mandados pelos 
oficiais de justiça 

RETIRADA 

6 Criar manuais e padronizar, resgatando a Oficina Cartorária CONCLUÍDA 
7 Documentar e padronizar a forma de fixação e 

acompanhamento de metas periódicas das unidades da JFSE; 
Fazer acompanhamento trimestral pelas varas com 
consolidação pelo Núcleo Judiciário; 
Acompanhar e divulgar periodicamente, os dados da meta 4 no 
âmbito da JF/SE. 

RETIRADA 

8 Instituir prêmio de Reconhecimento às boas ideias e práticas (a 
exemplo do INOVARA) 

NÃO CONCLUÍDA 

9 Implantar central de videoconferência CONCLUÍDA 
10 Estender a virtualização processual para todos os tipos de 

processos 
CONCLUÍDA 

11 Estudar a utilização de inteligência artificial nos sistemas da 
JFSE 

CONCLUÍDA 

12 Identificar demandas e resultados CONCLUÍDA 
13 Estabelecer diálogo com entidades litigantes CONCLUÍDA 
14 Divulgar as vantagens da conciliação CONCLUÍDA 
15 Divulgar as vantagens da reclamação pré-processual CONCLUÍDA 
16 Planejar um evento sergipano na área de conciliação  RETIRADA 

 

17 Pesquisar outras iniciativas voltadas à conciliação 

 

CONCLUÍDA 

18 Estabelecer cronograma unificado entre as Varas criminais, 
para cadastramento de instituições aptas a receberem os 
recursos e aprovação dos projetos respectivos 

CONCLUÍDA 

19 Adquirir material, instalar software e treinar servidores e 
instituições 

NÃO CONCLUÍDA 

20 Incentivar a conciliação com propostas atrativas  RETIRADA 
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21 Buscar boas iniciativas (práticas) promovidas pelos demais 
órgãos do judiciário (BENCHMARKING) 
 

NÃO INICIADA 

22 Promover a integração com a Justiça do Trabalho 
(desenvolvimento do Sistema de Compartilhamento de 
Informação de Bens - Penhorados) - SISEXECUÇÕES 
 

CONCLUÍDA 

23 Firmar parceria com a Central de Mandados (formas de 
cumprimento/lançamento de restrições nos Sistemas 
Conveniados) 
 

CONCLUÍDA 

24 Estudos visando alterações na LEF (Lei de Execuções Fiscais 
nº 6.830/80) 

RETIRADA 

25 Acompanhar a gestão dos processos de execução fiscal 
suspensos/sobrestados 
 

CONCLUÍDA 

26 Elaborar procedimentos operacionais e emissão de relatórios 
 

CONCLUÍDA 

27 Promover contato com os Órgãos 
 

NÃO CONCLUÍDA 

28 - Aprimorar o fluxo de informações recursos repetitivos e 
repercussão geral 
- Ferramenta de controle gerencial 
- Centrais de controle de sobrestamentos  
- Pesquisa sobre demandas repetitivas 
 

CONCLUÍDA 

29 Fomentar a utilização do Centro Local de Inteligência CONCLUÍDA 
30 Reestruturação do núcleo de gestão de pessoas CONCLUÍDA 
31 Programa de Qualidade de Vida no Trabalho CONCLUÍDA 
32 Criar espaço de convivência e qualidade de vida no trabalho 

 
CONCLUÍDA 

33 Realizar exames periódicos 
 

CONCLUÍDA 

34 Realizar ginástica laboral 
 

CONCLUÍDA 

35 Estruturar a ergonomia no trabalho 
 

NÃO CONCLUÍDA 

36 Criar banco de talentos CONCLUÍDA 
37 Instrumentalizar rodas de conversa CONCLUÍDA 
38 Firmar Parcerias JF/TRE/TRT/TJ - Ações de Treinamento NÃO CONCLUÍDA 
39 Analisar e aperfeiçoar os contratos de prestação continuada RETIRADA 
40 Contratar recepcionista para auxiliar os agentes de segurança 

no cadastro de visitantes 
CONCLUÍDA 

41 Adotar o Sistema de Gestão Orçamentária (SIGEO) 
 

RETIRADA 

42 Implantar a Gestão de Risco Contratual (com treinamento dos 
fiscais) 

NÃO CONCLUÍDA 

43 Doar materiais e reduzir o espaço locado para armazenamento  CONCLUÍDA 
44 Reduzir a frota de veículos 

 
CONCLUÍDA 

45 Instalar Porta giratória e Esteira de raios-X na recepção; 

Substituir a guarita por cancela automática e construção de 

uma nova na entrada do estacionamento de servidores;  

Incrementar o quantitativo de câmeras, monitores e HDs do 
sistema de CFTV 

NÃO CONCLUÍDA 

46 Treinar os agentes de segurança para a autorização de porte de NÃO INICIADA 
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arma institucional 
47 Adquirir equipamentos de segurança como colete balístico, 

arma de fogo, arma de choque, bastão retrátil etc 
NÃO CONCLUÍDA 

48 Criar central de segurança, composta por agentes de segurança 

lotados na SST e nas Varas deste Fórum  

 

CONCLUÍDA 

49 Adquirir veículo novo para a Direção do Foro, visando 

garantir a segurança de magistrados em viagens às Subseções 

CONCLUÍDA 

50 Implementar política socioambiental (iniciar implantação do 

sistema de captação de energia solar) 

RETIRADA 

51 Modernizar o sistema de refrigeração CONCLUÍDA 

52 Perfurar poço artesiano em Itabaiana NÃO CONCLUÍDA 

53 Criar o Comitê de Governança e Gestão Estratégica 
Participativa 

CONCLUÍDA 

54 Promover curso de Governança CONCLUÍDA 
55 Promover cursos sobre Gestão de Riscos 

 
CONCLUÍDA 

56 Programar cursos in company  CONCLUÍDA 
57 Unificar as normas internas no âmbito administrativo CONCLUÍDA 
58 Mapear e otimizar os processos de trabalho (GESTÃO DE 

PROCESSO/MAPEAR PROCESSO ADMS) 
CONCLUÍDA 

59 Implementar o Manual de Governança 

 

CONCLUÍDA 

60 Desenvolver ações do plano de comunicação da estratégia CONCLUÍDA 

61 Implantar planos de gestão para desdobramento da estratégia CONCLUÍDA 

62 Implementar sistema de Governança da Justiça Federal CONCLUÍDA 

63 Racionalizar o uso do SEI CONCLUÍDA 

64 Criar o Espaço Memória Virtual da JFSE CONCLUÍDA 
65 Realizar Pesquisa de Satisfação dos Usuários Internos CONCLUÍDA 
66 Implantar Telefonia VoIP em todas as Unidades da JFSE 

 
CONCLUÍDA 

67 Firmar Parcerias/Convênios com outros órgãos do Judiciário 
para otimizar as contratações de TI 

CONCLUÍDA 

68 Revisar a estrutura cabeada das unidades da JFSE NÃO CONCLUÍDA 
69 Formar multiplicadores nas unidades NÃO CONCLUÍDA 
70 Viabilizar a implantação do projeto “Residência em TI RETIRADA 

 Iniciativas Concluídas 45 
1 Elaborar Carta de Serviços da Justiça Federal em Sergipe CONCLUÍDA 
2 Criar manuais e padronizar, resgatando a Oficina Cartorária CONCLUÍDA 
3 Implantar central de videoconferência CONCLUÍDA 
4 Estender a virtualização processual para todos os tipos de 

processos 
CONCLUÍDA  

5 Estudar a utilização de inteligência artificial nos sistemas da 
JFSE 

CONCLUÍDA 

6 Identificar demandas e resultados CONCLUÍDA 
7 Estabelecer diálogo com entidades litigantes CONCLUÍDA 
8 Divulgar as vantagens da conciliação CONCLUÍDA 
9 Divulgar as vantagens da reclamação pré-processual CONCLUÍDA 
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10 Pesquisar outras iniciativas voltadas à conciliação 
 

CONCLUÍDA 

11 Estabelecer cronograma unificado entre as Varas criminais, 
para cadastramento de instituições aptas a receberem os 
recursos e aprovação dos projetos respectivos 

CONCLUÍDA 

12 Promover a integração com a Justiça do Trabalho 
(desenvolvimento do Sistema de Compartilhamento de 
Informação de Bens - Penhorados) - SISEXECUÇÕES 
 

CONCLUÍDA 

13 Firmar parceria com a Central de Mandados (formas de 
cumprimento/lançamento de restrições nos Sistemas 
Conveniados) 
 

CONCLUÍDA 

14 Acompanhar a gestão dos processos de execução fiscal 
suspensos/sobrestados 
 

CONCLUÍDA 

15 Elaborar procedimentos operacionais e emissão de relatórios 
 

CONCLUÍDA 

16 - Aprimorar o fluxo de informações recursos repetitivos e 
repercussão geral 
- Ferramenta de controle gerencial 
- Centrais de controle de sobrestamentos  
- Pesquisa sobre demandas repetitivas 
 

CONCLUÍDA 

17 Fomentar a utilização do Centro Local de Inteligência CONCLUÍDA 
18 Reestruturação do núcleo de gestão de pessoas CONCLUÍDA 
19 Programa de Qualidade de Vida no Trabalho CONCLUÍDA 
20 Criar espaço de convivência e qualidade de vida no trabalho 

 
CONCLUÍDA 

21 Realizar exames periódicos 
 

CONCLUÍDA 

22 Realizar ginástica laboral 
 

CONCLUÍDA 

23 Criar banco de talentos CONCLUÍDA 
24 Instrumentalizar rodas de conversa CONCLUÍDA 
25 Contratar recepcionista para auxiliar os agentes de segurança 

no cadastro de visitantes 
CONCLUÍDA 

26 Doar materiais e reduzir o espaço locado para armazenamento  CONCLUÍDA 
27 Reduzir a frota de veículos 

 
CONCLUÍDA 

28 Criar central de segurança, composta por agentes de segurança 

lotados na SST e nas Varas deste Fórum  

 

CONCLUÍDA 

29 Adquirir veículo novo para a Direção do Foro, visando 

garantir a segurança de magistrados em viagens às Subseções 

CONCLUÍDA 

30 Modernizar o sistema de refrigeração CONCLUÍDA 

31 Criar o comitê de governança e gestão estratégica participativa CONCLUÍDA 
32 Promover curso de Governança CONCLUÍDA 
33 Promover cursos sobre Gestão de Riscos 

 
CONCLUÍDA 

34 Mapear e otimizar os processos de trabalho (GESTÃO DE 
PROCESSO/MAPEAR PROCESSO ADMS) 

CONCLUÍDA 

35 Programar cursos in company CONCLUÍDA 
36 Unificar as normas internas no âmbito administrativo CONCLUÍDA 
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37 Implementar o Manual de Governança 

 

CONCLUÍDA 

38 Desenvolver ações do plano de comunicação da estratégia CONCLUÍDA 

39 Implantar planos de gestão para desdobramento da estratégia CONCLUÍDA 

40 Implementar sistema de Governança da Justiça Federal CONCLUÍDA 

41 Racionalizar o uso do SEI CONCLUÍDA 

42 Criar o Espaço Memória Virtual da JFSE CONCLUÍDA 
43 Realizar Pesquisa de Satisfação dos Usuários Internos CONCLUÍDA 
44 Implantar Telefonia VoIP em todas as Unidades da JFSE 

 
CONCLUÍDA 

45 Firmar Parcerias/Convênios com outros órgãos do Judiciário 
para otimizar as contratações de TI 

CONCLUÍDA 

 Iniciativas Não Concluídas 12 
1 Realizar pesquisa de satisfação dos usuários externos NÃO CONCLUÍDA 
2 Instituir prêmio de Reconhecimento às boas ideias e práticas (a 

exemplo do INOVARA) 
NÃO CONCLUÍDA 

3 Adquirir material, instalar software e treinar servidores e 
instituições 

NÃO CONCLUÍDA 

4 Promover contato com os Órgãos 
 

NÃO CONCLUÍDA 

5 Estruturar a ergonomia no trabalho 
 

NÃO CONCLUÍDA 

6 Firmar Parcerias JF/TRE/TRT/TJ - Ações de Treinamento NÃO CONCLUÍDA 
7 Implantar a Gestão de Risco Contratual (com treinamento dos 

fiscais) 
NÃO CONCLUÍDA 

8 Instalar Porta giratória e Esteira de raios-X na recepção; 

Substituir a guarita por cancela automática e construção de 

uma nova na entrada do estacionamento de servidores;  

Incrementar o quantitativo de câmeras, monitores e HDs do 
sistema de CFTV 

NÃO CONCLUÍDA 

9 Adquirir equipamentos de segurança como colete balístico, 
arma de fogo, arma de choque, bastão retrátil etc 

NÃO CONCLUÍDA 

10 Perfurar poço artesiano em Itabaiana NÃO CONCLUÍDA 

11 Revisar a estrutura cabeada das unidades da JFSE NÃO CONCLUÍDA 
12 Formar multiplicadores nas unidades NÃO CONCLUÍDA 
 Iniciativas Retiradas do PLANEP 11 
1 Ampliar o teletrabalho RETIRADA  
2 Estender a virtualização processual para todos os tipos de 

processos 
RETIRADA  

3 Ampliar o limite de km para cumprimento de mandados pelos 
oficiais de justiça 

RETIRADA 

4 Documentar e padronizar a forma de fixação e 
acompanhamento de metas periódicas das unidades da JFSE; 
Fazer acompanhamento trimestral pelas varas com 
consolidação pelo Núcleo Judiciário; 
Acompanhar e divulgar periodicamente, os dados da meta 4 no 
âmbito da JF/SE. 

RETIRADA 

5 Planejar um evento sergipano na área de conciliação  RETIRADA 

 
6 Incentivar a conciliação com propostas atrativas  RETIRADA 
7 Estudos visando alterações na LEF (Lei de Execuções Fiscais RETIRADA 
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nº 6.830/80) 
8 Analisar e aperfeiçoar os contratos de prestação continuada RETIRADA 
9 Adotar o Sistema de Gestão Orçamentária (SIGEO) 

 
RETIRADA 

10 Implementar política socioambiental (iniciar implantação do 

sistema de captação de energia solar) 

RETIRADA 

11 Viabilizar a implantação do projeto “Residência em TI RETIRADA 

 Iniciativas Não Iniciadas 2 
1 Treinar os agentes de segurança para a autorização de porte de 

arma institucional 
NÃO INICIADA 

2 Buscar boas iniciativas (práticas) promovidas pelos demais 
órgãos do judiciário (BENCHMARKING) 

NÃO INICIADA 
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Representação Gráfica dos Resultados das Iniciativas Estratégicas da 
Seção Judiciária de Sergipe  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao final de 2020, das 70 iniciativas estratégicas que faziam parte do Plano Estratégico da 
Seção Judiciária de Sergipe, 45 foram concluídas, 12 não concluídas, 11 retiradas do plano estratégico 
e 2 não foram iniciadas. O percentual médio de execução é de 81%. 
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Considerações Finais  
 

Para desdobramento dos macrodesafios e objetivos estratégicos, estabeleceu-se a gestão 
estratégica na forma do Plano Estratégico Participativo 2018/2020, com todos imbuídos do propósito 
de fixar uma direção a ser seguida, no sentido de melhorar e fortalecer a atuação da Justiça Federal na 
Seção Judiciária de Sergipe. 

Através do Planejamento Estratégico Participativo que se constitui num processo gerencial, 
contínuo e dinâmico, e com a utilização de métodos e técnicas de planejamento, gestão e controle, 
juntamente com o esforço conjunto de magistrados e servidores das unidades que integram a Seção 
Judiciária de Sergipe, conseguiu-se chegar ao resultado alcançado, com a maioria das iniciativas 
estratégicas iniciadas e concluídas satisfatoriamente. 

Importante ressaltar que apesar do contexto de crise atual, em que temos o trabalho remoto 
como realidade, o desenvolvimento das iniciativas estratégicas foi realizado a contento, sendo 
constatado, através de dados, o quanto a força de trabalho da SJSE pode ser produtiva mesmo em um 
momento adverso de pandemia. 

Assim, o Planejamento Estratégico, de forma sintética e abrangente, reveste-se de instrumento 
valioso e eficaz, para o alcance da missão institucional, projetando ações e orçamentos para a 
realização de uma justiça efetiva, célere e cidadã, visando ao aumento da eficiência, da racionalização 
e da produtividade, culminando no maior acesso da população à Justiça, objetivando atender as 
demandas sociais e de promover cidadania. 


