
   
                       

 



   
                       

 



   
                       

RESOLUÇÃO Nº 48, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 
Plano Estratégico do Tribunal de Justiça de Roraima, 
sexênio 2021-2026. 
 

O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em sua composição plenária, no uso de suas 
atribuições legais, e 

Considerando a busca pela prestação jurisdicional de excelência; 

Considerando a Resolução nº 325/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a Estratégia 
Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 e dá outras providências; 

Considerando a previsão de desdobramento da Estratégia Nacional no âmbito dos órgãos do Judiciário, 
conforme art. 3º da mencionada Resolução; e 

Considerando o procedimento administrativo SEI nº 0002595-17.2020.8.23.8000, resolve: 

Art. 1º Aprovar o Plano Estratégico do Tribunal de Justiça de Roraima, sexênio 2021- 2026, conforme anexo 
desta Resolução. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
 

Desembargador MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI 
Presidente 

 
 

Este texto não substitui o original publicado no DJe, edição 6827, 23.12.2021. pp. 3-15. 

 
 
 
 
 
 
 

http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20201223.pdf
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METODOLOGIA
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PLANO ESTRATÉGICO
APRESENTAÇÃO

          Gerenc iar  est rateg icamente ,  no  serv iço  púb l ico ,  s ign i f ica  garant i r  s inerg ia
entre  as  expectat ivas  e  necess idades  da  popu lação  e  a  Missão  const i tuc iona l  de  cada
órgão  púb l ico .

         No  Poder  Jud ic iár io  Nac iona l ,  a  Gestão  Est ratég ica  deu  seus  passos  mais
s ign i f icat ivos  com a  Cr iação  do  Conse lho  Nac iona l  de  Just iça  -  CNJ  e  da  Reso lução  CNJ
70/2009 com as  d i ret r i zes  para  o  n ive lamento  est ratég ico  da  Just iça  bras i le i ra .

         Em Rora ima ,  a  Gestão  Est ratég ica  do  Poder  Jud ic iár io  Estadua l  promove
cons is tentes  melhor ias  comprovadas  por  ind icadores  como redução  da  Taxa  de
Congest ionamento ,  a  menor  do  pa ís ,  o  Índ ice  de  Produt iv idade  Comparada  da  Just iça  -
IPC- jus  100%,  o  melhor  Índ ice  de  Desenvo lv imento  Sustentáve l  do  Bras i l ,  ent re  outros .

               Para  2021  é  chegada  a  hora  de  def in i r  e  apresentar  os  desaf ios  est ratég icos
da  Just iça  Estadua l  para  os  próx imos  6  anos .  Neste  documento ,  o rgan izados  como o
Plano Estratégico Inst itucional  do Poder Judiciár io  do Estado de Roraima para
os anos de 2021 a 2026 .

              Até  2026,  a  inst i tu ição  deverá  buscar  a  sustentação  do  sucesso  já  a lcançado
com o  apo io  das  d i ret r i zes  t raçadas  pe los  do is  pr imei ros  c ic los  de  p lane jamento  -  PE I
2009-2014 e  PE I  2015 -  2021  -  e  avançar  na  busca  da  Inovação ,  da  Gestão  da
Qual idade  e  da  Transformação  D ig i ta l .

            Para  a  e laboração  deste  documento ,  em 10 meses ,  foram rea l i zadas  pesqu isas ,
aná l i ses  de  cenár ios  e  outras  técn icas  de  Gestão  Est ratég ica  para  garant i r  que  o
presente  PE I  2021-2026 expresse  as  expectat ivas  e  necess idades  de  magis t rados ,
serv idores ,  soc iedade ,  ju r i sd ic ionados ,  imprensa ,  defensores ,  promotores ,  de legados ,
advogados  e  outros  grupos ,  a lém de  estar  dev idamente  a l inhado  às  tendênc ias
mundia is  de  comportamento ,  às  ex igênc ias  do  Conse lho  Nac iona l  de  Just iça  e  aos
Objet ivos  de  Desenvo lv imento  Sustentáve l  da  Organ ização  das  Nações  Un idas .



ONDE  ESTAMOS

METODOLOGIA

Neste  cap í tu lo  constam os  pr inc ipa is  conce i tos  re lac ionados  ao  P lano  Est ratég ico  do  Poder
Jud ic iár io  do  Estado  de  Rora ima para  os  anos  2021-2026  

2021-2026
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PLANO ESTRATÉGICO
CONCEITOS

Estratégia:  mode lo  de  gerenc iamento
que  busca  a l inhar  uma inst i tu ição  aos
seus  d iversos  grupos  de  in teresse  e  ao
ambiente  onde  está  inser ida .  

Planejamento Estratégico:  fe r ramenta
estratég ica  de  def in ição  de  d i ret r i zes  a
serem segu idas  em um determinado
espaço  de  tempo ,  por  meio  da  expos ição
do  pos ic ionamento  (missão ,  v i são  e
va lores ) ,  do  levantamento  do  d iagnóst ico
s i tuac iona l  e  ob jet ivos ,  metas ,
ind icadores  e  in ic ia t i vas  estabe lec idas .

Planejamento x  Plano:  P lane jamento  é
o  ato  de  p lane jar  e  o  P lano  é  documento
decorrente  da  est ratég ia  def in ida  e
p lane jada .

Plano,  Programa e Projeto:  P lano  é  o
documento  mais  abrangente  e  gera l ,
contém estudos ,  aná l i ses  s i tuac iona is  ou
d iagnóst icos  necessár ios  à  ident i f icação
dos  pontos  a  serem t raba lhados  nos
programas  e  pro jetos  necessár ios .
Programas ,  como os  p lanos  são
cont inuados  em médio  e  longo  prazo .
Pro jetos  possuem in íc ios ,  meios  e  f ins
determinados .

Posicionamento:  t rata-se  da  imagem a
ser  def in ida  e  persegu ida  pe la  inst i tu ição
frente  aos  seus  d iversos  grupos  de
interesse .

Diagnóstico:  Para  um p lano  ap l icáve l  e
út i l  à  est ratég ia  organ izac iona l ,  faz-se
necessár io  uma aná l i se  minuc iosa  e
completa  dos  ambientes  e  grupos  que
cercam a  inst i tu ição .  As  pr inc ipa is
fer ramentas  são :  matr i z  swot ,  aná l i se  de
cenár ios  e  de  tendênc ias

Tipos de Planejamento:  Es t ratég ico ,  é
abrangente  e  de  longo  prazo .  Tát ico ,
in termediár io  e  de  médio  prazo .
Operac iona l ,  espec í f ico  e  de  curto  prazo .
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O P lano  Est ratég ico  fo i  inst i tu ído  no  Poder  Jud ic iár io  Nac iona l  em 2009 por  meio  da
Reso lução  CNJ  70 ,  poster iormente  atua l i zado  pe la  Reso lução  CNJ  198/2014 e  pe la

Reso lução  CNJ  325/2020 com as  Est ratég ias  Nac iona is  para  o  Poder  Jud ic iár io  

PLANO ESTRATÉGICO
CICLOS

Ciclos do
Planejamento

Ciclo 1 - 2009 - 2014

Resolução CNJ 70/2009

Plano Diretor TJRR

Revisão do Plano

Ciclo 2 - 2015- 2020
Resolução 198/2014

Plano Estratégico  2015-2020

Gestão de Planos e Projetos

Gestão da Informação

Gestão de Processos

Gestão de Planos e Projetos

Gestão da InformaçãoGestão de Processos

Planos de Gestão

Planos de Contratações e Aquisições

Projetos de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inovação

Simplificar

Qualidade

CNJ: Data Jud+

Relatórios Gerenciais

Controle e Avaliação

Ciclo 3- 2021-2026
Resolução CNJ 325/2020

Plano Estratégico Institucional 2021-2026
em construção

2021-2026
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http://estrategia.tjrr.jus.br/
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=118
http://estrategia.tjrr.jus.br/docpdf/Plano%20Diretor.pdf
http://estrategia.tjrr.jus.br/docpdf/REVISAO-PLANO-DIRETOR-FINAL.pdf
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2029
http://estrategia.tjrr.jus.br/docpdf/Plano%20Estrat%C3%A9gico%202015%202020.pdf
http://estrategia.tjrr.jus.br/docpdf/Plano%20Estrat%C3%A9gico%202015%202020.pdf
http://estrategia.tjrr.jus.br/docpdf/Plano%20Estrat%C3%A9gico%202015%202020.pdf
http://estrategia.tjrr.jus.br/index.php/planejamento-operacional-de-gestao
http://simplificar.tjrr.jus.br/
http://www.tjrr.jus.br/index.php/escopo-da-certificacao
https://www.cnj.jus.br/sistemas/datajud/painel-de-qualificacao-de-dados/
http://www.tjrr.jus.br/corregedoria/
https://docs.google.com/document/d/1bBjPBIqr3fYG5HjpHxdj02VURdAns-cKREgX2jG9ePg/edit?usp=sharing
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3365
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Quem,  quando ,  como e  onde  o  presente  P lano  fo i  e laborado?

PLANO ESTRATÉGICO
METODOLOGIA

Seguindo  as  recomendações  do  Conse lho
Nac iona l  de  Just iça  e  das  teor ias  da
Gestão  Púb l ica  e  da  Gestão  Est ratég ica ,  o
presente  PE I  2021-2026 fo i  e laborado  de
modo part ic ipat ivo .
Pr imei ramente  fo i  ins t i tu ído  um Comitê
de  E laboração  do  P lano  Est ratég ico  2021-
2026 por  meio  da  Portar ia  GP 159 de
abr i l  de  2020.
A  compos ição  do  Comitê  garant iu  a
representat iv idade  de  vár ios  setores
técn icos  da  inst i tu ição ,  espec ia lmente ,
dos  Gab inetes  dos  10  Desembargadores
que  compõem o  Tr ibuna l  P leno ,  n íve l
máx imo da  Governança  do  Poder
Jud ic iár io  do  Estado  de  Rora ima .
O  pro jeto  de  e laboração  do  PE I  2021  -
2026 fo i  cumpr ido  tota lmente  e  em cada
etapa  cumpr ida  os  resu l tados  eram
levados  à  aprec iação  do  Comitê .

Aná l i se  do  grau  de  cumpr imento  do
Plano  Est ratég ico  Inst i tuc iona l  2015-
2020;
Pesqu isa  com grupos  de  in teresse  sob
a  Metodo log ia  Qua l i tat i va  de  Grupos
Foca is  -  C í rcu los  de  Paz ;
Atua l i zação  da  V isão  e  dos  Va lores ;
Tabu lação  e  aná l i se  dos  dados ;
Cr iação  do  D iagnóst ico  e  Matr i z
SWOT;
Def in ição  de  Objet ivos ,  Metas ,
Ind icadores ;  
A l inhamento  com Macrodesaf ios  do
CNJ ,  com os  Ob jet ivos  de
Desenvo lv imento  Sustentáve l  da  ONU,
com a  Matr i z  SWOT e  com os
Objet ivos  est ratég icos  da  Est ratég ia
Nac iona l  de  T IC ;  e
Sugestão  de  in ic ia t i vas .

E tapas  de  E laboração  do  P lano :

2021-2026
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https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/Portarias/Presidencia/2020/159_%202020.pdf
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PLANO ESTRATÉGICO
METODOLOGIA

Plano
2021-2026

Estratégia Nacional
do Poder Judiciário

Plano 2009-2014 Plano 2015-2020

Agenda 2030

Círculos de Paz
Análise de
Tedências

Resolução CNJ
325/2020

Cenários Possíveis

Experiência Relatório

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

Participação dos
grupos de interesse

Mapa Mental

2021-2026
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O MAPA MENTAL  ac ima demonstra  como a  e laboração  do  PE I  2021-2026 ocorreu  pe la
junção  de  d iversas  partes  complementares .  Depende  tanto  da  matur idade  e
exper iênc ia  adqu i r idas  com o  pr imei ro  P lano  Est ratég ico  Inst i tuc iona l ,  o  de  2009,
quanto  com os  dados  do  Re latór io  do  PE I  2015-2020,  os  C í rcu los  de  Paz ,  Aná l i se  de
tendênc ia ,  Es t ratég ia  do  CNJ  e  etc .
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METODOLOGIA

PLANO ESTRATÉGICO
GRUPOS DE INTERESSE 2021-2026

PÁGINA 11

Grupos  de  in teresse ,  "Target "  ou  "Stakeho lders "  são  o  púb l ico  pr inc ipa l  a  quem este
P lano  se  dest ina .  No  porta l  da  est ratég ia  é  poss íve l  encontrar  as  expectat ivas  e
necess idades  de  cada  um.



RESULTADO DO
PEI  2015-2020
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96%Grau de Cumprimento do Plano
Estratégico 2015-2020

66%
81%

108%
99%

Grau de Cumprimento por Perspectiva

Pessoas

Recursos

Processos Internos

Sociedade

Para ver o Relatório Completo, acesse: estrategia.tjrr.jus.br
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Qual  o  Pos ic ionamento  de  Imagem do  Poder  Jud ic iár io  do  Estado  de  Rora ima
frente  aos  seus  grupos  de  in teresse?

PLANO ESTRATÉGICO
IDENTIDADE

O Poder Judiciário do Estado de Roraima compõe o Poder Judiciário Nacional, é um dos Três Poderes do
Estado de Roraima e pilar do Sistema da Justiça Estadual. É composto pelos Membros do Tribunal Pleno,
Juízes Titulares e Substitutos, Servidores, Colaboradores Terceirizados, Empresas Fornecedoras e
Estagiários, 

QUEM SOMOS

Realizar Justiça para a Promoção da Paz Social.

MISSÃO

Ser uma instituição efetiva e inovadora na
promoção da Paz Social

VISÃO

2021-2026
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Credibilidade, Ética, Transparência, Efetividade,
Qualidade, Parceria, Acessibilidade, Celeridade,
Empatia, Sustentabilidade e Inovação

VALORES
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CÍRCULOS DE PAZ
CÍRCULOS DE PAZ

CÍRCULOS DE PAZOPORTUNIDADES DE MELHORIA

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS E CENÁRIOS MATRIZ SWOT

ESTATÍSTICAS
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Quais  i tens  podem ser  melhorados ,  de  acordo  com a  ava l iação  do  PE I  2015-2020?

PLANO ESTRATÉGICO
OPORTUNIDADES DE MELHORIA

Tecnologias mais adequadas, comunicação, linguagem e estrutura acessíveis, incluindo equipe
preparada para atender qualquer cidadão, seja com limitações físicas ou cognitivas, diferentes credo,
raça, cor, religião, gênero e nacionalidade.
Reduzir o tempo até a sentença.
A profissionalização da Gestão de Pessoas se faz imprescindível para a estratégia 2021-2026 e deve
ocorrer em paralelo ou anteriormente à Gestão por Competências. 
Aperfeiçoar a organização, o tempo e resolutividade das audiências. 
As ações de valorização de pessoas devem continuar, no entanto, não mais como ação estratégica, mas
como processo normal interno.
Informatização de todos os processos internos.
Atualização das custas judiciais (sub judice) e buscar meios de realizar convênios com aporte de
recursos externos (nacionais e internacionais).
Inclusão do foco no cliente e inovação nos valores institucionais.
Gestão da Qualidade, Gestão de Processos, Sustentabilidade e a Transparência.
Gestão efetiva de custos.
Aperfeiçoamento na fiscalização de contratos.
Aperfeiçoamento no acompanhamento de aquisições e contratações.
Definição mais clara na tomada de decisões relacionadas a aquisições e contratações.
Aumento das práticas de soluções consensuais de conflitos e interferência da Justiça nas ações de
demanda coletiva, massiva e recorrente.
Processo decisório administrativo e judicial enxuto, efetivo, coerente, inovador e capaz de promover
segurança, continuidade e evolução constante.
Integração do fluxo de comunicação interna entre os processos.

2021-2026
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Quais  resu l tados  e  op in iões  foram levantados  nos  C í rcu los  de  Paz?

PLANO ESTRATÉGICO
CÍRCULOS DE PAZ

Cada pergunta realizada nos círculos de paz representavam uma área de grande impacto na formação da
opinião das pessoas pesquisadas sobre o Poder Judiciário do Estado de Roraima. Ou seja, ao expressar como
cada pessoa vê os servidores, os magistrados, a tecnologia e etc, os entrevistados estavam avaliando a própria
instituição. Seguem as palavras por ordem de incidência, colocadas em perspectiva, por camadas semânticas,
sobre todas as áreas questionadas e de todos os círculos de paz.

2021-2026
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25 Palavras de Maior  Incidência:

Melhorável1 .

2.  Inovador

3.  Moderno

4.  Respeitoso

5.  Regular

6.  Prestat ivo

7.  Célere

8.  Dinâmico

9.  Ef ic iente

10.  Excelente

11 .  Inclusivo

12.  Indepentente

13.  Justo

14.  Lento

15.  Mediano

16.  Moroso

17.  Necessário

18.  Objet ivo

19.  Organizado

20.  Pedante

21.  Prát ico

22.  Produtivo

23.  Prof iss ional

24.  Qual i f icado

25.  Ruim

Sendo  o  conce i to  um (Melhoráve l )  o  de  maior  inc idênc ia  e  o  conce i to  25  (Ru im)  de  menor
ut i l i zação  para  def in i r  o  T JRR .  

Ex is tem outras  duas  formas  de  i lust rar  as  pa lavras  mais  ut i l i zadas :  O  Mapa de  Área  ou
Mapa de  Árvore  (Tree  Map)  e  a  Nuvem de  Pa lavras ,  conforme pode  se  observar  a  segu i r .
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NUVEM DE PALAVRAS

PLANO ESTRATÉGICO
CÍRCULOS DE PAZ 2021-2026

PÁGINA 19

Quanto  maior  e  mais  destacada  a  pa lavra ,  mais  vezes  e la  fo i  repet ida  pe las
pessoas  entrev is tadas .  Ass im,  Melhoráve l  e  Inovador  aparecem como as  op in iões
mais  comentadas ,  segu idas  de  Modern idade ,  Respe i tosos ,  Prestat ivos  e  Regu lares .
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TREE MAP

PLANO ESTRATÉGICO
CÍRCULOS DE PAZ 2021-2026
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Nesta  Matr i z  os  conce i tos  aparecem separados  entre  as  categor ias :  pos i t i vas ,
neutras  e  negat ivas  e  quanto  maior  o  quadrado ,  mais  for te  é  a  op in ião .  De  modo
que  mais  uma vez  Melhoráve l ,  Inovador  e  Moderno  resumem o  Poder  Jud ic iár io  do
Estado  de  Rora ima para  um grande  número  de  pessoas .



ONDE  ESTAMOS

METODOLOGIA

PRINCIPAIS AVALIAÇÕES

PLANO ESTRATÉGICO
CÍRCULOS DE PAZ 2021-2026

PÁGINA 21

Diversos  e log ios  à  V ideoconferênc ia  e  ao  Processo  e let rôn ico ;
Acess ib i l idade  dos  magis t rados ;
Gestão  part ic ipat iva ;
Est rutura  f í s ica ;
Avanço  Tecno lóg ico ;
Inovação ;
Bom re lac ionamento  com inst i tu ições  parce i ras .

POSIT IVOS

Audiênc ias :  rec lamações  de  ju í zes  e  serv idores  por  serem cansat ivas  e
desgastantes  e  de  demais  grupos  de  in teresse  por  serem desorgan izadas ,
demoradas ,  sem efet iv idade ;
Partes  são  ouv idas  mas  há  demora  na  so lução  dos  prob lemas ;
Fa l ta  de  padrão  e  coerênc ia  das  dec isões  e  proced imentos  dentre  Magis t rados  e
un idades ;
Comunicação  E let rôn ica  com partes  e  inst i tu ições  parce i ras  l imi tadas  pe la
tecno log ia  d ispon íve l  a  e las ;
Atend imento  às  partes  def ic iente ,  fa l ta  empat ia ,  comunicação  s imples  preparada
para  atender  a  todos ;
Cumpr imento  de  d i l igênc ias  por  o f ic ia l :  horár io  na  centra l  de  mandados ,  pouca
efet iv idade ,  Serv idores  que  t ramitam processos  em outras  varas  sem autor i zação
prév ia ) ;
In formações  incompletas  das  partes  nos  cadastros  dos  processos ;
Comunicação  não  acess íve l  a  todos  os  grupos ;
Gestão  de  Pessoas  in f luenc iada  por  questões  po l í t icas  in ternas  (conf l i tos  de
interesse ) .

NEGATIVOS

*Acesse  os  comentár ios  por  grupos  de  in teresse  no  Porta l  da  Est ratég ia

https://estrategia.tjrr.jus.br/inicio/grupos-e-interesse


Como será  o  amanhã? Cenár ios  e  Tendênc ias  para  2026

PLANO ESTRATÉGICO
ANÁLISE DE CENÁRIOS E TENDÊNCIAS

Pesqu isas  em s i tes  rea l i zadas  por  v i sua l  e  voz ;
Maior  uso  de  cr iptomoedas  e  B lockcha in  no  serv iço  púb l ico ;
Cresc imento  do  mercado  de  chatbots ;
For ta lec imento  da  IoT  -  In ternet  das  co isas ;
Uso  de  RPA para  melhorar  exper iênc ia  dos  c l ientes ;
Segurança  baseada  em Nuvem;
Big  Data ,  Mach ine  Learn ing  e  In te l igênc ia  Art i f ic ia l ;
Mais  automação  das  tarefas ;
Traba lho  com novas  hab i l idades  necessár ias ,  como:  pensamento  inovador  e
ana l í t ico ,  aprend izado  at ivo  e  est ratég ias  de  aprend izado ,  c r ia t i v idade ,
or ig ina l idade  e  in ic ia t i va ,  tecno log ia ,  des ign  e  programação ,  reso lução  de
prob lemas  complexos ,  l iderança  e  in f luênc ia  soc ia l ,  in te l igênc ia  emociona l ;
Maior  to lerânc ia  e  respe i to ,  poss ib i l i tando  uma gama de  temas  para  serem
traba lhados ;
In ter ior i zação  da  popu lação  (aumento  da  popu lação  dos  munic íp ios ) ;
Omnichanne l  ( in tegração ,  presença  e  fac i l idade  em mul t icana is  de  re lac ionamento ;
Customização  (person i f icação ,  exc lus iv idade)  para  um c l iente  cada  vez  mais
ex igente ;
Busca  de  exper iênc ias  a lém de  produtos  e  serv iços ;
Wearab les  e  rea l idade  aumentada ;
Cr ise  migratór ia  contro lada  e  aquecendo  e  d ivers i f icando  os  mercados  e  as
soc iedades ;

2021-2026
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Estat í s t icas  e  ind icadores

PLANO ESTRATÉGICO
DIAGNÓSTICO

2021-2026
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Estat í s t icas  e  ind icadores

PLANO ESTRATÉGICO
DIAGNÓSTICO

2021-2026
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Estat í s t icas  e  ind icadores

PLANO ESTRATÉGICO
DIAGNÓSTICO

2021-2026
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Sob qua l  cenár io  o  P lano  Est ratég ico  2021-2026 do  Poder  Jud ic iár io  do  Estado
de  Rora ima fo i  constru ído?

PLANO ESTRATÉGICO
SWOT

Congelamentos
orçamentários

Ataques midiáticos ao
Poder Judiciário

Falta de segurança no
Processo Eletrônico;

Bom relacionamento com
parceiros

Forte aparato tecnológico:
videoconferência, processo

eletrônico

Comunicação Eletrônica
entre as partes insuficiente

Atendimento às partes
deficitário

FRAQUEZASAMEAÇAS

FORÇAS

OPORTUNIDADES

Cultura da inovação no
serviço público

Busca pela melhoria
contínua

Tecnologia em evolução
exponencial

Sociedade percebe a
participação da Justiça no     

 dia-a-dia;

Membros acessíveis e
participativos

Maturidade institucional

Piora nas condições climáticas
e de sustentabilidade

Parceiros em níveis diferentes
de gestão, estrutura e

virtualização

Atualização de códigos e
normas.

Flexibilidades legais para
contratações

Audiências com limitações na
organização, efetividade e tempo

Decisões administrativas e
judiciais, e fluxos de trabalho

não padronizados

Reclamações quanto ao 
 cumprimento das diligências

realizadas por Oficiais de Justiça

Aumento da população,
demanda e criminalidade

2021-2026
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ALINHAMENTOS

PÁGINA 27

CÍRCULOS DE PAZ
CÍRCULOS DE PAZ



ONDE  ESTAMOS

METODOLOGIA

Quais  os  desaf ios  estabe lec idos  pe lo  CNJ  ao  Jud ic iár io  Nac iona l  ?

PLANO ESTRATÉGICO
MACRODESAFIOS DO

JUDICIÁRIO NACIONAL

2021-2026
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ONDE  ESTAMOS

METODOLOGIA

Quais  os  ob jet ivos  da  ONU para  o  mundo em 2030?

PLANO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

2021-2026
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PLANO DE  AÇÃO

PÁGINA 30

CÍRCULOS DE PAZ
CÍRCULOS DE PAZ



À MATRIZ SWOT  -  Forças ,  F raquezas  Oportun idades  e  Ameaças ;
À  Estratégia Nacional  do Poder Judiciár io  -  Macrodesaf ios  do  CNJ  1  a  10 ;
Aos  Objet ivos de Desenvolv imento Sustentável  da  ONU -  ODS 1  a  17* ;
Aos  Objet ivos Estratégicos da Estratégia Nacional  de TIC  -  OE  1  a  8 .

             O  P lano  de  Ação  cons is te  em t raçar  ob jet ivos  e  metas  baseados  no  d iagnóst ico
e  na  ident idade  da  organ ização ,  bem como,  suger i r  in ic ia t i vas  a  serem rea l i zadas  ao
longo  dos  se is  anos  de  v igênc ia  do  presente  P lano .  Para  melhor  compreender  as  pág inas
a  segu i r ,  importante  esc larecer  os  segu inte  conce i tos :

Perspectiva:  Tema do  Objet ivo  -  Área  ou  Grupo  a  perceber  os  benef íc ios  daque le
resu l tado ,  quando  a lcançado .  São  4  Perspect ivas :  Pessoas  (Aprend izagem e
Cresc imento ) ,  Recursos  (Orçamento  e  F inanças ) ,  Processos  Internos  ( f luxos  de  t raba lho ,
qua l idade  e  inovação)  e  Soc iedade  (c l ientes ,  ju r i sd ic ionados ,  popu lação) .
Objet ivo:  Resu l tado  a lmejado  pe la  inst i tu ição .
Meta:  Ob jet ivo  desdobrado  em prazo  e  quant idade  a lmejados .
Indicador:  Un idade  de  medida  da  Meta .  Como a  meta  será  moni torada .
Alinhamento:  Os  ob jet ivos ,  metas ,  ind icadores  e  in ic ia t i vas  apresentados  aqu i  estão
a l inhados  ao  D iagnóst ico  S i tuac iona l ,  após  o  Re latór io  do  PE I  2015-2020,  rea l i zação
dos  C í rcu los  de  Paz  e  Aná l i se  de  Cenár ios ,  sendo  dev idamente  a l inhados :

*Todos  os  ob jet ivos  contemplam os  ODS 16 e  17 :  16 .  Promover  soc iedades  pac í f icas  e
inc lus ivas  para  o  desenvo lv imento  sustentáve l ,  p roporc ionar  o  acesso  à  just iça  para
todos  e  constru i r  inst i tu ições  e f icazes ,  responsáve is  e  inc lus ivas  em todos  os  n íve is  e
17 .  For ta lecer  os  meios  de  implementação  e  rev i ta l i zar  a  parcer ia  g loba l  para  o
desenvo lv imento  sustentáve l .

PLANO ESTRATÉGICO
2021-2026

PÁGINA 31

O P lano  de  Ação  do  PE I  2021-2026 é  formado pe lo  quê  ?



ONDE  ESTAMOS

METODOLOGIA

Inst i tu i r  a  Gestão  Est ratég icas  de
Pessoas  ao  e laborar  e  cumpr i r ,  pe lo
menos ,  70% do  P lano  Est ratég ico  de
Pessoas  até  2026

1 .

Grau  de  Cumpr imento  do  P lano  Est ratég ico
de  Pessoas

PLANO ESTRATÉGICO
PERSPECTIVA DE PESSOAS:  QUAIS  OBJET IVOS ,  METAS E  IN ICIAT IVAS DEVEM SER REALIZADOS

DE MODO A GERAR VALOR PARA O APRENDIZADO E  CRESCIMENTO DO TJRR?

2021-2026

PÁGINA 32

Instituir a Gestão Estratégica de Pessoas 4.0

Índ ice  de  Absente ísmo -  doença
PRQV –  Percentua l  da  Força  de  Traba lho
Tota l  par t ic ipante  de  ações  de  qua l idade
de  v ida

Meta

Indicador de Avaliação
da Meta

Indicadores do CNJ



ONDE  ESTAMOS

METODOLOGIA

PLANO ESTRATÉGICO
2021-2026

PÁGINA 33

Instituir a Gestão Estratégica de Pessoas 4.0

Cesta de Iniciativas
Elaboração do Plano Estratégico de Gestão de Pessoas
Implantação de um Sistema Gerencial Eletrônico de Gestão de Pessoas
Melhoria dos instrumentos de avaliação de desempenho e produtividade em teletrabalho;
Revisão da estrutura administrativa (setores, alçadas e competências)
Revisão das Carreiras de Cargos Efetivos e Comissionados 
Estabelecimento de uma política de Gestão de Pessoas clara, monitorável e igualitária
Monitoramento de licenças e afastamentos para providências proativas
Preparação para aposentadoria
Monitoramento do endividamento de magistrados e servidores buscando apoio, esclarecimentos
e assessoria
Lotação de Magistrados e Servidores conforme afinidade, habilidade, conhecimento e atitude
Setor de escuta interna (ouvidoria interna)
Programa de reconhecimento de pessoas
Programa de integração entre seniores e juniores (pessoas mais experientes e pessoas recém-
chegadas)
Seleção de servidores efetivos e comissionados por competência
Terceirização da mão de obra possível, necessária e dentro da legalidade

F1 - Força 1: Maturidade institucional
Fr1 - Fraqueza 1: Atendimento às Partes Deficitário
O4 - Oportunidade 4: Tecnologia em evolução exponencial
A1 - Ameaça 1: Aumento da população, demanda e criminalidade
ODS 3, 5 e 8 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 3. Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos, em todas as idades; 5. Alcançar a igualdade de gênero e
empoderar todas as mulheres e meninas; 8. Promover o crescimento econômico sustentado,
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos
MD 10 - Macrodesafio 10 do CNJ: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas
OE 3 - Objetivo Estratégico da Estratégia Nacional de TIC 3: Reconhecer e desenvolver as
competências dos colaboradores

Alinhamentos



2 .  Desenvo lver  pessoas  para  uma just iça  e fet iva  a  ponto  de  conqu is tar
Índ ice  de  Sat is fação  maior  que  80% dos  usuár ios  com o  atend imento  e
prestação  do  serv iço  jud ic ia l ,  medido  em pesqu isa  até  2026

Grau  de  Sat is fação  dos  usuár ios  com o  atend imento  e  prestação  do
serv iço  jud ic ia l ,  medido  em pesqu isa

PLANO ESTRATÉGICO
2021-2026

PÁGINA 34

DESENVOLVER PESSOAS COMPROMETIDAS
COM UMA JUSTIÇA EFETIVA E INOVADORA

Tempo Médio  de  t ramitação  de  Processos  Admin is t rat ivos
Disc ip l inares
Índ ice  de  Capac i tação  de  Magis t rados  e  Serv idores

Meta

Indicador de Avaliação da Meta

Indicadores do CNJ
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METODOLOGIA

PLANO ESTRATÉGICO
2021-2026
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Cesta de Iniciativas
Elaboração de um Plano de Capacitação e Desenvolvimento de pessoas comprometidas com uma
justiça efetiva e inovadora (mudança de mindset)
Disponibilidade de teletrabalho, trabalho presencial ou híbrido, garantindo a transformação digital
Adaptação dos manuais, fluxos e rotinas de trabalho à realidade da transformação digital
Revisão e enxugamento de normas internas
Qualificação nos fluxos de trabalho
Formação de Magistrados Líderes
Formação em inovação
Utilização constante do Laboratório de Inovação com convidados internos e externos
Reuniões e encontros de alinhamentos estratégicos, táticos e operacionais
Aperfeiçoamento das atividades correcionais baseadas nos mais inovadores conceitos e técnicas
de auditoria

DESENVOLVER PESSOAS COMPROMETIDAS
COM UMA JUSTIÇA EFETIVA E INOVADORA

F3 - Força 3: Busca pela melhoria contínua
Fr 1 e 6 - Fraqueza: 1. Atendimento às Partes Deficitário e 6. Reclamações quanto ao
cumprimento das diligências realizadas por Oficiais de Justiça
O 2 e 3 - Oportunidade: 2. Atualização de Códigos e Normas e 3: Cultura da Inovação no Serviço
Público;
A1 - Ameaça 1: Aumento da população, demanda e criminalidade
ODS 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos
MD 2, 3 e 10 - Macrodesafio do CNJ: 2. Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com
a sociedade,  3. Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional. 10. Aperfeiçoamento da
Gestão de Pessoas
OE 2 e 3 - Objetivo Estratégico da Estratégia Nacional de TIC: 2. Promover a Transformação
Digital e  3. Reconhecer e desenvolver as competências dos colaboradores

Alinhamento



PLANO ESTRATÉGICO
2021-2026
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PERSPECTIVA DE  RECURSOS:  QUAIS  OBJET IVOS ,  METAS E  AÇÕES DEVEM SER REALIZADOS DE
MODO A GERAR VALOR PARA AS F INANÇAS DO TJRR?

3 .  Ampl iar  e  d ivers i f icar  as  fontes  de
recursos  ao  obter ,  no  mín imo ,  10  novas
fontes  de  recursos  entre  2021  e  2026

Número  de  fontes  de  recursos  novos
obt idas  entre  2021  e  2026

AMPLIAR E DIVERSIFICAR AS FONTES DE RECURSOS

IDOB -  Índ ice  de  dotações  para  despesas
obr igatór ias                                                          
I EDD -  Índ ice  de  execução  das  dotações
para  despesas  d iscr ic ionár ias

Meta

Indicador de Avaliação da Meta

Indicadores do CNJ
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PERSPECTIVA DE  RECURSOS:  QUAIS  OBJET IVOS ,  METAS E  AÇÕES DEVEM SER REALIZADOS DE
MODO A GERAR VALOR PARA AS F INANÇAS DO TJRR?

3 .  Ampl iar  e  d ivers i f icar  as  fontes  de
recursos  ao  obter ,  no  mín imo ,  10  novas
fontes  de  recursos  entre  2021  e  2026

Número  de  fontes  de  recursos  novos
obt idas  entre  2021  e  2026

AMPLIAR E DIVERSIFICAR AS FONTES DE RECURSOS

IDOB -  Índ ice  de  dotações  para  despesas
obr igatór ias                                                          
I EDD -  Índ ice  de  execução  das  dotações
para  despesas  d iscr ic ionár ias

Meta

Indicador de Avaliação da Meta

Indicadores do CNJ



PLANO ESTRATÉGICO
2021-2026

PÁGINA 38

AMPLIAR E DIVERSIFICAR AS FONTES DE RECURSOS

Cesta de Iniciativas
Pesquisa e monitoramento de editais nacionais e internacionais de oferta de recursos para
projetos;
Acompanhamento e negociação de emendas legislativas
Criação de novas fontes de receitas utilizando recursos que o Tribunal dispõe (aluguel de prédios,
cobranças por serviços de busca e pesquisa, prestação de serviços como cursos, mentorias e
outros)
Cursos de capacitação sobre captação de recursos e prestação de contas
Atualização das custas e emolumentos
Aprimoramento e ampliação dos Leilões

A 4 e 5 - Ameaça: 4. Congelamentos orçamentários e 5. Ataques midiáticos ao Poder Judiciário
ODS 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno
e produtivo e trabalho decente para todos
MD 11 - Macrodesafio do CNJ 11: Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira
OE 2 - Objetivo Estratégico da Estratégia Nacional de TIC 2: Promover a Transformação Digital

Alinhamento



PLANO ESTRATÉGICO
2021-2026

PÁGINA 39

4.  Ot imizar  os  recursos  dest inados  às
ações  e  pro jetos  ao  a lcançar  80% de  grau
de  cumpr imento  dos  P lanos  de  Aqu is ições  e
Contratações  até  2026

Percentua l  de  Cumpr imento  dos  P lanos  de
Aquis ições  das  t rês  Gestões  do  per íodo

OTIMIZAR RECURSOS DESTINADOS ÀS
AÇÕES E PROJETOS

I EP  -  Índ ice  de  Execução  das  dotações  para
pro jetos

Meta 

Indicador de Avaliação da Meta

Indicador do CNJ



PLANO ESTRATÉGICO
2021-2026
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OTIMIZAR RECURSOS DESTINADOS ÀS
AÇÕES E PROJETOS

Cesta de Iniciativas
Realização de levantamento de demandas orçamentárias com tempo suficiente para discussões e
esclarecimentos;
Apresentação das expectativas e necessidades dos diversos grupos de interesse em busca do
melhor alinhamento entre demandas específicas e estratégia institucional
Aperfeiçoamento do Plano de Aquisições
Integração entre os Sistemas do Plano de Aquisições e Contratações, Sistema de Compras e
contratações e o Sistema de Empenho e liquidações

Fr 4 - Fraqueza 4: Decisões administrativas e judiciais, e fluxos de trabalho não padronizados
A 2 e 4 - Ameaça: 2. Piora nas condições climáticas e de sustentabilidade e 4. Congelamentos
orçamentários
ODS 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno
e produtivo e trabalho decente para todos
MD 9 e 11 - Macrodesafio do CNJ: 9. Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e Governança
Judiciária e 11. Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira
OE 2 e 6 - Objetivo Estratégico da Estratégia Nacional de TIC: 2. Promover a Transformação
Digital e 6. Aprimorar as aquisições e contratações;

Alinhamento



PLANO ESTRATÉGICO

INTEGRAR A INSTITUIÇÃO POR MEIO DE PROCESSOS
INTERNOS SUSTENTÁVEIS E AUTOMATIZADOS

Índ ice  de  Transparênc ia
IDS -  Índ ice  de  Desempenho  de  Sustentab i l idade
Meta  9

PERSPECTIVA DE  PROCESSOS INTERNOS:  QUAIS  OBJET IVOS ,  METAS E  AÇÕES DEVEM SER
REALIZADOS DE  MODO A GERAR VALOR E  MELHORIAS NOS FLUXOS DE  TRABALHO DO TJRR?

5 .  In tegrar  a  gestão  por  meio  da  automação  de  80% das  at iv idades
admin is t rat ivas  e  jud ic ia is  a té  2026
6.  Promover  processos  in ternos  sustentáve is ,  ocas ionando  o  aumento  do
Índ ice  de  Desempenho  de  Sustentab i l idade  do  CNJ  para  90% até  2026.  

7 .  Promover  processos  in ternos  sustentáve is  ao  reduz i r  custos  com pape l ,
água ,  energ ia ,  passagens  aéreas ,  d iár ias  e  copos  descartáve is  em 40%
comparando  2026 com o  ano  de  2021

2021-2026

PÁGINA 41

Percentua l  de  at iv idades  automat i zadas
% de  custos  reduz idos
% do  IDS a lcançado  pe lo  T JRR em 2026

Metas

Indicadores de Avaliação da Meta

Indicadores do CNJ



PLANO ESTRATÉGICO
INTEGRAR A INSTITUIÇÃO POR MEIO DE PROCESSOS

INTERNOS SUSTENTÁVEIS E AUTOMATIZADOS

2021-2026
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Cesta de Iniciativas
Utilização dos fluxos mapeados e otimizados pelo Simplificar para automatização dos
procedimentos
Aumento gradativo do  teletrabalho
Implantação do teleatendimento
Ampliação da comunicação eletrônica com partes e instituições parceiras                                                               
Disponibilização de ferramentas de inteligência artificial por telefone, aplicativos de mensagens e
redes sociais de triagem, atendimento e dúvidas frequentes
Realização de ações de sustentabilidade envolvendo ensino, pesquisa, extensão e cultura                                       
Promoção da acessibilidade por meio da comunicação e do atendimento para todas e todos
Realização de ações de responsabilidade social institucionais 
Inclusão de critérios de sustentabilidade nos contratos com fornecedores
Aprimoramento da imagem do Poder Judiciário como ambientalmente responsável
Criação de metas periódicas de racionalização do uso de recursos materiais
Realização de campanhas de conscientização quanto a otimização de recursos
Utilização de fontes de energia sustentáveis
Elaboração de Plano de aproveitamento de água
Ampliação da gestão de resíduos
Realização de coleta e separação do lixo reciclável
Implantação da Centro de Custos
Cumprimento da Resolução 347/2020 que dispõe sobre Governança de Contratações

F5 -Força 5: Forte aparato tecnológico
Fr3 - Fraqueza 3: Comunicação Eletrônica entre as partes insuficiente
A 2, 3 e 4 - Ameaça: 2. Piora nas condições climáticas e de sustentabilidade, 3. Parceiros em
níveis diferentes de gestão, estrutura e virtualização e 4. Congelamentos orçamentários
ODS 6, 7. 11, 12, 13, 14, 15
MD 2, 3, 7, 9, 10, 11 e 12
OE 2 - Objetivo Estratégico da Estratégia Nacional de TIC 2: Promover a Transformação Digital

Alinhamento



PLANO ESTRATÉGICO
GARANTIR A QUALIDADE DOS PROCESSOS INTERNOS

8.  Garant i r  a  qua l idade  dos  processos  in ternos  por  meio  de  f luxos  de
traba lho  admin is t rat ivos  e  jud ic ia is  em conformidade  mín ima de  80% até
2026

Tempo de  Tramitação  dos  processos  pendentes
IPC-Jus                                                                                          
Taxa  de  Congest ionamento
Meta  1 ,  2  e  5
Prêmio  CNJ  de  Qua l idade

2021-2026

PÁGINA 43

Percentua l  (%)  de  processos  ana l i sados  em conformidade  medidos  por
meio  de  B ig  Data

Meta

Indicador de Avaliação da Meta

Indicadores CNJ
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GARANTIR A QUALIDADE DOS PROCESSOS INTERNOS
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Cesta de Iniciativas
Ampliação da Gestão de Processos e da Qualidade
Avaliação sistemática da conformidade dos fluxos de trabalho 
Implantação da Metodologia de Controles Internos nas unidades de apoio direto e indireto 
Evolução da correição com técnicas internacionais de auditoria
Implantação efetiva da auto inspeção pelo Magistrado
Elaboração de painéis específicos de avaliação de conformidade
Programas de incentivo ao uso correto das rotinas e fluxos de trabalho
Integração dos sistemas entre parceiros (delegacias, MP e etc.) 
Definição de expansão, alteração e/ou unificação em parceria com envolvidos

F3 -Força 3: Busca pela melhoria contínua
Fr2 e 6 - Fraqueza: 2. Audiências com limitações na organização, efetividade e tempo e 6.
Reclamações quanto ao cumprimento das diligências realizadas por Oficiais de Justiça
O5 - Oportunidade 5: Flexibilidades legais para contratações
A3 - Ameaça 3: Parceiros em níveis diferentes de gestão, estrutura e virtualização e 4.
Congelamentos orçamentários
MD 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 e 12
OE 1 e 6 - Objetivo Estratégico da Estratégia Nacional de TIC: 1. Aumentar a satisfação dos
usuários do Sistema Judiciário e 6. Aprimorar as aquisições e contratações de TIC

Alinhamento



PLANO ESTRATÉGICO
APRIMORAR A GESTÃO ESTRATÉGICA DE TIC

9.  Apr imorar  a  Gestão  Est ratég ica  de  T IC  cumpr indo  70% da  Est ratég ia
Nac iona l  de  T IC  -  ENASTIC  2026

IGovT IC-JUD
Percentua l  de  casos  novos  e let rôn icos
sobre  o  acervo  tota l
Índ ice  de  Desempenho  dos  órgãos  no
Prêmio  CNJ  de  Qua l idade  no  e ixo
"Qua l idade  da  In formação"

2021-2026

PÁGINA 45

Percentua l  do  Grau  de  Cumpr imento  da
ENASTIC  2021-2026

Meta

Indicador de
Avaliação da Meta

Indicador do CNJ



PLANO ESTRATÉGICO
APRIMORAR A GESTÃO ESTRATÉGICA DE TIC

2021-2026

PÁGINA 46

Cesta de Iniciativas
Aprimoramento do atendimento ao usuário
Aproximação do usuário por meio de ações participativas na criação de novos sistemas e
funcionalidades 
Promoção da Transformação digital 
Programa de reconhecimento e desenvolvimento das competências dos servidores de TIC 
Inovação de forma participativa
Aperfeiçoamento das técnicas de contratações e aquisições de TIC 
Programa de Segurança da Informação 
Utilização de mecanismos de Inteligencia Artificial

F5 - Força 5: Forte aparato tecnológico
Fr5 - Fraqueza 5: Falta de segurança no Processo Eletrônico
O4 - Oportunidade 4: Tecnologia em evolução exponencial
A3 - Ameaça 3: Parceiros em níveis diferentes de gestão, estrutura e virtualização
MD12 - Macrodesafio do CNJ 12: Fortalecimento da Estratégia de TIC e de Proteção de Dados
OE 1 a 8 - Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC: 1. Aumentar a satisfação dos usuários
do Sistema Judiciário; 2. Promover a transformação digital; 3. Reconhecer e desenvolver as
competências dos colaboradores; 4. Buscar a inovação de forma colaborativa; 5. Aperfeiçoar a
Governança e a Gestão; 6. Aprimorar as aquisições e contratações; 7. Aprimorar a Segurança da
Informação e a Gestão de Dados; 8. Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas

Alinhamento



ONDE  ESTAMOS

METODOLOGIA
PERSPECTIVA DA SOCIEDADE :  QUAIS  OBJET IVOS ,  METAS E  AÇÕES DEVEM SER REALIZADOS DE

MODO A GERAR VALOR PARA A  SOCIEDADE DE  RORAIMA?

PLANO ESTRATÉGICO
2021-2026

PÁGINA 47

GERENCIAR DEMANDAS DE  IMPACTO SOCIAL
10 .  Gerenc iar  demandas  de  Impacto  Soc ia l  a tuando
prevent ivamente  nos  conf l i tos  de  demandas  de
impacto  soc ia l ,  reduz indo  o  percentua l  de  casos  novos
nesse  t ipo  de  demanda em 30% até  2026

% de  redução  de  casos  novos  de  processos  de
impacto  soc ia l

11 .  Gerenc iar  demandas  de  Impacto  soc ia l
promovendo  a  redução  do  tempo de  t ramitação  em
30% até  2026

% médio  de  redução  do  tempo de  t ramitação  dos
processos  com demandas  de  impacto  soc ia l

Metas

Indicador de
Avaliação da
Meta

Indicador do
CNJ

IAJ  -  Índ ice  de  Acesso  à  Just iça ;
Índ ice  de  prescr ição
TpCpICE  -  Tempo Médio  de  Processos  Pendentes  de
Improb idade ,  Corrupção  e  Cr imes  E le i tora is
Taxa  de  encarceramento
TpCpCCr im –  Tempo Médio  dos  Processos  Cr imina is
Pendentes  na  fase  de  conhec imento
TpDecPen -  Tempo Médio  das  dec isões  em Execução  F isca l
TpPr isProv  -  Tempo Médio  de  Ju lgamento  em Pr imei ra
Instânc ia  dos  presos  prov isór ios
Metas  4 ,  6 ,  8  e  9  (2021)



PLANO ESTRATÉGICO
2021-2026

PÁGINA 48

GERENCIAR DEMANDAS DE  IMPACTO SOCIAL

Fr1 - Fraqueza 1: Atendimento às partes deficitário
O1, 3 e 4 - Oportunidade: 1. Sociedade percebe a participação da Justiça no dia-a-dia; 3. Cultura da
inovação no serviço público e 4. Tecnologia em evolução exponencial
Ods 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 e 17 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
MD 1, MD2, MD4, MD5, MD7 E MD 8-Macrodesafios do CNJ
OE 2 e 4 - Objetivo Estratégico da Estratégia Nacional de TIC: 2. Promover a transformação digital e
4.Buscar a inovação de forma colaborativa;

Definição das demandas de impacto social
Atuação efetiva do Magistrado na solução dos conflitos sociais, bem como, na sua prevenção
Ampliação da Justiça Restaurativa 
Cadastro de maiores litigantes publicado
Reuniões e encontros com grandes litigantes
Maior participação na imprensa esclarecendo conflitos de impacto social e demandas repetitivas
Melhoria do monitoramento de processos de demanda repetitiva e impacto social                                                  
Priorização da solução do conflito de processos dessa natureza
Priorização na sentença e no arquivamento de processos de demanda repetitiva e impacto social                        
Criação de metas específicas quanto à solução de conflitos de demandas repetitivas                                             
Elaboração de fluxos, rotinas e manuais de trabalho específicos para os processos de demanda
repetitiva e de impacto social

Alinhamento

Cesta de Iniciativas



PLANO ESTRATÉGICO
2021-2026

PÁGINA 49

ASSEGURAR O AL INHAMENTO DAS
DECISÕES JUDICIA IS

12 .  Assegurar  o  a l inhamento  das  dec isões  jud ic ia is  ao
aumentar  o  percentua l  de  processos  com tese
ap l icada ,  em re lação  ao  tota l  de  processos  pass íve is
de  ap l icação  de  precedentes  até  2026

Número  de  sentenças  anu ladas  em instânc ia  super ior
(2021  x  2026)

13 .  Assegurar  o  a l inhamento  das  dec isões  jud ic ia is  ao
reduz i r  o  número  de  sentenças  anu ladas  em instânc ia
super ior  a té  2026

% de  processos  com tese  ap l icada  em re lação  ao  tota l
de  processos  pass íve is  de  ap l icação  (PTA/PPA)

Metas

Indicador de
Avaliação da
Meta

Indicador do
CNJ

Tempo médio  entre  o  t râns i to  em ju lgado  do  precedente  e  o
t râns i to  em ju lgado  do  processo  em que  a  tese  dever ia  ter
s ido  ap l icada  Tempo médio  entre  a fetação/admissão  e  a
pub l icação  do  acórdão  de  mér i to  nos  Inc identes  de  Reso lução
de  Demandas  Repet i t i vas  ( IRDR)  
Tempo médio  entre  a  a fetação/admissão  e  a  pub l icação  do
acórdão  de  mér i to  nos  Inc identes  de  Assunção  de
Competênc ia  ( IAC)
Pesqu isa  de  Ava l iação  do  Poder  Jud ic iár io
Índ ice  de  Desempenho  dos  órgãos  no  Prêmio  CNJ  de  Qua l idade
no  e ixo  "Governança"
Tempo de  Tramitação  de  Processos  Pendentes



PLANO ESTRATÉGICO
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ASSEGURAR O AL INHAMENTO DAS
DECISÕES JUDICIA IS

F2, F3 e F4 - Força: 2.Membros acessíveis e participativos; 3. Busca pela melhoria contínua e 4. Bom
Relacionamento com parceiros  
Fr4 - Fraqueza 4:  Decisões administrativas e judiciais, e fluxos de trabalho não padronizados
A5 - Ameaça 5: Ataques midiáticos ao Poder Judiciário
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Ods 9, 16 e 17;
MD2, MD6, MD9 - Macrodesafios do CNJ 2, 6 e 9
 OE 4, 5 e 8 - Objetivo Estratégico Nacional de TIC: 4. Buscar a inovação de forma colaborativa; 5.
Aperfeiçoar a Governança e a Gestão e 8. Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas;

Alinhamento

Cesta de Iniciativas
Aprimoramento das ações do NUGEP
Implantação do NAC - Núcleo de Ações Coletivas e do NUPOMED - Núcleo de Monitoramento do
Perfil de Demandas                                                        
Integração das ações do NUGEP, NAC e NUPOMED
Campanhas de conscientização de aplicação de teses
Aprimoramento da publicação e pesquisas de jurisprudências
Elaboração de ementas e enunciados
Fluxo de trabalho padrão aplicados
Criação de Dashoard de anulação de sentenças em instâcia superior 
Monitoramento e avaliação de anulações de sentenças em intância superior



PLANO ESTRATÉGICO
2021-2026

PÁGINA 51

PRESTAR OS SERVIÇOS JUDICIA IS  DE  MODO
100% DIGITAL ,  EM BENEF ÍCIO  DO CIDADÃO

14 .  Atuar  de  modo 100% dig i ta l  ao  fornecer
d ig i ta lmente  todas  as  etapas  da  prestaçao  do  serv iço
jud ic ia l :  da  t r iagem,  atend imento ,  pet ição  com e  sem
advogado ,  aud iênc ia ,  ins t rução ,  ju lgamento ,
conc i l iação ,  d i l igênc ias ,  cumpr imento  e  execução
v i r tua is

Percentua l  de  etapas  d ig i ta is  da  prestação  do  serv iço
jud ic ia l

Meta

Indicador de
Avaliação da
Meta

Indicador do
CNJ

Taxa  de  Congest ionamento  das  execuções  f i sca is
TCL  -  Taxa  de  congest ionamento  l íqu ida ,  exceto
execuções  f i sca is
IAD -  Índ ice  de  Atend imento  à  Demanda



PLANO ESTRATÉGICO
2021-2026

PÁGINA 52

PRESTAR OS SERVIÇOS JUDICIA IS  DE  MODO
100% DIGITAL ,  EM BENEF ÍCIO  DO CIDADÃO

F5 - Força 5: Forte aparato tecnológico, videoconferência, processo eletrônico  
Fr1, Fr2 e Fr6 - Fraqueza: 1. Atendimento às partes deficitário; 2. Audiências com limitações na
organização, efetividade e tempo e 6. Reclamações quanto ao cumprimento das diligências realizadas
por Oficiais de Justiça
O4 - Oportunidade 4:Tecnologia em evolução exponencial
A1 - Ameaça 1: Aumento da população, demanda e criminalidade
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Ods 9, 16 e 17
MD3 e MD12 - Macrodesafios do CNJ 3 e 12
OE 2 e 4 - Objetivo Estratégico Nacional de TIC: 2. Promover a transformação digital e 4. Buscar a
inovação de forma colaborativa

Alinhamento

Cesta de Iniciativas
Criação de banco de dados de usuários e partes para aumento da comunicação eletrônica
Criação de instrumento digital de atendimento em diversos canais (Omnichanel)
Criação de postos de autoatendimento em lugares de fácil acesso, além dos fóruns                                                 
Criação de sistema de autoatendimento e atendimento digital desde a triagem do conflito até a
finalização do processo judicial 
Ampliação da Videoconferência para termos de comarca e outros postos de atendimento



PLANO ESTRATÉGICO
2021-2026
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PREVENIR L IT ÍGIOS POR MEIO DE  SOLUÇÕES
ALTERNATIVAS DE  CONFLITO ,  MEDIAÇÃO E

CONCIL IAÇÃO

15 .  Preven i r  l i t íg ios  por  meio  de  so luções  a l ternat ivas
de  conf l i to ,  mediação  e  conc i l iação  ao  a lcançar  30%
de Índ ice  de  Conc i l iação  até  2026

% de  Índ ice  de  Conc i l iação

Meta

Indicador de
Avaliação da
Meta

Indicador do
CNJ

Índ ice  de  Conc i l iação
Índ ice  de  Rea l i zação  de  Aud iênc ias  nos  CEJUSCs
em re lação  ao  tota l  de  casos  novos
Índ ice  de  casos  remet idos  para  Câmara  de
Conc i l iação/Mediação
IC334 -  Índ ice  de  Rea l i zaçã  de  Aud iênc ias  do
art igo  334 do  CPC                                                           
Meta  3



PLANO ESTRATÉGICO
2021-2026

PÁGINA 54

PREVENIR L IT ÍGIOS POR MEIO DE  SOLUÇÕES
ALTERNATIVAS DE  CONFLITO ,  MEDIAÇÃO E

CONCIL IAÇÃO

Fr6 - Fraqueza 6: Reclamações quanto ao cumprimento das diligências realizadas por Oficiais de
Justiça
A1 - Ameaça 1: Aumento da população, demanda e criminalidade
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Ods 16 e 17
MD5 - Macrodesafios do CNJ 5
OE 4 - Objetivo Estratégico Nacional de TIC 4: Buscar a inovação de forma colaborativa

Alinhamento

Cesta de Iniciativas
Realização de campanhas de incentivo à mediação e conciliação                   
Busca de parcerias para que a conciliação de conflitos ocorra antes de chegar ao Judiciário                                   
Incentivo à concilição nas próprias empresas, cartórios extrajudiciais, escritórios de advocacia,
Defensorias, Procuradorias e outros
Educação conciliadora em escolas estaduais, municipais e particulares                                                       
Formação de mediadores e conciliadores nas faculdades de direito                                                                  
Ampliação da Justiça Comunitária                                                                                                                 
Realização do Projeto a Justiça vai à escola, com ações integradas de educação, valorização dos
direitos humanos e prevenção ao litígio em escolas e instiuições de ensino superior



PLANO ESTRATÉGICO
2021-2026

PÁGINA 55

AUMENTAR A  EFET IV IDADE DAS AUDIÊNCIAS
PRESENCIAIS  E  V IRTUAIS

Aumentar  a  e fet iv idade  das  aud iênc ias  presenc ia is  e  v i r tua is  aumentando
o  percentua l  de  aud iênc ia  rea l i zada  sem cance lamento  ou  redes ignação  em
25% até  2026
Aumentar  a  e fet iv idade  das  aud iênc ias  presenc ia is  e  v i r tua is  aumentando
o  percentua l  de  atos  processua is  rea l i zados  em aud iênc ia  em 25% até
2026

% de  aumento  do  número  de  aud iênc ias  rea l i zadas
sem cance lamento  ou  redes ignação

% de  aumento  do  número  de  atos  processua is
rea l i zados  em aud iênc ias

Pesqu isa  de  Ava l iação  do  Poder  Jud ic iár io
Tempos  de  Tramitação  dos  Processos  Pendentes
IPC-Jus    
Taxa  de  Congest ionamento
Metas  1 ,  2  e  5      
Prêmio  CNJ  de  Qua l idade

Indicador de
Avaliação da
Meta

Indicador do
CNJ

Metas
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F2 e F4  - Força: 2. Membros acessíveis e participativos e 4. Bom Relacionamento com parceiros
Fr2 e Fr6 - Fraqueza: 2. Audiências com limitações na organização, efetividade e tempo e
6.Reclamações quanto ao cumprimento das diligências realizadas por Oficiais de Justiça
A1 - Ameaça 1: Aumento da população, demanda e criminalidade
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Ods 16 e 17
MD1, 2 e 3 - Macrodesafios do CNJ 1, 2 e 3
OE 4 - Objetivo Estratégico Nacional de TIC 4: Aumentar a satisfação dos usuários do Sistema
JudiciárioBuscar a inovação de forma colaborativa

Alinhamento

Cesta de Iniciativas
Instalação de sistema de som nos fóruns da capital e do interior para comunicação com as partes
sobre as audiências
Campanhas de conscientização quanto às audiências como principal ação de relacionamento com
o usuário não devendo, em regra, cancelada ou redesignada
Melhoria nos mecanismos de monitoramento de realização de audiência                      
Criação de metas internas de realização de audiências
Parceria com instiuições parceiras evitando a redesignação e cancelamento das audiências                                   
Estabelecimento de calendário concentrado e integrado de audiências facilitando a organização e
participação de Membros do Ministério Público e Defensoria                                                                                      
Criação de mecanismos de monitoramento do cumprimento das diligências por oficiais de justiça
pelas unidades e partes interessadas na realização da audiência                                                                                
Criação de aplicativo de busca de endereços e localização de partes
Criação de rotina das audiências de modo a aproveitá-la o máximo possível para ações como:
cumprimento de diligências, atualização de dados das partes e, quando possível, decisão ou
sentença
Melhoria do monitoramento de atos processuais realizados em audiência                      
Estabelecimento de metas internas de atos processuais realizados em audiência                                                     
Pesquisa de satisfação após as audiências, por meio virtual

AUMENTAR A  EFET IV IDADE DAS AUDIÊNCIAS
PRESENCIAIS  E  V IRTUAIS
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