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APRESENTAÇÃO
As Reuniões de Análise da Estratégia – RAE objetivam alinhar o entendimento acerca da
estratégia da organização, realizar o acompanhamento dos resultados dos indicadores, em cotejo
com suas respectivas metas e promover ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do
desempenho.
Assim, o presente documento tem por escopo sintetizar a evolução dos indicadores
estratégicos deste E. Tribunal, que tiveram seus resultados apurados no exercício de 2013, bem
como relacionar a possível influência dos projetos e ações estratégicos na obtenção desses
indicadores.
Os dados foram organizados e distribuídos por TEMA, seguido pelos OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS e, por fim, seus respectivos INDICADORES. Ao final de cada item, constará a análise
crítica e demais informações consideradas relevantes.
Os faróis de desempenho dos indicadores e dos objetivos foram atribuídos conforme os
critérios que se encontram discriminados nos quadros a seguir:

Critérios dos Faróis de Desempenho dos
Indicadores
Igual ou maior a 90% de atingimento da meta intermediária
Igual ou maior a 60% e menor que 90% de atingimento da meta
intermediária
Menor que 60% de atingimento da meta intermediária
Indicador não mensurado ou sem meta intermediária definida
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Critérios dos Faróis de Desempenho dos Objetivos
Estratégicos (*)
Nota do objetivo igual ou acima de 9,0
Nota do objetivo igual ou acima de 6,0 e abaixo de 9,0
Nota do objetivo abaixo de 6,0
Sem nota disponível por não haver indicadores mensurados
ou sem metas intermediárias definidas

(*) obs: a metodologia utilizada para cálculo das notas dos Objetivos Estratégicos (OE) do Plano
Institucional foi adaptada do Manual de Indicadores do GESPÚBLICA (Programa Nacional de Gestão
Pública e Desburocratização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão). Os indicadores
que compõem cada OE recebem uma nota individual e são classificados conforme a dimensão que
pretendem mensurar (efetividade, eficácia, eficiência, execução, excelência e economicidade).
Classificado, o indicador recebe um peso diferenciado para compor, finalmente, a nota final do
Objetivo Estratégico. Buscou-se, com isso, dar maior relevância aos indicadores de resultado
(efetividade, eficácia e eficiência) em relação aos de esforço (execução, excelência e economicidade).
Maiores detalhes estão disponíveis no manual do GESPÚBLICA, que poderá ser consultado no
endereço "https://www.gespublica.gov.br/".

PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2010 - 2014
Para o ano de 2013, foram analisados trinta e sete indicadores, os quais impactam em quinze
objetivos estratégicos e oito temas. Dentre os objetivos, oito obtiveram nota igual ou superior a
nove, cinco apresentaram nota entre seis e oito vírgula nove, um apresentou nota inferior a seis e
um não teve nota em virtude de seus indicadores não terem metas definidas.
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MAPA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

MAPA ESTRATÉGICO

Sociedade

VALORES
MISSÃO

VISÃO

Solucionar conflitos decorrentes das relações
de trabalho

Ser uma instituição pública reconhecida como
modelo da justiça trabalhista

Gestão do
Conhecimento

Processos Internos

Eficiência Operacional

1 – Garantir a agilidade
nos trâmites judiciais e
administrativos

2 – Buscar a excelência na
gestão dos custos
operacionais

3 – Promover a
efetividade no
cumprimento das
decisões

4 – Captar, estruturar,
preservar e disseminar o
conhecimento, inclusive
da memória da Justiça do
Trabalho

Atuação Institucional
7 – Fortalecer e
harmonizar as relações
com outras instituições
públicas e privadas

8 – Aprimorar a
comunicação com
públicos externo e interno

9 – Fomentar a adoção de
políticas voltadas para a
prevenção e a solução
coletiva de conflitos de
interesses

10 – Disseminar valores
éticos e morais por meio
de atuação institucional
efetiva

Recursos

Gestão de Pessoas

LEGENDA:

13 – Promover
capacitação continuada
de magistrados e
servidores baseada nas
respectivas competências
requeridas

14 – Promover meios para
motivar e comprometer
magistrados e servidores
com a estratégia da
instituição

Nota do Objetivo Maior ou Igual a 9,0

Acessibilidade
Compromisso e Participação
Credibilidade
Eficácia e Eficiência
Ética
Responsabilidade Socioambiental
Transparência

Alinhamento e Integração

5 – Garantir o
alinhamento estratégico

6 – Ampliar a interação e
a troca de experiências
com outros Tribunais

Acesso ao Sistema de
Justiça

Responsabilidade
Socioambiental

11 – Facilitar o acesso à
Justiça

12 – Promover a
cidadania e a
responsabilidade
socioambiental

Infraestrutura e Tecnologia
15 – Buscar a melhoria
contínua do clima
organizacional e da
qualidade de vida

16 – Garantir
infraestrutura apropriada
às atividades
administrativas e judiciais

Nota do Objetivo Maior ou Igual a 6,0 e Menor do que 9,0

17 – Garantir a
disponibilidade de
sistemas essenciais de TI

Orçamento
18 – Buscar a excelência
na gestão orçamentária,
assegurando a execução
da estratégia

Nota do Objetivo Menor do que 6,0

Sem Nota Disponível

PRESIDÊNCIA – Assessoria de Desenvolvimento Institucional - Núcleo de Estatística - Núcleo de Gestão de Projetos
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RESUMO DOS RESULTADOS DOS INDICADORES
ID

OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADORES

RESULTADO DO
INDICADOR

META

ALCANCE DA
META

NOTA DO
INDICADOR

PESO DO
NOTA FINAL SITUAÇÃO
INDICAD
PONDERADA
ATUAL
OR

1

Atendimento à demanda - 1º grau

87,3%

105,0%

83,2%

8

2

16,0

2

Atendimento à demanda - 2º grau

99,6%

100,0%

99,6%

9

2

18,0

6

Agilidade na tramitação dos processos administrativos de contratação

Sem Resultado

Sem meta

-

7

Prazo médio de tramitação dos processos administrativos de pessoal

26

31

121,4%

10

1,5

15,0

I

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

8,9

45.1 Evolução do consumo – Água

-8,7%

-8,0%

109,1%

10

1

10,0

45.2 Evolução do consumo - Energia elétrica

1,9%

0,0%

-

9

1

9,0

-43,4%

-22,0%

197,1%

10

1

10,0

46

Evolução do gasto com material de expediente

II

Buscar a excelência na gestão dos custos operacionais

11

Taxa de congestionamento na fase de execução

55,4%

62,0%

111,9%

10

1,5

15,0

47

Execuções encerradas

37,9%

15,0%

252,4%

10

2

20,0

III

9,7

Promover a efetividade no cumprimento das decisões

10,0

15.1 Alcance dos objetivos estratégicos - Metas dos indicadores estratégicos

60,6%

81,0%

74,8%

7

2,5

17,5

15.2 Alcance dos objetivos estratégicos - Ações e projetos estratégicos

40,0%

100,0%

40,0%

4

2,5

10,0

4

4

100,0%

10

1,5

15,0

40,0%

100,0%

40,0%

4

1,5

6,0

31

Reuniões de Análise da Estratégia realizadas

48

Alcance das metas nacionais

V

Garantir o alinhamento estratégico

16

Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário aproveitadas

31

30

103,3%

10

1,5

15,0

49

Eventos e/ou ações de integração

2

1

200,0%

10

1,5

15,0

VI

Ampliar a interação e a troca de experiências com outros Tribunais

17

Parcerias estratégicas

6,1

10,0

52

25

208,0%

10

1,5

VII Fortalecer e harmonizar as relações com outras instituições públicas e privadas

10,0

22

Ações para fomentar a prevenção de conflitos e a solução coletiva de
conflitos de interesse

IX

Fomentar a adoção de políticas voltadas para a prevenção e a solução coletiva de conflitos de interesse

24

Promoção de valores éticos e morais

X

Disseminar valores éticos e morais por meio de atuação institucional efetiva

26

Unidades descentralizadas instaladas

15

10

10

9

15,0

150,0%

111,1%

10

10

1,5

15,0

10,0
1,5

15,0

10,0

63,6%

83,3%

76,4%

7

1,5

10,5

50.1 Implantação do Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau

79,3%

40,0%

198,2%

10

1,5

15,0

50.2 Implantação do Processo Judicial Eletrônico - 2º Grau

100,0%

100,0%

100,0%

10

1,5

15,0

XI

Facilitar o acesso à Justiça
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ID

OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADORES

27

Pessoas diretamente beneficiadas por ações socioambientais

28

Práticas de gestão sustentável implementadas

51

Compras e contratações sustentáveis

PESO DO
NOTA FINAL SITUAÇÃO
INDICAD
PONDERADA
ATUAL
OR

RESULTADO DO
INDICADOR

META

ALCANCE DA
META

NOTA DO
INDICADOR

23,9%

15,0%

159,2%

10

2

20,0

16

9

177,8%

10

1,5

15,0

30,8%

66,0%

46,6%

4

1,5

6,0

XII Promover a cidadania e a responsabilidade socioambiental

8,2

29.1 Capacitação em gestão estratégica - Servidores

37,6%

50,0%

75,2%

7

1,5

10,5

29.2 Capacitação em gestão estratégica - Magistrados

61,0%

50,0%

122,0%

10

1,5

15,0

100,0%

65,0%

153,8%

10

1,5

15,0

53,3%

65,0%

82,1%

8

1,5

12,0

XIII Promover capacitação continuada de magistrados e servidores baseada nas respectivas competências requeridas

8,8

Cumprimento das ações de treinamento previstas no Plano Anual de
Capacitação – Área Judiciária
Cumprimento das ações de treinamento previstas no Plano Anual de
52.2
Capacitação – Área Administrativa
52.1

53

Ações implantadas para motivar e comprometer magistrados e
servidores com o planejamento estratégico

7

6

116,7%

10

1,5

XIV Promover meios para motivar e comprometer magistrados e servidores com a estratégia da instituição

15,0

10,0

34.1 Absenteísmo - Servidores

2,7%

Sem meta

-

1,5

34.2 Absenteísmo - Magistrados

3,1%

Sem meta

-

1,5

XV Buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da qualidade de vida
40.1 Alcance dos objetivos do PETI – Metas dos indicadores do PETI

75,0%

81,0%

92,6%

9

1,5

13,5

40.2 Alcance dos objetivos do PETI – Projetos do PETI

50,0%

100,0%

50,0%

5

1,5

7,5

XVII Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI

7,0

42

Disponibilidade orçamentária para ações e projetos estratégicos

0,05%

0,30%

16,7%

1

1,5

1,5

43

Execução do orçamento disponível

100,0%

99,0%

101,0%

10

1,5

15,0

44

Execução orçamentária das ações e projetos estratégicos

0,7%

50,0%

1,5%

0

1,5

0,0

54

Execução da ação orçamentária de capacitação

99,3%

99,0%

100,3%

10

1,5

15,0

XVIII Buscar a excelência na gestão orçamentária, assegurando a execução da estratégia
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TEMA 1: EFICIÊNCIA OPERACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

DESCRIÇÃO

Garantir a agilidade nos trâmites
judiciais e administrativos

Agilizar a tramitação dos processos judiciais e
administrativos, assegurando a razoável duração
do processo.

A nota deste objetivo, obtida pela média ponderada das notas dos indicadores a seguir, foi

8,9 e está representada pelo farol amarelo acima.
1 – Atendimento à demanda - 1º grau
Meta até 2014: Julgar, no mínimo, 105% da quantidade de casos novos distribuídos /
redistribuídos no ano
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NOTA DO INDICADOR
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NOTA FINAL PONDERADA

83,2%
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Os processos eletrônicos oriundos do PJe só constaram da base de dados do e-Gestão no 2º
semestre de 2013. Considerando os processos físicos e eletrônicos, foram solucionados 221.571
processos, e distribuídos/redistribuidos o total de 253.660, o que resultou no índice anual de
atendimento à demanda do 1º Grau de 87,3%, ficando abaixo da meta estipulada para o indicador
(105%).
O resultado do 1º semestre de 2013 foi recalculado incluíndo os dados do PJe. Dessa forma,
apurou-se que foram solucionados 108.708 processos e distribuídos/redistribuídos 124.156,
resultando no índice de 87,6% de atendimento à demanda de 1º Grau. Analisando os dados do PJe,
verficou-se que houve acréscimo de 10.312 nos processos solucionados e de 65.657 nos processos
distribuídos e redistribuídos.
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2 – Atendimento à demanda - 2º grau
Meta até 2014: Julgar, no mínimo, 100% da quantidade de casos novos recebidos no
ano
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Em 2013, foram solucionados 63.173 processos e recebidos 63.398 casos novos entre
distribuição e redistribuição (processos originários e recursos vindos de instância inferior). Cabe
ressaltar que os processos judiciais eletrônicos não foram considerados no resultado apresentado,
pois não constavam da base de dados do e-Gestão. A meta de 100% não foi atingida, contudo, o
indicador apresentou um resultado melhor do que em exercícios anteriores.
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6 - Agilidade na tramitação dos processos administrativos de contratação
Meta 2014: Reduzir em 10% o tempo de tramitação em relação aos prazos médios
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Responsável: SLG

Este indicador teve sua fórmula, meta, prazos de referência e marcos para o cálculo do
tempo de tramitação alterados, conforme sugestão do atual Sr. Diretor-Geral e aprovação do CGE,
em reunião de 10/12/2013. Contudo, a unidade responsável pela apuração deste indicador informou
não ter condições de apurar os prazos de todos os processos de 2013. Por outro lado, prestará
informações fidedinas a partir de 2014.

ÚLTIMA DELIBERAÇÃO DO CGE (10/12/2013): O atual Diretor-Geral apresentou as seguintes
alterações: 1) que o marco inicial de contagem do prazo seja a partir da data do pedido de compra, e
o marco final seja a data do despacho de autorização da fase externa ou de autorização para
formalização da avença; 2) quanto aos prazos médios por modalidade de contratação propôs: 233
dias para convite; 171 dias para pregão/registro de preços; 158 dias para concorrência; 118 dias para
tomada de preços; 74 dias para inexigibilidade e 56 dias para dispensa de licitação; 3) para a meta de
2014 sugeriu a seguinte redação: “Reduzir em 10% o tempo médio de duração dos processos
administrativos”. As sugestões foram aprovadas e a fórmula desse indicador será ajustada pela
Secretaria de Desenvolvimento Institucional para contemplar a nova deliberação.
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7 – Prazo médio de tramitação dos processos administrativos de pessoal
Meta 2014: Reduzir o prazo médio de tramitação de processos administrativos de
pessoal para 30 dias
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Em 2013 foram 781 processos administrativos avaliados que tramitaram no total de 19.945
dias. Exemplos de processos monitorados pelo indicador: concessão de aposentadoria (prazo médio
= 57,12); inclusão de dependentes-pensão por morte e dedução do IR (prazo médio = 7,31); dentre
outros.
Considerando que a meta visa a redução do prazo médio, verificamos que desde o 2º semestre
de 2011 o indicador apresenta bom resultado, tendo inclusive, naquela medição atingido a meta
para 2014. Contudo, observa-se que o resultado não apresenta sempre o mesmo comportamento.
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 1: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Obteve resultado – Nota 8,9.
O resultado deste objetivo estratégico é formado pela média ponderada dos indicadores 1
(Atendimento à demanda - 1º grau), 2 (Atendimento à demanda - 2º grau), 6 (Agilidade na
tramitação dos processos administrativos de contratação) e 7 (Prazo médio de tramitação dos
processos administrativos de pessoal), dentre os quais apenas o indicador 6 não apresentou
resultado, em virtude da impossibilidade de recontagem dos prazos dos processos de 2013, pela
unidade responsável. Os demais indicadores apresentaram bons resultados.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Os projetos estratégicos PE 20 - DIFE-1 Em busca do
Atendimento Eficaz - Subprojeto 1: Modernização do atendimento ao trabalhador , PE 21 Otimização dos processos de trabalho na DIFE-2, PE 22 - Eficácia no recebimento e remessa de
peças processuais – Subprojetos 1: Eficácia na remessa de recursos e 2: Qualidade no lançamento/
encaminhamento de petições e PE 37 – Processo Administrativo Eletrônico bem como as ações
estratégicas AE 09 – Reestruturar ARR e AE 17 – Manual da SGP tiveram o seu encerramento
aprovado pelo CGE.
Dessas iniciativas estratégicas, apenas o PE 37 e a AE 17 estão vinculados a um indicador estratégico
cujo impacto não foi possível avaliar, uma vez que o indicador 6 – Agilidade na Tramitação dos
Processos Administrativos de Contratação não foi apurado. As demais se vinculam, de maneira
geral, ao objetivo estratégico, dificultando a realização de uma análise mais objetiva dos resultados
apurados.
Observa-se, contudo, que houve uma piora no resultado deste objetivo estratégico nos últimos 2
anos, porém cabe ressaltar que existem outras iniciativas estratégicas vinculadas a este objetivo
estratégico que ainda não foram encerradas.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

DESCRIÇÃO
Garantir a economicidade dos recursos por meio
da racionalização na aquisição e utilização de
todos os materiais, bens e serviços.

Buscar a excelência na gestão
dos custos operacionais

A nota deste objetivo, obtida pela média ponderada das notas dos indicadores a seguir, foi

9,7 e está representada pelo farol verde acima.
Os três indicadores que compõem este objetivo estratégico foram criados em virtude da
revisão do Plano Estratégico, realizada no exercício de 2012 e concluído no mês de setembro.

45.1 - Evolução do consumo – Água
Meta até 2014: Reduzir o consumo da água em, pelo menos, 8% em relação ao ano base
(2011)
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10

1

10

O consumo anual médio per capita em 2011 foi de 14,8m³ e em 2013 foi de 13,5 m³, o que
resultou na redução do consumo de água em cerca de 8,7% entre os anos de 2011 e 2013.
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45.2 - Evolução do consumo – Energia elétrica
Meta até 2014: Manter o consumo de energia elétrica no patamar do ano base (2011)
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No ano de 2013, o consumo médio per capita foi de 2.151,43 kW. Considerando 2.110,99 kW
o consumo médio per capita informado para 2011, houve aumento de 1,92% no consumo de energia
elétrica comparando esses dois períodos. Importante destacar que a unidade responsável corrigiu o
consumo anual médio de 2011, o que implicou na alteração dos índices calculados anteriormente.
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46 - Evolução do gasto com material de expediente
Meta 2014: Reduzir em, no mínimo, 22% o gasto com material de expediente por pessoa
em relação ao ano base (2011)
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O gasto médio per capita com material de expediente no ano de 2011 foi de R$379,61, valor
atualizado até dezembro de 2013, levando-se em consideração a inflação medida pelo IPCA,
enquanto que no ano de 2013 esse gasto médio foi de R$ 215,03, o que representa uma redução de
43,4%. A meta, que é reduzir, no mínimo, 22% o gasto com material de expediente em relação a
2011 foi superada. Um dos fatores que pode ter influenciado na redução é a implantação do PJe em
todas as Varas da Capital e em diversas Varas do Interior.

ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 2: Buscar a excelência na gestão dos custos operacionais
Obteve resultado positivo – Nota 9,7
Este objetivo possui três indicadores que foram criados na revisão do Planejamento Estratégico,
cujas medições de 2012 possibilitaram a sugestão das respectivas metas até 2014. Os três
indicadores apresentaram nota superior a 9, implicando em um bom resultado para o objetivo.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: O PE 37 - Processo Administrativo Eletrônico, única iniciativa
estratégica vinculada a este objetivo estratégico, foi encerrado em dezembro/2013, mas
efetivamente implantado a partir de 02/01/2014. Assim, não é possível avaliar o seu impacto no
indicador 46 – Evolução do Gasto com Material de Expediente.
No entanto, os resultados estão satisfatórios, não existindo uma lacuna que exija a adoção de
medidas adicionais pelo Tribunal.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

DESCRIÇÃO
Buscar e aprimorar meios para que as decisões
Promover a efetividade no
dos Juízes do Trabalho sejam efetivadas com
cumprimento das decisões
celeridade.
A nota deste objetivo, obtida pela média ponderada das notas dos indicadores a seguir, foi

10,0 e está representada pelo farol verde acima.
11 – Taxa de congestionamento na fase de execução
Meta 2014: Reduzir para 60%, a taxa de congestionamento na fase de execução, até 2014
100%
80%

68%

60%

66%
89,2%

87,1%

40%

59,2%

59,2%

20%

64%

62%

74,5%

60%

69,5%

51,7%

55,4%

0%

RESULTADO 1º SEMESTRE (em %)

RESULTADO NO ANO (em %)

Responsável: SDE

META ANUAL (em %)

Fonte dos dados: Justiça em Números

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

111,9%

10

1,5

15,0

Este indicador é utilizado para aferir, em determinado período, o percentual dos processos
em tramitação que ainda não foram baixados definitivamente na fase de execução. Em 2013 foram
baixados 70.324 processos, considerando as 63.323 execuções iniciadas e 94.368 pendentes de
execução ao início do ano, resultando em 55,4%, significando que foram baixados definitivamente na
fase de execução 44,6% dos processos. No 1º semestre de 2013, sem dados do PJe, foram baixados
36.487 processos, considerando as 28.705 execuções iniciadas e 91.112 pendentes de execução ao
início do ano, resultando em 69,5%, o que significa que foram baixados definitivamente na fase de
execução 30,5% dos processos. Foi recalculado o resultado do 1º semestre de 2013 com os dados do
PJe mas, devido a pequena variação, o resultado apresentado à época se manteve.
Ressalte-se que este indicador deve ser analisado com parcimônia quando considerada a
movimentação processual (execuções iniciadas e baixadas) apenas de um semestre, pois a aparente
piora em relação ao ano anterior completo é decorrente da menor representatividade quantitativa
dos dados semestrais em relação aos anuais. Ou seja, os resultados anuais sempre serão muito
melhores do que os semestrais.
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47 - Execuções encerradas
Meta 2014: Aguardando definição do CNJ
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Em 2013 foram encerradas 64.129 execuções, enquanto em 2011 foram encerradas 46.518
execuções, o que resultou no índice de 37,9%, que superou a meta do CNJ estipulada para o ano
(15%). O resultado para o 1º semestre foi recalculado com os dados do PJe, mas como nesse período
não houve nenhuma execução encerrada pelo PJe, o resultado apresentado à época se manteve
inalterado.

ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 3: Promover a efetividade no cumprimento das decisões
Obteve resultado positivo – Nota 10,0.
O resultado deste objetivo estratégico é formado pela média ponderada da nota dos indicadores:
11 (Taxa de congestionamento na fase de execução) e 47 (Execuções encerradas), que
apresentaram excelentes resultados.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: O PE 23 – Agilidade no Cumprimento de Mandados com
Valorização da Atividade do Oficial de Justiça, única iniciativa estratégica vinculada a este objetivo
estratégico, não foi encerrado, inviabilizando a apuração do seu impacto.
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TEMA 3: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

DESCRIÇÃO
Assegurar que as unidades tenham sua gestão
Garantir o alinhamento
alinhada à estratégia institucional, respeitando as
estratégico
particularidades existentes e visando resultados
no curto, médio e longo prazos.
A nota deste objetivo, obtida pela média ponderada das notas dos indicadores a seguir, foi

6,1 e está representada pelo farol amarelo acima.
15.1 - Alcance dos objetivos estratégicos - Metas dos indicadores estratégicos
Meta 2014: Alcançar 100% das metas previstas dos indicadores estratégicos
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Em 2013, além do próprio indicador 15.1, foram apurados 36 indicadores. Dentre estes, 1
não teve seu resultado apurado, conforme justificativa apresentada pela Secretaria de Logistica (Ind.
6 - Agilidade na tramitação dos processos administrativos de contratação), dois não tiveram meta
estipuladas para o ano, 20 atingiram suas metas e 13 não atingiram. Assim, foram alcançadas 60,6%
das metas estratégicas definidas para o período, resultado abaixo da meta anual estipulada (81%).
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15.2 - Alcance dos objetivos estratégicos – Ações e projetos estratégicos
Meta 2014: Alcançar 100% das metas previstas das ações e projetos estratégicos
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Em 2013 foram concluídas 4 ações e projetos estratégicos, sobre o total de 10 que estavam
previstos para o período. Ressalte-se que este indicador não pôde ser avaliado no 1º semestre de 2013
porque não houve nenhum projeto com previsão de conclusão para aquele período.
No tópico específico aos projetos e ações estratégicas, são apresentados os detalhamentos de
cada iniciativa concluída ou adiada.
DELIBERAÇÃO DO CGE (11/02/2014): Decidiu que os responsáveis pelos projetos estratégicos
devem ser alertados sobre a obrigatoriedade de conclusão de todas as iniciativas até o final do
exercício de 2014, quando termina a vigência da atual estratégia institucional.
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31 - Reuniões de Análise da Estratégia realizadas
Meta até 2014: Manter 4 reuniões de análise da estratégia por ano
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O Art. 5º da resolução 70 do CNJ determina que os tribunais promovam Reuniões de Análise da
Estratégia - RAE trimestrais para acompanhamento dos resultados das metas fixadas, oportunidade
em que poderão promover ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do desempenho. No
exercício de 2013 foram realizadas 4 Reuniões de Análise da Estratégia do TRT/RJ, conforme previsto,
atingindo o resultado de 100%.
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48 - Alcance das metas nacionais
Meta até 2014: Alcançar 100% das metas nacionais previstas
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As metas 1 e 13 do CNJ tiveram que ser recalculadas, em virtude da disponibilização, no 2º
semestre de 2013, dos dados de 1º Grau do PJe no sistema e-Gestão. Logo, foram corrigidos os dados
desde janeiro de 2013. Dessa forma, a Meta 1, que no 1º semestre apresentava um resultado bom,
deixou de estar cumprida. Em 2013, dentre as 10 Metas Nacionais, quatro foram cumpridas (2 - Julgar,
até 31/12/2013, pelo menos, 80%, dos processos distribuídos em 2009, na Justiça do Trabalho; 10 Realizar a adequação ergonômica em 20% das unidades judiciárias de 1º e 2º Graus; 12 - Implantar o
Processo Judicial Eletrônico – PJe em pelo menos 40% das Varas do Trabalho de cada Tribunal e 13 –
Aumentar em 15% a quantidade de execuções encerradas em relação a 2011), gerando um resultado
de 40% do alcance das Metas Nacionais.
ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 5: Garantir o alinhamento estratégico
Obteve resultado – Nota 6,1.
O resultado deste objetivo estratégico é formado pela média ponderada da nota dos indicadores:
15.1 (Alcance dos objetivos estratégicos - Metas dos indicadores estratégicos), 15.2 (Alcance dos
objetivos estratégicos – Ações e projetos estratégicos), 31 (Reuniões de Análise da Estratégia
realizadas) e 48 (Alcance das metas nacionais). Dentre estes, apenas o indicador 31 apresentou bom
desempenho.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Todas as iniciativas estratégicas aprovadas contribuem para o
alcance deste objetivo estratégico e, em especial, impactam o indicador 15.2 - Alcance dos objetivos
estratégicos – Ações e Projetos Estratégicos. Em 2013, verificou-se, um baixo desempenho desse
indicador, uma vez que apenas 40% dos projetos estratégicos e das ações estratégicas com
características de projetos foram concluídos até 31/12/2013, conforme previsto no cronograma
aprovado em 2012.
Cabe ressaltar que as iniciativas estratégicas não concluídas, tiveram seus pedidos de prorrogação,
devidamente justificados e aprovados pelo CGE.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

DESCRIÇÃO
Promover a integração do TRT/RJ com os demais
órgãos do poder judiciário, por meio da promoção
Ampliar a interação e a troca de
de eventos para troca de ideias e experiências
experiências com outros Tribunais
bem sucedidas e pelo aproveitamento de práticas
e soluções judiciais e administrativas.
A nota deste objetivo, obtida pela média ponderada das notas dos indicadores a seguir, foi

10,0 e está representada pelo farol verde acima.
16 - Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário aproveitadas
Meta 2014: Implementar, pelo menos , 30 boas práticas
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METAS (em nº de novas boas práticas implantadas)

Responsável: SDE

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

103,3%

10

1,5

15,0

Este indicador tem o propósito de promover a disseminação das boas práticas de gestão
entre os tribunais, por isso em 2012, durante a revisão do Plano Estratégico, entendeu-se que
deveriam ser consideradas todas as boas práticas implementadas no TRT/RJ, e não só aquelas
registradas no Banco de dados do CNJ.
Até 2012 haviam sido implementadas 30 boas práticas. Como, em 2013, foi implementado o
Processo Administrativo Eletrônico, o valor do indicador em 2013 passou a ser de 31 boas práticas,
superando a meta definida para 2014.
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49 - Eventos e/ou ações de integração
Meta até 2014: Realizar 1 evento e/ou ação por ano
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RESULTADOS (em nº de eventos/ações)

METAS (em nº de eventos/ações)

Responsável: Presidência

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

200,0%

10

1,5

15,0

Este indicador foi criado a partir da revisão do Plano Estratégico. Para o exercício de 2012, a
Presidência deste Regional informou duas ações de integração com outro ógão do Poder Judiciário, a
saber 1) Auxílio ao TRT da Paraíba na instalação do PJe e 2) Encontro Nacional dos Bibliotecários e
Documentalistas no TRT/RJ. Para 2013, foram informadas mais duas ações: 1) Lançamento conjunto
TST/TRT 1ª Região do Processo Juicial Eletrônico - PJe, nas Varas da Capital e 2) Exposição
Comemorativa dos 70 Anos da CLT (TST/TRT 1ª Região). Este indicador vem alcançando, como
resultado, o dobro da meta anual em sua medições.

ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 6: Ampliar a interação e a troca de experiências com outros
Tribunais
Obteve resultado positivo – Nota 10,0.
O resultado deste objetivo estratégico é formado pela média ponderada da nota dos indicadores:
16 (Número de boas práticas de gestão do poder judiciário aproveitadas) e 49 (Eventos e/ou ações
de integração), que apresentaram excelentes resultados em relação às suas metas.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: O encerramento da AE 19 - Comemoração dos 50 anos da
Biblioteca Ministro Carvalho Júnior e, principalmente, a execução de um de seus produtos, a
realização do 12º Encontro Nacional dos Bibliotecários e Documentalistas no TRT/RJ impactou o
indicador estratégico 49 – Eventos e/ou ações de integração, vinculado a este objetivo estratégico.
Cabe ressaltar que existe outra ação estratégica vinculada a este objetivo estratégico e que ainda
não foi encerrada.
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TEMA 4: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

DESCRIÇÃO

Fortalecer e harmonizar as
relações com outras instituições
públicas e privadas

Estimular a relação com instituições públicas e
privadas e desenvolver parcerias para viabilizar o
alcance dos objetivos estratégicos do TRT/RJ.

A nota deste objetivo, obtida pela nota do indicador abaixo, foi 10,0 e está representada
pelo farol verde acima.
17 - Parcerias estratégicas
Meta até 2014: Manter, no mínimo, 25 convênios/parcerias por ano
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Responsável: SDE

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

208,0%
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1,5

15,0

Este indicador contempla as parcerias externas ao Poder Judiciário que contribuem diretamente
para o alcance dos objetivos estratégicos, especialmente fortalecer e harmonizar as relações entre os
Poderes, setores e instituições. Atualmente, o TRT/RJ conta com 52 convênios, acordos de
colaborações e afins que impactam diretamente na estratégia da Instituição. Estes acordos são
firmados, por exemplo, com a Secretaria da Receita Federal, Banco do Brasil, Caixa Econômica,
Ministério do Meio Ambiente, Tribunal de Contas da União, Município do Rio de Janeiro, Secretaria de
Educação do Estado do Rio de Janeiro, além da grande quantidade de parcerias com Instituições de
Ensino Superior para a concessão de bolsas de estágio remunerado, o que contribuiu
substancialmente para o elevado resultado.

Secretaria de Desenvolvimento Institucional

Coordenadoria de Estatística

Coordenadoria de Gestão de Projetos

29

ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 7: Fortalecer e harmonizar as relações com outras instituições
públicas e privadas
Obteve resultado positivo – Nota 10,0.
Este objetivo é composto apenas pelo indicador 17 (Parcerias estratégicas), que, desde 2011, vem
apresentando resultados bem superiores à meta de 25 convênios/parcerias por ano.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: O indicador 17 – Parcerias estratégicas, vinculado a este
objetivo estratégico, foi impactado pela conclusão dos projetos estratégicos PE 08 – Livro Falado e
PE 19 – Arrecadar de Forma Eficiente e Segura os Valores Oriundos de Mandados de Penhora na
Renda, ao cumprirem o escopo definido, em especial, ao firmar parcerias estratégicas com outras
instituições externas ao Poder Judiciário.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

DESCRIÇÃO

Fomentar a adoção de políticas
voltadas para a prevenção e a
solução coletiva de conflitos de
interesses

Fortalecer a relação com entidades, públicas,
privadas e organizações sindicais viabilizando a
prevenção de grandes demandas, a conciliação e
solução coletiva de processos judiciais.

A nota deste objetivo, obtida pela nota do indicador abaixo, foi 10,0 e está representada
pelo farol verde acima.
22 - Ações para fomentar a prevenção de conflitos e a solução coletiva de conflitos de
interesses
Meta até 2014: Realizar, pelo menos, 10 ações para fomentar a prevenção de conflitos
e a solução coletiva de conflitos de interesses por ano
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Responsáveis: AIC e SDE

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

150,0%

10

1,5
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Em relação a este indicador temos que, para o ano de 2013, foram realizadas 10 ações com o
fito de prevenir conflitos de interesses individuais e coletivos e 5 ações para solução coletiva de
conflitos de interesses, totalizando 15 ações.
Cabe destacar que este indicador apresentou excelente resultado, superando a meta anual.

ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 9: Fomentar a adoção de políticas voltadas para a prevenção e a
solução coletiva de conflitos de interesses
Obteve resultado positivo – Nota 10,0.
O Resultado deste objetivo é influenciado apenas pelo indicador 22 (Ações para fomentar a
prevenção de conflitos e a solução coletiva de conflitos de interesses), cujo resultado foi excelente.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Não há qualquer iniciativa estratégica vinculada a este
objetivo estratégico.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 10
Disseminar valores
éticos e morais por
meio de atuação
institucional efetiva

DESCRIÇÃO
Promover a inclusão social e o desenvolvimento por meio de
ações que contribuam para o fortalecimento da educação e da
consciência dos direitos, dos deveres e dos valores éticos e
morais.

A nota deste objetivo, obtida pela nota do indicador abaixo, foi 10,0 e está representada
pelo farol verde acima.
24 - Promoção de valores éticos e morais
Meta 2014: Implantar 10 ações relacionadas a valores éticos e morais
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Responsável: SDE

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

111,1%
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1,5

15,0

Este indicador trata de ações internas e externas relacionadas à disseminação de valores éticos e
morais que correspondem à realização de campanhas para magistrados e servidores, bem como para
os clientes da Justiça (cidadãos, advogados, Ministério Público, etc.). Busca ainda valorizar e difundir
práticas que fomentem e conservem valores éticos e morais (imparcialidade, probidade,
transparência) no âmbito do Poder Judiciário, nas organizações ligadas à atividade judiciária e nas
instituições de ensino.
Em 2013, foram 2 ações no programa de ambientação funcional: 1) Palestra "Valores e Ética Atendimento ao cidadão" e 2) Palestra "Assédio Moral", que somadas às 8 ações realizadas desde
2011, totalizam 10.
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 10: Disseminar valores éticos e morais por meio de atuação
institucional efetiva
Obteve resultado positivo – Nota 10,0.
O resultado deste objetivo estratégico é influenciado apenas pelo indicador 24 (Promoção de
valores éticos e morais), que ultrapassou a meta anual estabelecida e alcançou a meta definida para
2014.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Este objetivo estratégico é impactado pelas iniciativas
estratégicas PE 05 – Casa de Justiça e Cidadania e AE 36 – Atuação do TRT da 1ª Região nas
Unidades de Polícia Pacificadora.
O PE 05 já teve seu encerramento aprovado pelo CGE e estruturou a atuação do TRT/RJ no Morro
do Alemão, enquanto a AE 36 contempla as atividades contínuas decorrentes dessa atuação, dentre
outras.
Em todos os casos, algumas das ações realizadas no âmbito dessas iniciativas estratégicas impactam
diretamente o indicador estratégico 24 – Promoção de valores éticos e morais e contribuem para o
seu resultado.
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TEMA 5: ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 11

DESCRIÇÃO
Adotar medidas que possibilitem a redução de custos, tempo
Facilitar o acesso à
e distância para ingresso e acompanhamento das demandas
Justiça
judiciais, no propósito de facilitar o acesso do cidadão ao
Poder Judiciário.
A nota deste objetivo, obtida pela média ponderada das notas dos indicadores a seguir, foi

9,0 e está representada pelo farol verde acima.
26 - Unidades descentralizadas instaladas
Meta 2014: Instalar 100% das unidades descentralizadas criadas
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Responsável: SDE

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

76,4%
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Em 2013, foram instalados o Posto Avançado de Cantagalo e a Vara de Queimados. Além
disso, foram criados os Postos Avançados de São João da Barra e Santo Antônio de Pádua. Como, até
2012, já haviam sido criadas 9 unidades descentralizadas (Armação de Búzios, Cantagalo, Rio Bonito,
Valença, Rio das Ostras, Paraty, Miguel Pereira, Maricá e Queimados) e instaladas 5 destas (Valença,
Paraty, Miguel Pereira, Rio das Ostras e Maricá), o resultado apurado para 2013 é de 63,6% (7/11).
DELIBERAÇÃO DO CGE (11/02/2014): Como o Posto Avançado de Armação de Búzios não
possui previsão de instalação, com possível alteração de localização da unidade, o CGE determinou
que, a partir da próxima medição o referido Posto seja desconsiderado na apuração deste indicador.
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50.1 - Implantação do Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau
Meta 2014: Instalar o PJe em 100% das Varas do Trabalho
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Em 2013, o TRT da 1ª Região conta com 140 Varas do Trabalho instaladas. Dentre estas, 111
tiveram o PJe implantado. Logo, este indicador apresentou um excelente resultado (79,3%) e
superou a meta estipulada para o ano (40%).
50.2 - Implantação do Processo Judicial Eletrônico - 2º Grau
Meta 2013: Instalar o PJe em 100% das Unidades do 2º Grau
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Este indicador foi criado a partir da revisão do Plano Estratégico, realizada em 2012, e está
alinhado às Metas Nacionais 16/2012 e 12/2013. Em 2012, o PJe foi instalado nas 66 unidades do 2º
grau, cumprindo, inclusive, a meta estipulada para 2013 de 100%.
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 11: Facilitar o acesso à Justiça
Obteve resultado positivo – Nota 9,0.
A nota deste objetivo foi obtida pela média ponderada da nota dos indicadores: 26 (Unidades
descentralizadas instaladas), 50.1(Implantação do Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau) e 50.2
(Implantação do Processo Judicial Eletrônico - 2º Grau). Apenas o indicador 26 apresentou resultado
regular, enquanto os outros obtiveram desempenho excelente.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Os projetos estratégicos PE 20 - DIFE-1 Em busca do
Atendimento Eficaz e PE 28 – Reformulação do Portal do TRT/RJ – Internet tiveram seu
encerramento aprovado pelo CGE. No entanto, não é possível medir o impacto desses projetos
estratégicos, uma vez que se vinculam, de maneira geral, ao objetivo estratégico, dificultando a
realização de uma análise mais adequada dos resultados apurados.
Ressalta-se, porém, que os resultados estão satisfatórios, não existindo uma lacuna que exija a
adoção de medidas adicionais pelo Tribunal.
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TEMA 6: RESPONSABILIDADE SOCIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 12

DESCRIÇÃO
Disseminar os valores sociais da cidadania e da
Promover a cidadania e a
responsabilidade ambiental, por meio da adoção
responsabilidade socioambiental
de ações direcionadas a magistrados, servidores e
à população em geral.
A nota deste objetivo, obtida pela média ponderada das notas dos indicadores a seguir, foi

8,2 e está representada pelo farol amarelo acima.
27 - Pessoas diretamente beneficiadas por ações socioambientais
Meta 2014: Aumentar em 20% a quantidade de pessoas beneficiadas
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Em 2010, foram beneficiadas 2.672 pessoas, em 2011, 3.078, em 2012, 3.493 e em 2013,
3.310 pessoas, através dos seguintes projetos sociais - 1- ARTE NO FÓRUM (80 pessoas); 2- SEMANA
DA CRIANÇA (24 crianças); 3- CAMPANHAS DE DOAÇÃO (1.610 pessoas); 4- FESTA OURO DA CASA
(702 pessoas); 5- CORAL DO TRT (20 beneficiados*); 6- CLUBE DA CORRIDA E CAMINHADA (495
pessoas) e ESTAGIÁRIOS (379 beneficiados). Obteve-se o resultado de 24%, valor superior às metas
estipuladas para 2013 e para 2014.
DELIBERAÇÃO DO CGE (11/02/2014): A Coordenadoria de Disseminação da Segurança no
Trabalho e de Responsabilidade Socioambiental – CDIS, atendendo determinação
sugeriu o aumento da meta para 2014. O CGE aprovou a meta de 25%.
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28 - Práticas de gestão sustentável implementadas
Meta 2014: Implementar 10 práticas de gestão sustentável
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Em 2013, foram implementados as seguintes práticas: 1) Ação de incentivo à redução de
consumo de água; 2) Aprovação da Política de Gestão de Resíduos; 3) Criação do banner "Você
Sabia?" no portal do TRT da 1ª Região e 4) Realização de seminário sobre sustentabilidade nas
Organizações. Logo, somando-se estas quatro práticas às 12 implementadas desde 2009, obtém-se
um resultado de 16 práticas de gestão sustentável.
DELIBERAÇÃO DO CGE (11/02/2014): A Coordenadoria de Disseminação da Segurança no
Trabalho e de Responsabilidade Socioambiental - CDIS, atendendo deliberação do CGE, em reunião
anterior, sugeriu como meta para 2014: "Implementar 18 práticas de gestão sustentável". Aprovada
a meta sugerida.
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51 - Compras e contratações sustentáveis
Meta 2014: Realizar 100% das compras e contratações com critérios de
sustentabilidade
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Em 2013, foram realizadas 24 solicitações de compras e contratações que adotam critérios
de sustentabilidade, conforme Resolução CSJT nº 103, dentre um total de 78 compras e aquisições. O
resultado alcançado, de 30,8%, ficou muito abaixo da meta estipulada para o ano (66%).
O Diretor-Geral esclareceu que grande parte do mercado não obedece os critérios de
sustentabilidade, o que limita os fornecedores que atendem ao TRT/RJ.
DELIBERAÇÃO DO CGE (11/02/2014): Em virtude dos esclarecimentos prestados pelo Sr.
Diretor-Geral e até a adaptação por parte dos fornecedores, foi aprovada a alteração da meta de
2014 (100%) para 66%, de tal forma que não ocorra prejuízo às atividades da instituição.
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 12: Promover a cidadania e a responsabilidade socioambiental
Obteve resultado– Nota 8,2.
A nota deste objetivo foi obtida pela média ponderada dos indicadores: 27 (Pessoas diretamente
beneficiadas por ações socioambientais), 28 (Práticas de gestão sustentável implementadas), e 51
(Compras e contratações sustentáveis). Enquanto os dois primeiros obtiveram ótimos resultados, o
indicador 51 apresentou resultado extremamente baixo.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: As iniciativas estratégicas PE 08 – Livro Falado, PE 09 Integração Socioambiental - Subprojetos 1: Arte no Fórum , 2: Clube da Corrida e 3: Coral do TRT, PE
17 - Implantação do Estágio de Nível Superior - Subprojetos 1: Estágio de Nível Superior nas
Unidades Administrativas e 2: Estágio de Nível Superior nas Varas do Trabalho da Capital e Niterói,
PE 32 - Aposentado-Ria, AE 01 – Restabelecimento da lotação de dois estagiários de nível médio nas
Varas do Trabalho e AE 02 – Programa de Capacitação de Estagiários de Nível Médio da Capital
tiveram o seu encerramento aprovado pelo CGE.
Com o encerramento do PE 09, PE 17, PE 32 e AE 01 houve um impacto neste objetivo e, em
especial, no indicador estratégico 27 - Pessoas diretamente beneficiadas por ações socioambientais,
que se mantém, uma vez que atualmente as ações outrora iniciadas no âmbito do projeto
continuam a ser realizadas de forma contínua.
No entanto, não é possível medir o impacto do PE 08 e da AE 02, uma vez que estão vinculados,
apenas, de forma geral a este objetivo estratégico.
Cabe ressaltar que existem outras ações estratégicas vinculadas a este objetivo estratégico e que
ainda não foram encerradas.
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TEMA 7: GESTÃO DE PESSOAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

DESCRIÇÃO

Promover capacitação continuada
de magistrados e servidores
baseada nas respectivas
competências requeridas

Possibilitar que os magistrados e servidores
aprimorem seus conhecimentos e habilidades
essenciais para o alcance das competências
requeridas.

A nota deste objetivo, obtida pela média ponderada das notas dos indicadores a seguir, foi

8,8 e está representada pelo farol amarelo acima.
29.1 - Capacitação em gestão estratégica - Servidores
Meta 2014: Aguardando definição do CNJ
50%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

20%
28,7%

4,8% 26,9%

RESULTADO 1º SEMESTRE (em %)

37,6%

RESULTADO DO ANO (em %)

Responsável: ESACS

METAS (em %)

Fonte: CNJ Meta 11 de 2013

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

75,2%

7

1,5

10,5

Entre os temas compreendidos na capacitação em Gestão de Estratégia encontram-se os de
gestão por resultados, liderança, gestão de pessoas por competência, detalhamento da estratégia,
gestão de equipes, gestão de processos, gestão de projetos e construção de planos de gestão. Em
2012, alinhou-se este indicador com a Meta 15 do CNJ, por isso foram desconsiderados os resultados
de períodos anteriores à referida meta.
Até o final de 2013, foram capacitados 1.473 servidores, o que resulta em um índice de
capacitação de 37,6%. Diante do resultado apresentado, verifica-se que a meta para 2013, que é de
50%, não foi atingida.
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29.2 - Capacitação em gestão estratégica - Magistrados
Meta 2014: Aguardando definição do CNJ
80%
50%

60%

61,0%

56,3%
20%

40%
20%

52,5%

0%

RESULTADO 1º SEMESTRE (em %)

56,7%

RESULTADO DO ANO (em %)

Responsável: EJ1

METAS (em %)

Fonte: CNJ Meta 11 de 2013

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

122,0%

10

1,5

15,0

Entre os temas compreendidos na capacitação em gestão estratégica encontram-se os de gestão
de resultados, liderança, gestão de pessoas por competência, detalhamento da estratégia, gestão de
equipes, gestão de processos, gestão de projetos e construção de planos de gestão. Em 2012, alinhouse este indicador com a Meta 15 do CNJ, por isso foram desconsiderados os resultados de períodos
anteriores à referida meta.
Até o final de 2013, foram capacitados 172 magistrados, resultando em 61,0% de magistrados
capacitados, superando a meta definida para o ano de 2013.
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52.1 Cumprimento das ações de treinamento previstas no Plano Anual de Capacitação –
Área Judiciária
Meta 2014: Realizar 75% das ações de treinamento previstas no PAC - área judiciária
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Na revisão do Plano Estratégico, realizada em 2012, este indicador foi criado. Em 2012 realizouse o total de 53 de 60 ações do Plano Anual de Capacitação – Área Judiciária, alcançando assim o
resultado de 88,3%, que ultrapassa a meta de 2014.
Para o exercício de 2013, foram realizados os 38 treinamentos previstos no PAC para a área
judiciária, o que resultou em 100% de seu cumprimento. Observa-se que a meta de 2014 está sendo
superada desde o exercício de 2012.
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52.2 - Cumprimento das ações de treinamento previstas no Plano Anual de Capacitação –
Área Administrativa
Meta 2014: Realizar 75% das ações de treinamento previstas no PAC - área
administrativa
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Indicador criado na revisão do plano estratégico, realizada em 2012. Em 2012, foram
realizadas ao todo 43 das 77 ações, alcançando 55,8% de cumprimento.
No exercício de 2013, foram executadas 72 ações de treinamento do total de 135 previstas, o
que resultou em 53,3% de cumprimento do PAC - área administrativa, ficando abaixo da meta
estipulada para o ano.
DELIBERAÇÃO DO CGE (11/02/2014): Apesar da última medição do indicador não ter
alcançado a meta de 2013, o CGE decidiu manter a meta para 2014 sugerindo maior esforço da
unidade responsável para que a respectiva meta seja atingida.
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 13: Promover capacitação continuada de magistrados e servidores
baseada nas respectivas competências requeridas
Obteve resultado positivo – Nota 8,8.
O resultado deste objetivo estratégico foi calculado pela média ponderada da nota de quatro
indicadores, a saber: indicador 29.1 (Capacitação em gestão estratégica - Servidores), o indicador
29.2 (Capacitação em gestão estratégica - Magistrados), indicador 52.1 (Cumprimento das ações de
treinamento previstas no Plano Anual de Capacitação – Área Judiciária) e indicador 52.2
(Cumprimento das ações de treinamento previstas no Plano Anual de Capacitação – Área
Administrativa). Enquanto os indicadores 29.2 e 52.1 apresentaram excelentes resultados, os
indicadores 29.1 e 52.2 apresentaram resultados insatisfatórios.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: O PE 38 – Elaboração do Planejamento Estratégico Plurianual
2015-2020 do TRT da 1ª Região, única iniciativa estratégica vinculada a este objetivo estratégico,
não foi encerrado, inviabilizando a apuração do seu impacto.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 14
Promover meios para motivar e
comprometer magistrados e
servidores com a estratégia da
instituição

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

A nota deste objetivo, obtida pela nota do indicador abaixo, foi 10,0 e está representada
pelo farol verde acima.
53 - Ações implantadas para motivar e comprometer magistrados e servidores com o
planejamento estratégico
Meta até 2014: Implantar por ano, no mínimo, 1 ação para motivar e comprometer
magistrados e servidores com o planejamento estratégico
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Este indicador foi criado na revisão do Plano Estratégico. Em 2012 foram implantadas cinco
ações, a saber: 1) Pesquisa de Clima Organizacional, 2) Palestra sobre Gestão Estratégica no Encontro
de Diretores; 3) Palestra sobre Gestão Estratégica na ambientação de novos magistrados do TRT/RJ; 4)
Fórum Judiciário e 5) Cursos de Gestão Estratégica. Como em 2013 foram implantadas as ações: 1)
Curso de Gestão Estratégica e 2) Fórum Judiciário, obteve-se um resultado de 7 ações para 2013.
Assim, a meta para 2014 já foi atingida.
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 14: Promover meios para motivar e comprometer magistrados e
servidores com a estratégia da instituição
Obteve resultado – Nota 10,0.
O resultado deste objetivo estratégico está representado pela nota do indicador 53 (Ações
implantadas para motivar e comprometer magistrados e servidores com o planejamento
estratégico), que apresentou ótimo resultado para o período.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: O PE 38 – Elaboração do Planejamento Estratégico Plurianual
2015-2020 do TRT da 1ª Região, única iniciativa estratégica vinculada a este objetivo estratégico,
não foi encerrado, inviabilizando a apuração do seu impacto.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 15
Buscar a melhoria contínua do
clima organizacional e da
qualidade de vida

DESCRIÇÃO
Estimular a melhoria do clima organizacional e a
qualidade de vida dos magistrados e servidores
por meio de análises do ambiente interno e da
promoção de eventos.

34.1 - Absenteísmo - Servidores
Meta 2014: A definir
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Este indicador inclui as faltas não justificadas e os afastamentos por motivo de tratamento da
própria saúde ou por motivo de acidente em serviço ou doença profissional.
Em 2012 foram 40.772 dias de ausência dos 3.718 servidores, em 2011 este quantitativo foi de
36.531 dias de ausência dos 3.664 servidores e em 2010 foram contabilizados 35.475 dias de ausência
dos 3.620 servidores deste Tribunal. Já em 2013, foram 35.266 dias de ausência dos 3.966 servidores
deste Tribunal. O índice apurado para 2013 (2,7%) é o menor desde 2010.
O total de dias do ano para calcular este indicador desconsidera 30 dias de férias, nos quais não
podem ser registradas licenças ou faltas para os servidores.
DELIBERAÇÃO DO CGE (11/02/2014): Decidiu não estabelecer metas para este indicador na
vigência do atual PEP 2010-2014. Considerou que este indicador permanecerá no PEP 2015-2020,
oportunidade em que se contará com mais elementos para propor metas desafiadores, porém
factíveis.
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34.2 - Absenteísmo - Magistrados
Meta 2014: A definir
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Este indicador inclui as faltas não justificadas e os afastamentos por motivo de tratamento da
própria saúde ou por motivo de acidente em serviço ou doença profissional.
Em 2012 foram 4.202 dias de ausência dos 284 magistrados, em 2011 esse quantitativo chegou
a 4.843 dias de ausência dos 284 magistrados e 2010 foram contabilizados 3.846 dias de ausência dos
278 magistrados. Em 2013, foram 2.722 dias de ausência dos 288 magistrados. Logo, o atual índice de
absenteísmo dos magistrados (3,1%) é o menor desde 2010.
O total de dias do ano desconsidera 60 dias de férias, nos quais não podem ser registradas
licenças ou faltas para magistrados.
DELIBERAÇÃO DO CGE (11/02/2014): Decidiu não estabelecer metas para este indicador na
vigência do atual PEP 2010-2014. Considerou que este indicador permanecerá no PEP 2015-2020,
oportunidade em que se contará com mais elementos para propor metas desafiadores, porém
factíveis. O Desembargador Marcos Cavalcante informou que o estudo sobre absenteísmo, elaborado
pela AMATRA, foi apresentado no Fórum Judiciário da EJ1.
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 15: Buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da
qualidade de vida
Não obteve resultado.
O resultado deste objetivo estratégico seria formado pela média ponderada de dois indicadores. O
indicador 34.1 (Absenteísmo - Servidores) e 34.2 (Absenteísmo - Magistrados) que por não terem
metas definidas não puderam ser avaliados.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Das iniciativas estratégicas vinculadas a este objetivo
estratégico, apenas os projetos estratégicos PE 09 - Integração Socioambiental - Subprojetos 1: Arte
no Fórum , 2: Clube da Corrida e 3: Coral do TRT, PE 19 – Arrecadar de Forma Eficiente e Segura os
Valores Oriundos de Mandados de Penhora na Renda e PE 32 - Aposentado-Ria e a ação estratégica
AE 28 – Pesquisa de Clima Organizacional tiveram o seu encerramento aprovado pelo CGE.
Dessas iniciativas estratégicas, apenas o PE 32 está vinculado a um indicador estratégico, o
indicador estratégico 33 – Clima organizacional. No entanto, a análise do seu impacto está
prejudicada, pois a pesquisa que avalia o clima organizacional foi realizada pela primeira vez em
2012 e não há parâmetros para mensurar a contribuição desse PE no resultado obtido, já que ele foi
concluído em 2010.
As demais iniciativas se vinculam ao objetivo estratégico de forma geral, dificultando, deste modo, a
realização de uma análise mais objetiva dos resultados apurados.
Cabe ressaltar que existem outras iniciativas estratégicas vinculadas a este objetivo estratégico e
que ainda não foram encerradas.
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TEMA 8: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 17
Garantir a disponibilidade de
sistemas essenciais de TI

DESCRIÇÃO
Estruturar e gerenciar a tecnologia da informação
de forma a garantir o desenvolvimento,
aperfeiçoamento e a disponibilidade dos sistemas.

A nota deste objetivo, obtida pela média ponderada das notas dos indicadores a seguir, foi

7,0 e está representada pelo farol amarelo acima.
40.1 - Alcance dos objetivos do PETI – Metas dos indicadores do PETI
Meta 2014: Alcançar 100% das metas dos indicadores do PETI
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Este indicador mede o percentual de indicadores do PETI que alcançaram as metas definidas
para o ano. Em 2013, dos 12 indicadores do PETI com resultados mensurados e metas definidas, 9
alcançaram a meta, gerando um resultado final de 75%. O detalhamento de cada indicador é
apresentado mais adiante, no tópico específico do PETI.
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40.2 - Alcance dos objetivos do PETI – Projetos do PETI
Meta até 2014: Alcançar 100% das metas previstas
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Em 2013, foram concluídos 2 dos 4 projetos do PETI previstos para o período, resultando em
50% de projetos concluídos. Este valor ficou abaixo da meta definida de 100%.
DELIBERAÇÃO DO CGE (11/02/2014): Decidiu que os responsáveis pelos projetos
estratégicos devem ser alertados sobre a obrigatoriedade de conclusão de todas as iniciativas até o
final do exercício de 2014, quando termina a vigência da atual estratégia institucional.
ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 17: Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI
Obteve resultado positivo – Nota 7,0.
O resultado deste objetivo estratégico é formado pela média ponderada da nota de dois
indicadores: 40.1 (Alcance dos objetivos do PETI – Metas dos indicadores do PETI) e o 40.2 (Alcance
dos objetivos do PETI – Projetos do PETI). Em nenhum dos dois houve alcance da meta, no entanto,
o primeiro apresentou farol verde enquanto o segundo apresentou farol vermelho, merecendo
maior atenção.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: O PE 10 – Governança e Plano Estratégico de TIC é a única
iniciativa estratégica vinculada a este objetivo estratégico, cujo encerramento foi aprovado pelo
CGE.
No entanto, não é possível medir o seu impacto neste objetivo estratégico, uma vez que está
vinculado a ele apenas de forma geral.
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TEMA 9: ORÇAMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 18

DESCRIÇÃO

Buscar a excelência na gestão
orçamentária, assegurando a
execução da estratégia

Gerir os recursos orçamentários de modo a
assegurar a disponibilidade desses para a execução
das ações e projetos estratégicos, de acordo com
os cronogramas estabelecidos, bem como para
cumprimento das metas definidas.

A nota deste objetivo, obtida pela média ponderada das notas dos indicadores a seguir, foi

5,3 e está representada pelo farol vermelho acima.
42 - Disponibilidade orçamentária para ações e projetos estratégicos
Meta até 2014: Garantir, no ano, 0,30% do orçamento disponível para a execução das
ações e projetos estratégicos.
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Em 2013, o total do orçamento disponível destinado às ações e projetos estratégicos foi de
R$ 765.480,00, menos de 1/6 do valor de 2012, enquanto o total de orçamento disponível foi R$
100.070.981,93 maior que o exercício de 2012. Assim, para 2013, este indicador apresentou
resultado muito menor em relação à última medição, ficando distante de sua meta (0,30%).
DELIBERAÇÃO DO CGE (11/02/2014): Decidiu não alterar a meta deste indicador,
independentemente do resultado, pois, conforme esclarecimentos do Diretor da SDE, o ideal é que o
indicador verificasse se há disponibilidade de verba para atender a todas as demandas, considerando
que, de um exercício para outro, as iniciativas, ações e projetos estratégicos podem exigir mais ou
menos recursos financeiros, conforme os cronogramas elaborados.
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43 - Execução do orçamento disponível
Meta até 2014: Alcançar 99% de aplicação do orçamento disponível ao final de cada
exercício
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Verifica-se, através do gráfico, que nos quatro últimos anos quase a totalidade das verbas
orçamentárias disponibilizadas foram executadas nos respectivos períodos.
Em 2013, foram empenhados R$ 1.523.226.408,64 do total de R$ 1.523.745.359,93
disponíveis.
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44 - Execução orçamentária das ações e projetos estratégicos
Meta até 2014: Empenhar, no ano, 50% dos recursos planejados para atendimento das
ações e projetos estratégicos
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Em 2013, o total de despesas com iniciativas estratégicas empenhadas foi de R$ 5.580,00 e o
valor orçamentário destinado às iniciativas para execução do planejamento estratégico foi de R$
765.480,00. Devido ao baixo valor empenhado, este indicador ficou longe de atingir a meta para
2013.
DELIBERAÇÃO DO CGE (11/02/2014): Decidiu não alterar a meta deste indicador,
independentemente do resultado, pois, conforme esclarecimentos do Diretor da SDE, o ideal é que o
indicador verificasse se há disponibilidade de verba para atender a todas as demandas, considerando
que, de um exercício para outro, as iniciativas, ações e projetos estratégicos podem exigir mais ou
menos recursos financeiros, conforme os cronogramas elaborados. Além disso, ponderou-se que
alguns projetos que possuíam disponibilidade orçamentária para 2013, tiveram a efetiva execução
adiada para 2014. Assim, espera-se que, no próximo exercício, os resultados sejam satisfatórios.
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54 - Execução da ação orçamentária de capacitação
Meta até 2014: Alcançar 99% de aplicação do orçamento disponível ao final de cada
exercício
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Em 2013, foram empenhados para capacitação R$ 2.640.175,09 e o orçamento disponível
para essa finalidade foi de R$ 2.659.200,00. Assim, este indicador superou a meta estipulada.
ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 18: Buscar a excelência na gestão orçamentária, assegurando a
execução da estratégia.
Obteve resultado – Nota 5,3.
O resultado deste objetivo estratégico é formado pela média ponderada da nota de quatro
indicadores: 42 (Disponibilidade orçamentária para ações e projetos estratégicos), cujo resultado
ficou abaixo da meta estipulada, 43 (Execução do orçamento disponível), que teve um bom
resultado, 44 (Execução orçamentária das ações e projetos estratégicos), cujo resultado está muito
abaixo da meta estipulada e 54 (Execução da ação orçamentária de capacitação), que apresentou
um bom resultado.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Não há qualquer iniciativa estratégica vinculada a este
objetivo estratégico. No entanto, observa-se que os resultados demonstram uma piora no seu
desempenho.
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PROJETOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS
Considerando os diversos itens a serem apreciados na I Reunião de Análise da Estratégia –
RAE de 2014, priorizou-se o acompanhamento do projeto estratégico institucional PE 24 (Otimização
dos Setores de Arquivo) - Subprojeto 1 (Informatização de arquivos), que na IV RAE de 2013 se
encontrava suspenso, bem como dos projetos PE 18 (Guia de Serviços da JT 1ª Região) e PE 23
(Agilidade no cumprimento de mandados com valorização da atividade do oficial de justiça),
Subprojeto 3 (Valorizar a atividade do oficial de justiça), que necessitavam atender a exigências
proferidas pelo Conselho de Gestão Estratégica – CGE nessa mesma RAE, além das demandas que
porventura houvessem sido apresentadas pelos responsáveis pelos projetos.
Assim, o Conselho de Gestão Estratégica – CGE tomou conhecimento dos esclarecimentos
prestados pelos responsáveis pelo PE 24 (Subprojeto 1) que informaram que o Comitê de
Monitoramento e Evolução do SAPWEB irá realizar o detalhamento das funcionalidades necessárias
no início de 2014, bem como a Coordenadoria de Gestão de Acervos Arquivísticos – CGAA realizará a
atualização da lista de funcionalidades para o gerenciamento adequado do acervo arquivístico a fim
de priorizá-las, bem como tiveram ciência de que ainda não há condições de se prever a data de
reinício desse subprojeto.
Em relação aos projetos estratégicos que apresentavam alguma pendência em relação às
exigências pelo CGE, na IV RAE de 2014, tiveram-se os seguintes resultados:
PE 18 - O CGE tomou ciência das informações prestadas pelos responsáveis que
esclareceram ter havido a conclusão e entrega do produto final (minuta da Carta de
Serviços ao Cidadão), mas que esse produto ainda depende de aprovação da Presidência
e, por isso, ainda não foi possível encerrar esse projeto.
PE 23 (Subprojeto 3) – foi aprovado o seu cancelamento, fundamentado no estudo
apresentado pelo patrocinador do projeto.
Por fim, foi aprovado, também, o encerramento do PE 37 (Processo Administrativo
Eletrônico), conforme informações apresentadas por seus responsáveis no respectivo Relatório de
Encerramento.
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AÇÕES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAIS
Da mesma forma que os projetos estratégicos, priorizou-se o acompanhamento da AE 29
(SISOUV), que se encontrava atrasada com risco na última RAE.
Assim, o CGE teve ciência das informações prestadas pelos responsáveis por essa AE que
esclareceram que está sendo avaliado por eles o sistema adotado pela Ouvidoria do CNJ e que a
previsão para finalizar tal avaliação, com objetivo de implantar esse sistema no TRT da 1º Região é de
30 (trinta) dias úteis, contados a partir de 27/01/2014.
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PLANO

ESTRATÉGICO

DE

TECNOLOGIA

DA

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2012- 2014
Para o ano de 2013 foram apurados dezessete indicadores, os quais impactam em nove
objetivos estratégicos e sete temas. Dentre os objetivos, quatro obtiveram nota igual ou superior a
nove, um obteve nota entre seis e oito vírgula nove, um apresentou nota inferior a seis, e três não
tiveram nota em virtude de seus indicadores não terem meta estipulada.
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MAPA

ESTRATÉGICO

INFORMAÇÃO

E

DE

TECNOLOGIA

COMUNICAÇÃO

DO

DA

TRIBUNAL

REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
MAPA ESTRATÉGICO DE TIC DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 1ª REGIÃO
VALORES

MISSÃO

SOCIEDADE
PROCESSOS INTERNOS
RECURSOS

PERSPECTIVAS

Prover soluções efetivas em tecnologia
da informação e comunicação,
contribuindo para que o TRT/RJ cumpra
sua Missão Institucional

LEGENDA:

Acessibilidade;
Agilidade;
Comprometimento/Integração;
Ética;
Inovação;
Transparência.

VISÃO DE FUTURO
Ser uma unidade estratégica
institucionalmente reconhecida pela
efetividade de sua ação

Imagem, Confiança e Satisfação
Eficiência Operacional

Alinhamento e Integração

Evoluir a maturidade
em governança de TI

Alinhamento e Integração

Obter a confiança e a satisfação da
sociedade como unidade técnica que
presta o atendimento com agilidade e
eficiência

Eficiência Operacional

Garantir a integração e
a troca de experiências
interna e externa

Otimizar o tempo de
atendimento de
demandas, assegurando
a qualidade do serviço

Atuação Institucional

Aprimorar a arquitetura
organizacional,
considerando os
processos de trabalho

Aprimorar a comunicação
com o usuário interno e
externo, assegurando a
transparência das ações de
TI

Gestão de Pessoas

Orçamento

Infraestrutura e Tecnologia

Manter a equipe de TI motivada e
permanentemente capacitada visando ao
desenvolvimento de competências

Otimizar a gestão orçamentária, assegurando
a execução das ações estratégicas de TI

Assegurar a infraestrutura de TI necessária ao
desempenho efetivo e à disponibilidade das
atividades do TRT/RJ

Nota do Objetivo Maior ou Igual a 9,0
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RESUMO DOS RESULTADOS DOS INDICADORES
ID

OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADORES

RESULTADO DO
INDICADOR

META

ALCANCE DA
META

NOTA DO
INDICADOR

PESO DO
INDICADOR

NOTA FINAL
PONDERADA

90,6%

80,0%

113,2%

10

1

10,0

35

36

102,9%

10

1

10,0

1

Satisfação interna com o atendimento

2

Quantidade de reclamações da TI na Ouvidoria

I

Obter a confiança e a satisfação da sociedade como unidade técnica que presta o atendimento com agilidade e
eficiência

4

Alcance dos objetivos do PETI - Metas

75,0%

81,0%

92,6%

9

1

9,0

5

Alcance dos objetivos do PETI – Projetos

50,0%

100,0%

50,0%

5

1

5,0

6

Maturidade em governança de TI

44,1%

20,0%

220,6%

10

1

10,0

7

Ataques externos e internos impedidos

96,5%

95,0%

101,6%

10

1

10,0

II

Evoluir a maturidade em governança de TI

8

Sistemas implementados

III
9

10,0

8,5
2

2

100,0%

10

1

Garantir a integração e a troca de experiências interna e externa
Qualidade dos serviços de TI

76,3%

Sem meta

Sem Avaliação

Otimizar o tempo de atendimento de demandas, assegurando a qualidade do serviço

10

Alinhamento da estrutura de TI

V

Aprimorar a arquitetura organizacional, considerando os processos de trabalho

11

Informações divulgadas no Portal

VI

Aprimorar a comunicação com o usuário interno e externo, assegurando a transparência das ações de TI

12

Cumprimento das ações de treinamento previstas no PAC – Servidores
Lotados na área de TI

Sem Resultado

126

73,3%

10,0

10,0

IV

Sem meta

Sem meta

Sem Avaliação

Sem Avaliação

65,0%

112,8%

10

1

VII Manter a equipe de TI motivada e permanentemente capacitada, visando ao desenvolvimento de competências
14

Aprovação de ações de TI propostas

94,6%

Sem meta

Sem Avaliação

15

Execução de ações de TI aprovadas

45,7%

100,0%

45,7%

4

10,0

10,0

1

VIII Otimizar a gestão orçamentária, assegurando a execução das ações estratégicas de TI

4,0

4,0

16

Disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia

99,8%

96,0%

104,0%

10

1

10,0

17

Disponibilidade de sistemas on-line

99,9%

96,0%

104,1%

10

1

10,0

18

Atualização das configurações dos ativos de TI

23,8%

33,0%

72,0%

7

1

7,0

19

Aderência aos padrões mínimos de TI

100,0%

90,0%

111,1%

10

1

10,0

IX

Assegurar a infraestrutura de TI necessária ao desempenho efetivo e à disponibilidade das atividades do TRT/RJ
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TEMA 1: IMAGEM, CONFIANÇA E SATISFAÇÃO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

DESCRIÇÃO

Obter a confiança e a satisfação
Obter a confiança e a satisfação dos clientes
da sociedade como unidade
internos e externos mediante acesso rápido ao
técnica que presta o atendimento
sistema, clareza e segurança das informações.
com agilidade e eficiência
A nota deste objetivo, representada pelo farol verde acima, foi

10,0 e foi obtida pela média

das notas dos indicadores a seguir.

1 – Satisfação interna com o atendimento
Meta até 2014: Obter o grau de satisfação acima de 80%
100%

80%

80%

80%
60%
92,9%

40%

90,6%

20%
0%

RESULTADO 1º SEMESTRE (em %)

RESULTADO NO ANO (em %)

METAS (em %)

Responsável: STI

RESULTADO DO
INDICADOR

META

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

90,6%

80%

113,2%

10

A STI retificou os dados do 1º semestre de 2013, alegando que estes eram referentes à
satisfação interna com o atendimento de todos os chamados da Secretaria de Tecnologia da
Informação e da Secretaria de Manutenção e Obras. Assim, retificou para 3.330 respostas positivas
num total de 3.586 respostas, resultando em 92,9% o grau de satisfação. No ano de 2013, ocorreram
6.201 respostas positivas entre 6.847 respostas, resultando em 90,6% o grau de satisfação interna com
o atendimento, superando a meta anual estipulada que é de 80%.
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2 – Quantidade de reclamações da TI na Ouvidoria
Meta até 2014: Receber, no máximo, o patamar de 36 reclamações anuais
(resultado apurado em 2011)
36

40

36

30
20
10

22

35

0

RESULTADO 1º SEMESTRE

RESULTADO NO ANO

Responsáveis: STI e Ouvidoria

METAS
Fonte: Sistema SISOUV

RESULTADO DO
INDICADOR

META

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

35

36

102,9%

10

Este indicador foi alterado conforme as deliberações do CGE, ocorridas na reunião no dia
10/08/2013.
Comparando os resultados de 2013, conclui-se que o 2º semestre apresentou um volume menor
de reclamações em relação ao 1º semestre, o que contribuiu bastante para a superação da meta
estabelecida.

ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 1: Obter a confiança e a satisfação da sociedade como unidade
técnica que presta o atendimento com agilidade e eficiência.
Obteve resultado – Nota 10.
A nota deste objetivo estratégico é formada pela média das notas de dois indicadores: 1 –
Satisfação interna com o atendimento e 2 – Quantidade de reclamações da TI na Ouvidoria, que
apresentaram excelentes resultados.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: O P05 – Capacitar a equipe de TI é o único projeto vinculado a
este objetivo estratégico, cujo encerramento foi aprovado pelo CGE. No entanto, não é possível
medir o seu impacto neste objetivo estratégico, uma vez que os seus resultados não foram
avaliados no seu encerramento.
Cabe ressaltar que há outros projetos, vinculados a este objetivo estratégico e que ainda não foram
encerrados.
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TEMA 2: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

DESCRIÇÃO

Evoluir a maturidade
governança de TI

em

Alinhamento com as melhores práticas de governança
de TI (Cobit, ITIL). A gestão de TI é responsabilidade do
titular da Secretaria de TI, mas a governança de TI é
responsabilidade da Alta Administração do TRT e
envolve práticas para: o alinhamento estratégico da TI
com o negócio; a garantia da entrega de valor para o
negócio pela TI; a gerência de recursos de TI; a gerência
de riscos envolvendo TI; a avaliação do desempenho da
TI. A maioria dos projetos da Administração do TRT tem
interseção com a área de tecnologia da informação e
comunicação, motivo pelo qual ela deve participar das
decisões estratégicas da instituição.

A nota deste objetivo, representada pelo farol amarelo acima, foi

8,5 e foi obtida pela média

da nota dos indicadores a seguir.

4 - Alcance dos objetivos do PETI – Metas
Meta 2014: Alcançar 100% das metas previstas
100%
100%

81%

80%
60%
40%
20%

50,0%

75,0%

0%

RESULTADO 1º SEMESTRE (em %)

RESULTADO NO ANO (em %)

META ANUAL (em %)

Responsáveis: STI, SST E SDE

RESULTADO DO
INDICADOR

META

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

75,0%

81%

92,6%

9

Em 2013, neste indicador foi obtido um desempenho pouco abaixo da meta estipulada, mas que
não chegou a comprometer a nota do seu objetivo estratégico. Além deste indicador, o PETI é
composto por 18 indicadores estratégicos, dos quais 9 atingiram as metas estimadas (50%), 3
apresentaram resultados inferiores ao pretendido (16,7%), 3 não puderam ser avaliados por não terem
metas estipuladas, 1 não teve o resultado informado pela unidade responsável e também não tem
meta estipulada e 2 têm periodicidade de medição bianual.
Dos 12 indicadores com resultados mensurados e metas definidas, 9 alcançaram a meta,
gerando um resultado final de 75% para o ano de 2013.
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5 - Alcance dos objetivos do PETI – Projetos
Meta até 2014: Implementar 100% dos projetos previstos no PETI para o período
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

100%

50,0%
0,0%

RESULTADO 1º SEMESTRE (em %)

RESULTADO NO ANO (em %)

META ANUAL (em %)

Responsáveis: STI, SST e SDE

RESULTADO DO
INDICADOR

META

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

50,0%

100%

50,0%

5

Foram concluídos 2 projetos do PETI de 4 previstos para 2013, ficando o resultado deste
indicador muito abaixo da meta anual.
DELIBERAÇÃO DO CGE (11/02/2014): Decidiu que os responsáveis pelos projetos
estratégicos devem ser alertados sobre a obrigatoriedade de conclusão de todas as iniciativas até o
final do exercício de 2014, quando termina a vigência da atual estratégia institucional.
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6 – Maturidade em governança de TI
Meta 2014: Atender 30% dos processos nível 3 definidos pelo COBIT
60%
50%
40%

30%

30%

20%

20%
10%

44,1%

0%

RESULTADO 1º SEMESTRE (em %)

RESULTADO NO ANO (em %)

META ANUAL (em %)

Responsáveis: STI e SST

RESULTADO DO
INDICADOR

META

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

44,1%

20%

220,6%

10

As unidades responsáveis informaram que 15 processos nível 3 foram atendidos dentre os 34 que
são definidos pelo COBIT, resultando em 44,1% de processos nível 3 definidos pelo COBIT atendidos,
superando inclusive a meta estipulada para 2014 (30%).
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7 - Ataques externos e internos impedidos
Meta 2014: Impedir 96% de ataques externos e internos
100%
98%

96%

95%

96%
94%
92%

96,0%

96,5%

90%

RESULTADO 1º SEMESTRE (em %)

RESULTADO NO ANO (em %)

META ANUAL (em %)

Responsável: STI

RESULTADO DO
INDICADOR

META

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

96,5%

95%

101,6%

10

No 1º semestre de 2013, a unidade responsável informou que os filtros de segurança do TRT/RJ
(IPS, Firewall, Proxy, BipIP, IPTYABLES etc) impediram 6.849.669 ataques de um total de 7.135.072,
sem que isto represente ter havido falhas óbvias de segurança e/ou invasões.
Já no 2º semestre, foram impedidos todos os 1.003.767 ataques. Todavia, a unidade responsável
não tem como informar o porquê do número de ataques do 2º semestre ter diminuído 85,9% em
relação ao 1º semestre. Assim, em 2013, foram impedidos 96,5% dos ataques, superando a meta de
2013 e 2014.
ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 2: Evoluir a maturidade em governança de TI.
Obteve resultado – Nota 8,5.
A Nota deste objetivo estratégico é formada pela média das notas de quatro indicadores: 4 Alcance dos objetivos do PETI – Metas , 5 - Alcance dos objetivos do PETI – Projetos, 6 – Maturidade
em governança de TI e 7 - Ataques externos e internos impedidos, onde os indicadores 4, 6 e 7
apresentaram excelentes resultados e o indicador 5 que apresentou um resultado muito baixo.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Todos os projetos estratégicos de TIC aprovados contribuem
para o alcance deste objetivo estratégico e, em especial, impactam o indicador 5 - Alcance dos
objetivos do PETI – Projetos.
Em 2013, verificou-se um baixo desempenho do indicador 5, uma vez que apenas 50% dos projetos
foram concluídos até 31/12/2013, conforme previsto no cronograma inicial.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

DESCRIÇÃO

Participação da TI nas unidades do Tribunal para
criação e adequação de soluções.
Garantir a integração e a troca
Alinhamento aos objetivos institucionais.
de experiências interna e externa
Compartilhamento das soluções em TI dos demais
Tribunais, CNJ e CSJT.

A nota deste objetivo, representada pelo farol verde acima, foi

10,0 e foi obtida pela nota do

indicador a seguir.

8 – Sistemas implementados
Meta 2014: Implementar 3 sistemas
4

3

3

2

2
1

2

0

RESULTADOS (em nº de projetos)

METAS (em nº de projetos)

Responsável: SST

RESULTADO DO
INDICADOR

META

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

2

2

100,0%

10

A unidade responsável informou que, em 2013, foram implementados dois sistemas: 1) ADM
Eletrônico e 2) Simba . Logo, a meta foi alcançada.
Para alinhar o nome do indicador com as metas estabelecidas, sugere-se alterar a descrição da
meta de 2012 para “Implementar 1 sistema”, para a meta de 2013 "Implementar 2 sistemas" e para a
meta de 2014 "Implementar 3 sistemas".

Secretaria de Desenvolvimento Institucional

Coordenadoria de Estatística

Coordenadoria de Gestão de Projetos

68

ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 3: Garantir a integração e a troca de experiências interna e externa
Obteve resultado – Nota 10.
A Nota deste objetivo estratégico é igual a nota do indicador 8 - Sistemas implementados, que
apresentou excelente resultado.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Dos projetos vinculados a este objetivo estratégico, apenas o
P04 – Implantação do Processo Judicial Eletrônico – Pje-JT, P05 – Capacitar a equipe de TI e P09 –
EAD – Formação sem Fronteiras foram concluídos, sendo que o P04, ainda aguarda a aprovação do
seu encerramento pelo CGE.
No entanto, não é possível medir o impacto desses projetos neste objetivo estratégico, uma vez
que os resultados alcançados dos projetos P05 e P09 não foram avaliados nos respectivos
encerramentos, nem o Pje, objeto do P04, não consta na lista dos sistemas considerados no
resultado do indicador 8 – Sistemas Implementados.
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TEMA 3: EFICIÊNCIA OPERACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

DESCRIÇÃO
Diminuir cada vez mais o tempo de atendimento às
Otimizar
o
tempo
de demandas, entendidas estas como solicitações de
atendimento
de
demandas, manutenção evolutiva e corretiva de sistemas,
assegurando a qualidade do manutenção, instalação e substituição de
serviço
equipamentos, aumento da banda de conexão e
demais demandas correlatas.

9 – Qualidade dos serviços de TI
Meta 2014: Atingir o índice de 80% em qualidade dos serviços de TI
100%

80%

80%
60%
40%
20%

76,3%

0%

RESULTADOS (em percentual)

METAS (em percentual)

Responsáveis: STI e SST

A STI e a SST informaram que foram realizados 30.884 atendimentos dentro do acordo do nível
de serviços (ANS), do total de 40.492 atendimentos, atingindo 76,3% o índice de qualidade dos
serviços de TI.
As unidades responsáveis sugerem que a meta para 2014 seja "Atingir o índice de 80% em
qualidade dos serviços de TI".
DELIBERAÇÃO DO CGE (11/02/2014): Aprovou a meta de 80%, que é contratual, para 2014.
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 4: Otimizar o tempo de atendimento de demandas, assegurando a
qualidade do serviço
Não obteve resultado.
A Nota deste objetivo estratégico seria igual a nota do indicador 9 – Qualidade dos serviços de TI,
que, por não ter meta definida, não pôde ser avaliado.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: O P05 – Capacitar a Equipe de TI é o único projeto vinculado a
este objetivo estratégico, cujo encerramento foi aprovado pelo CGE. No entanto, não é possível
medir o seu impacto neste objetivo estratégico, uma vez que os seus resultados não foram
avaliados no seu encerramento.
Cabe ressaltar que há outros projetos, vinculados a este objetivo estratégico e que ainda não foram
encerrados.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

DESCRIÇÃO
Reorganizar a estrutura da TI para refletir de forma
mais exata a dinâmica dos processos de trabalho,
Aprimorar
a
arquitetura maximizando a sua eficiência.
organizacional, considerando os Promover uma análise da realidade, elaborando
processos de trabalho
um diagnóstico que possibilite a melhoria dos
processos de trabalho e, consequentemente, a
estrutura administrativa.

10 – Alinhamento da estrutura de TI
Meta 2014: a definir
100%
80%
60%
40%
20%
0%

RESULTADOS (em quantidade)

METAS (em quantidade)

Responsáveis: STI e SST

As unidades responsáveis informaram que não têm como quantificar o número ideal de
processos mapeados, devido ao projeto de alinhamento da estrutura de TI estar em andamento. E
solicitaram aprovação para as seguintes alterações no indicador 10:
 O objetivo do indicador: “Medir a quantidade de unidades de TI com processos
mapeados”;
 Fórmula: (Quantidade de unidades de TI com processos mapeados (QUPM) /
Quantidade de unidades de TI (QUTI)) * 100;
 Unidade de medida: percentual;
 Meta para 2014: Todas as unidades de TI estejam com seus processos mapeados.
A título de informação, as unidades responsáveis comunicaram que, com a nova fórmula, o
resultado do indicador em 2013 seria de 9,5%, considerando 2 unidades com processos mapeados
dentre as 21 unidades existentes nas secretarias de TI.
Por outro lado, devido ao projeto de mapeamento de modelagem de processos de trabalho,
todas as unidades do TRT/RJ estarão com os processos de trabalho mapeados. Assim, o CGE não
apreciou os pleitos, uma vez que o acompanhamento deste indicador restará desnecessário.
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 5: Aprimorar a arquitetura organizacional, considerando os
processos de trabalho
Não obteve resultado.
A Nota deste objetivo estratégico seria igual a nota do indicador 10 – Alinhamento da estrutura de
TI, que não foi mensurado conforme esclarecimentos prestados pelos diretores da STI e SST.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Não há qualquer projeto vinculado a este objetivo estratégico.
De qualquer forma, não é possível avaliar possíveis lacunas de desempenho, uma vez que não
foram definidas as metas a serem alcançadas.
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TEMA 4: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

DESCRIÇÃO
Diminuir as distorções, falhas e desentendimentos
nos diversos canais de informação.
Estar acessível e transparente aos usuários de TI.
Fazer com que a equipe de TI entenda as
Aprimorar a comunicação com o
solicitações dos usuários do ponto de vista destes.
usuário interno e externo,
Aperfeiçoar a comunicação da TI e dos demais
assegurando a transparência das
setores da instituição com o proposito de melhor
ações de TI
atender às expectativas dos usuários.
Tornar efetiva a comunicação da STI com outras
unidades, aumentando a sua participação nos
projetos estratégicos dos demais setores.

11 – Informações divulgadas no Portal
Meta 2014: Divulgar 140 informações no Portal
140
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METAS (quantidade de informações)

Responsáveis: STI e SST

As unidades responsáveis comunicaram que foram divulgadas 126 informações no portal deste
Regional, e sugeriram como meta para 2014 "Divulgar 140 informações no Portal".
DELIBERAÇÃO DO CGE (11/02/2014): Aprovou a meta sugerida pelas unidades responsáveis:
"Divulgar 140 informações no Portal".
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 6: Aprimorar a comunicação com o usuário interno e externo,
assegurando a transparência das ações de TI
Não obteve resultado.
A Nota deste objetivo estratégico seria igual a nota do indicador 11 – Informações divulgadas no
Portal, que não pôde ser analisado em virtude de não ter meta estipulada.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: O P04 – Implantação do Processo Judicial Eletrônico – Pje-JT é
o único projeto vinculado a este objetivo estratégico, que já foi concluído. No entanto, não é
possível medir o seu impacto neste objetivo estratégico, uma vez que está vinculado a ele apenas
de forma geral. Cabe ressaltar que há outros projetos, vinculados a este objetivo estratégico que
ainda não foram encerrados.

Secretaria de Desenvolvimento Institucional

Coordenadoria de Estatística

Coordenadoria de Gestão de Projetos

75

TEMA 5: GESTÃO DE PESSOAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

DESCRIÇÃO

Manter a equipe de TI motivada
Promover a motivação e o treinamento constante
e permanentemente capacitada,
da equipe de TI, visando à resolução de problemas
visando o desenvolvimento de
ou execução de atividades específicas.
competências
A nota deste objetivo, representada pelo farol verde acima, foi

10,0 e foi obtida pela nota do

indicador a seguir.

12 - Cumprimento das ações de treinamento previstas no PAC – Servidores lotados na
área de TI
Meta 2014: Realizar 75% das ações de treinamento previstas no PAC
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RESULTADO DO
INDICADOR
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10

Em 2013, foram executadas 11 ações de treinamento previstas no PAC para servidores
lotados na área de TI do total de 15 que foram aprovadas, resultando no cumprimento de 73,3% das
ações de treinamento, superando a meta estabelecida para o ano (65%).
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 7: Manter a equipe de TI motivada e permanentemente capacitada,
visando o desenvolvimento de competências
Obteve resultado – Nota 10.
A Nota deste objetivo estratégico é igual a nota do indicador 12 – Cumprimento das ações de
treinamento previstas no PAC – Servidores Lotados na área de TI, que apresentou excelente
resultado.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Dos projetos vinculados a este objetivo estratégico, apenas o
P04 – Implantação do Processo Judicial Eletrônico – Pje-JT e o P05 – Capacitar a equipe de TI foram
concluídos, sendo que, o P04 ainda aguarda a aprovação do seu encerramento pelo CGE. No
entanto, não é possível medir o impacto desses projetos neste objetivo estratégico, uma vez que os
resultados alcançados pelo projeto P05 não foram avaliados no respectivo encerramento e o P04
está vinculado a ele apenas de forma geral.
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TEMA 6: ORÇAMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8

DESCRIÇÃO
Reestruturar
continuamente
a
gestão
orçamentária de TI com o objetivo de obter o
Otimizar a gestão orçamentária,
maior rendimento possível na utilização racional
assegurando a execução das
de recursos, garantindo a execução financeira e
ações estratégicas de TI
orçamentária
dos
projetos
e
iniciativas
estabelecidas no PETI.

A nota deste objetivo, representada pelo farol vermelho acima, foi

4,0

e foi obtida pela

média das notas dos indicadores a seguir.

14 – Aprovação de ações de TI propostas
Meta 2014: Aprovar 90% das ações orçamentárias de TI
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Responsáveis: STI e SST

As unidades responsáveis informaram que foram aprovadas 35 ações orçamentárias de TI das
37 ações propostas, resultando em 94,6% o índice de aprovação.
As unidades responsáveis sugerem para a meta de 2014 "Aprovar 90% das ações
orçamentárias de TI".
DELIBERAÇÃO DO CGE (11/02/2014): Decidiu aguardar o meio do ano para propor meta para
2014.
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15 – Execução de ações de TI aprovadas
Meta até 2014: Executar 100% das ações de TI aprovadas
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4

Em 2013, foram 16 ações orçamentárias de TI executadas de um total de 35 ações aprovadas.
Assim, este indicador ficou muito abaixo da meta estipulada para o período.
Sugere-se que a unidade responsável, juntamente com as unidades de TI, verifique se a meta
definida para 2014 é tangível, caso não seja, que seja substituída por outra factível.
DELIBERAÇÃO DO CGE (11/02/2014): Decidiu-se aguardar o resultado do 1º semestre de 2014
para, após análise, propor a meta do ano.
ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 8: Otimizar a gestão orçamentária, assegurando a execução das
ações estratégicas de TI
Obteve resultado – Nota 4,0.
A Nota deste objetivo estratégico é formada pela média das notas de dois indicadores: 14 –
Aprovação de ações de TI propostas e 15 – Execução de ações de TI aprovadas, sendo que, o
indicador 14 não pôde ser analisado em virtude de não ter meta estipulada e o indicador 15
apresentou resultado muito inferior a meta anual.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: O P05 – Capacitar a equipe de TI é o único projeto vinculado a
este objetivo estratégico, cujo encerramento foi aprovado pelo CGE. No entanto, não é possível
medir o seu impacto neste objetivo estratégico, uma vez que os seus resultados não foram
avaliados no seu encerramento.
Cabe ressaltar que há outros projetos, vinculados a este objetivo estratégico e que ainda não foram
encerrados.
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TEMA 7: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

DESCRIÇÃO
Manter, em nível adequado, o conjunto das
instalações de TI necessário à disponibilidade, em
Assegurar a infraestrutura de TI
tempo integral, dos serviços de TI e ao
necessária
ao
desempenho
cumprimento das obrigações e tarefas do TRT/RJ,
efetivo e a disponibilidade das
por meio do aprimoramento de sistemas,
atividades do TRT/RJ
equipamentos e infraestrutura de comunicação e
dados.

A nota deste objetivo, representada pelo farol verde acima, foi

9,3 e foi obtida pela média

das notas dos quatro indicadores a seguir.

16 – Disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia
Meta 2014: Garantir a disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia
em 99% dos dias do ano
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10

A unidade responsável informou que em 2013 os equipamentos ficaram indisponíveis por 15
horas, resultando em 99,8% a disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia no
ano.
Além da meta para 2013, este resultado superou, inclusive, a meta anual estipulada para 2014.
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17 – Disponibilidade de sistemas on-line
Meta 2014: Garantir a disponibilidade de sistemas on-line em 99% dos dias do ano
99,0%

96,0%
100%
80%
60%
40%
20%

99,9%

0%

RESULTADOS (em %)

METAS (em %)

Responsável: STI

RESULTADO DO
INDICADOR

META

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

99,9%

96,0%

104,1%

10

A Secretaria de Tecnologia da Informação comunicou que em 2013 os sistemas on-line
ficaram indisponíveis por 5 horas, o que resultou em 99,9% de disponibilidade dos sistemas naquele
ano, superando a meta estabelecida para 2013 e 2014.
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18 – Atualização das configurações dos ativos de TI
Meta até 2014: Manter atualizadas as configurações de 33% dos ativos de TI
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7

A unidade responsável informou que foram atualizadas as configurações de 102 dos 429 ativos
de TI, resultando no índice de 23,8%, que ficou abaixo da meta estipulada para 2013.
DELIBERAÇÃO DO CGE (11/02/2014): Como o Diretor da STI entendeu ser viável cumprir a
meta em 2014, decidiu-se manter a meta estabelecida parao ano.
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19 – Aderência aos padrões mínimos de TI
Meta 2014: Atender 100% dos itens especificados na Resolução CNJ nº 90/2009
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As unidades responsáveis informaram que o item especificado na Resolução CNJ nº 90/2009
foi atendido por este Tribunal, resultando em 100% de aderência aos padrões mínimos de TI. Logo, a
meta de 2013 e de 2014 já foi cumprida em 2013.
ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 9: Assegurar a infraestrutura de TI necessária ao desempenho
efetivo e a disponibilidade das atividades do TRT/RJ
Obteve resultado – Nota 9,3.
A Nota deste objetivo estratégico é formada pela média das notas de quatro indicadores: 16 –
Disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia, 17 – Disponibilidade de sistemas
on-line, 18 – Atualização das configurações dos ativos de TI e 19 – Aderência aos padrões mínimos
de TI, sendo que, dentre estes, apenas o indicador 18 não obteve a nota máxima, embora tenha
atingido uma boa nota.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Dos projetos vinculados a este objetivo estratégico, apenas o
P04 – Implantação do Processo Judicial Eletrônico – Pje-JT, P05 – Capacitar a equipe de TI e P09 –
EAD – Formação sem Fronteiras foram concluídos, sendo que o P04 ainda aguarda a aprovação do
seu encerramento pelo CGE.
No entanto, não é possível medir o impacto desses projetos neste objetivo estratégico,
uma vez que os resultados alcançados dos projetos P05 e P09 não foram avaliados nos respectivos
encerramentos, nem é informado se o Pje, objeto do P04, é considerado na apuração da
disponibilidade dos sistemas on-line, conforme medição realizada no indicador 17 – Disponibilidade
de sistemas on-line.

Secretaria de Desenvolvimento Institucional

Coordenadoria de Estatística

Coordenadoria de Gestão de Projetos

83

PROJETOS

ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONAIS

DE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
No que se refere aos projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC foram
apreciadas pelo CGE, em conjunto com a Comissão de Tecnologia da Informação - CTI, algumas
demandas cujas decisões encontram-se resumidas a seguir:
Apreciação do Termo de Abertura do P02 (Controle de Execução e Fiscalização de
Contratos) – entendeu-se que há necessidade de se aguardar uma melhor definição
do Sistema SIGA, que é um projeto nacional, para haver uma análise adequada do
pleito.
Solicitação de Encerramento do P04 (Implantação do Processo Judicial Eletrônico),
que foi concluído em 06/12/2013 – aprovado o seu encerramento, conforme
informações prestadas pelos responsáveis no respectivo relatório de encerramento.
Além disso, foram aprovadas as solicitações de prorrogação das datas de término dos
seguintes projetos estratégicos de TIC:
o

P16 (Implantação da Política de Segurança da Informação - PSI) de
31/12/2013 para 31/07/2014; e

o

P17 (Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI) de
30/12/2013 para 31/07/2013.
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