
REUNIÃO DE ANÁLISE 
DA ESTRATÉGIA 

4ª R.A.E. 
2014 

Natal, 04 de dezembro de 2014. 



Comitê Gestor 

 Desembargador Presidente do TJRN - Dr. Aderson Silvino 

 Juiz Auxiliar da Presidência – Dr. Raimundo Carlyle 

 Juiz Auxiliar da Presidência – Dr. Fábio Filgueira 

 Juíza Auxiliar da Corregedoria – Dra. Patrícia Gondim 

 Juíza Coordenadora da ESMARN – Dra. Ticiana Nobre 

 Juiz Representante da AMARN – Dra. Hadja Rayanne 

 Juíza Representante da Coordenação dos Juizados Especiais -  

 Representante dos Servidores 

 Secretário Geral – Bernardo Miranda 

 Secretário SGE – Heitor César 

 
Resolução nº 51 /2010 com alterações realizadas pelas Resoluções nº’s 39 e 48 de 2013. 



 Coordenadora dos Juizados Especiais – Dra. Sulamita Pacheco 

 Secretária de Comunicação Social – Sra. Juliska Azevedo; 

 Equipe da Secretaria de Gestão Estratégica – Daniel Augusto, 

Karine Symonir, Katiuscia Azevedo, Nilo Augusto, Rodrigo Varela, 

Severino Neto e Sílvia Daniela. 

 

Convocados 



Pauta 

 Informações gerais: nacional e local; 

 Encontro Nacional do Poder Judiciário; 

 Metas Prioritárias aprovadas; 

 Construção do Planejamento Estratégico 2015-2020; 

Nível das metas e avaliação da estratégia; 

Deliberações. 



Informações/Propostas/Deliberações 
da reunião passada 

 Maiores desafios 

 Indicador 18 (integração dos sistemas administrativos; ERP); 

 Indicador 10 (Mapeamento de competências); 

 Indicador 3 (Virtualização de processos novos); 

 Indicador 2 (Taxa de Congestionamento dos processos de conhecimento); 

 Indicador 15 (Eficiência Operacional). 

 Metas Prioritárias; 

 Instalação do Comitê de priorização de primeiro grau e orçamento e Comitê de 
segundo grau; 

 Apresentação do Projeto de desenvolvimento e implantação do GRH; 

 Comitês do Projeto de Mapeamento de Competências; 

 Clima Organizacional e absenteísmo; 

 Impulsionamento da Meta 03/2014; 

 Campanha de incentivo ou mobilização para a baixa de processos; 

 Troféus <Usina de Ideias= e <SUPREMO=; 



Informações/Propostas/Deliberações 
da reunião passada 

 Instalação do Comitê de priorização de primeiro grau e orçamento; 

 Titulares  

 - Dr. Mádson Ottoni; 

 - Dr. José Dantas; 

 - Sr. Heitor César; 

 - Dr. João Pordeus; 

 - Sr. João Francisco; 

 - Dra. Hadja Rayanne; 

 - Sr. Baltazar Marinho. 

 

 Suplentes 

 - Dra. Keity Saboya; 

 - Dra. Ticiana Delgado; 

 - Dra. Azevedo Hamilton; 

 - Sr. Alexandre Lima. 

 

 Maiores desafios 

 Indicador 18 (integração dos sistemas administrativos; ERP); 

 Indicador 10 (Mapeamento de competências); 

 Indicador 3 (Virtualização de processos novos); 

 Indicador 2 (Taxa de Congestionamento dos processos de conhecimento); 

 Indicador 15 (Eficiência Operacional). 

 Metas Prioritárias; 



Comitê de Priorização do 1º Grau 
e Orçamento 

 Maiores desafios 

 Indicador 18 (integração dos sistemas administrativos; ERP); 

 Indicador 10 (Mapeamento de competências); 

 Indicador 3 (Virtualização de processos novos); 

 Indicador 2 (Taxa de Congestionamento dos processos de conhecimento); 

 Indicador 15 (Eficiência Operacional). 

 Metas Prioritárias; 



• Efetividade 

• Equidade 

• Segurança jurídica 

• Transparência 
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Aprendizagem e Crescimento 

Ampliar o acesso à justiça 

Aperfeiçoar a 

Gestão de 

Recursos 

Humanos  

 
 

•  Independência 

•  Imparcialidade 

•  Moralidade 

•  Celeridade 
•   

Atributos de Valor para a Sociedade 

Acesso ao Sistema de Justiça 

Aumentar a celeridade e eficácia da 

prestação jurisdicional e 

administrativa 

Eficiência Operacional 

Aperfeiçoar o processo de 

comunicação social 

Otimizar a fiscalização e correição 

Estabelecer e fortalecer parcerias com as 

instituições que interagem com o PJRN 

Atuação Institucional 

Estimular 

iniciativas 

inovadoras e 

disseminar o 

conhecimento  

Promover o 

alinhamento e 

a integração 

entre as 

unidades do 

PJRN  

Alinhamento 

e Integração 

Gestão de 

Pessoas 

Aprendizagem 

e Inovação 

Recursos Estratégicos 

Gestão da 

Infraestrutura  

Orçamento e 

Finanças  

Garantir a 

infraestrutura 

física e 

tecnológica do 

PJRN 

Aprimorar a 

Gestão 

orçamentária e 

financeira  

Aumentar a 

confiabilidade e 

ampliar o acesso 

às informações 

Gestão da 

Informação 

Visão: 

Ser reconhecido pela Sociedade como uma instituição 

independente, harmônica, respeitada e dotada de 

credibilidade, acessível a todos e garantidora de cidadania 

MAPA ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

Missão: 

Garantir que a justiça chegue a 

todos de forma rápida e efetiva, 

contribuindo para a realização do 

bem comum 

Disseminar valores éticos, morais e  

cidadania 



01 – Índice de Confiança no Poder Judiciário 
02 – Índice de satisfação do cliente 
03 – Taxa de Congestionamento 
04 – Produtividade do magistrado (conhecimento) 
05 – Índice de atendimento à demanda 
06 – Índice de agilidade no julgamento 
07 – Índice de processos antigos 
08 – Agilidade na tramitação dos processos 
09 – Índice de virtualização dos processos novos 
10 – Índice de agilidade na publicação dos acórdãos 
11 – Eficiência operacional 
12 – Eficiência na arrecadação de receitas 
13 – Redução do consumo de papel 
14 – Redução do consumo de água 
15 – Redução do consumo de energia 
16 – Índice de acesso à justiça 
17 – Taxa de Congestionamento na fase de execução 
18 – Produtividade do magistrado (execução) 
19 – Pessoas beneficiadas por projetos sociais 
20 – Índice de gestão participativa 
21 – Sucesso na execução dos projetos estratégicos 
22 – Aproveitamento das Boas Práticas de Gestão 
23 – Parcerias estratégicas internas ao Judiciário 
24 – Índice de parcerias estratégicas 
25 – Índice de promoção de valores éticos e morais 
 

 

26 – Publicação integral dos processos na Internet 
27 – Inf. orçamentárias e financeiras disponíveis 
28 – Índice de inserções institucionais na mídia 
29 – Índice de matérias institucionais positivas 
30 – Capacitação nas competências estratégicas 
31 – Atingimento do Plano de Capacitação 
32 – Percentual do custeio em capacitação 
33 – Índice de alcance das metas 
34 – Índice do Clima Organizacional 
35 – Índice de absenteísmo 
36 – Índice de prevenção de saúde 
37 – Índice de aderência aos padrões mínimos de TI 
38 – Unidades com segurança armada e/ou eletrônica 
39 – Satisfação com as instalações físicas 
40 – Índice de condições de trabalho 
41 – Índice de aderência às metas do PETI 
42 – Índice Disponibilidade de equipamentos de TI 
43 – Índice de disponibilidade de sistemas on-line 
44 – Índice de orçamento estratégico 
45 – Índice de execução do orçamento estratégico 
46 – Índice de execução do orçamento disponível  
   Serviços externos ofertados em ambiente virtual 
   Índice de cobertura das ações de correição 
   índice de Mapeamento de Competências 
   Índice de institucionalização de boas práticas de gestão 
   Índice de sistemas administrativos estratégicos integrados no ERP 

Indicadores Projetos 

https://www.youtube.com/watch?v=HmN0Fmx2ZX4
https://www.youtube.com/watch?v=opvA0mxSuSA
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Resultados  iguais ou maiores que 100% 

Resultados  menores que 90% até 60% 

Resultados  menores que 100%  e até 90% 

Resultados menores que 60%  

Objetivos Paralisados (não priorizados pela gestão) 

Mosaico de Mensuração de Indicadores 
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Resultados  iguais ou maiores que 100% 

7-Índice de parcerias 
estratégicas. 

13- Índice de 
satisfação com 

instalações físicas 

8- Índice de alcance 
de Metas. 

12- Índice de 
capacitações nas 

competências 
estratégicas. 

Resultados  menores que 90% até 60% 

Resultados  menores que 100%  e até 90% 

Resultados menores que 60%  

Objetivos Paralisados (não priorizados pela gestão) 

7-Índice de parcerias 
estratégicas. 

13- Índice de 
satisfação com 

instalações físicas 

8- Índice de alcance 
de Metas. 

12- Índice de 
capacitações nas 

competências 
estratégicas. 

9        1        2        6 

Mosaico de Mensuração de Indicadores 

1-Serviços externos 
disponibilizados em 

ambiente virtual. 

2-Taxa de 
congestionamento. 

14- Índice de 
disponibilidade de 
equipamentos de 

tecnologia 

15- Eficiência 
Operacional 

9- Índice de clima 
organizacional. 

3- Índice de 
virtualização de 

processos novos. 

16- Índice de 
orçamento 
estratégico 

10- Índice de 
competências 

mapeadas. 

4- Índice de 
cobertura de 
correições. 

17- Índice de 
disponibilidade de 
sistemas online 

11- Índice de 
institucionalização de 

boas práticas de 
gestão. 

5- Número de 
pessoas 

beneficiadas por 
projetos sociais. 

18- Índice de 
sistemas 

administrativos 
integrados ao ERP. 

6- Índice de 
inserções 

institucionais na 
mídia. 
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2-Taxa de 
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Indicadores 



M
A
I
O
R
E
S
 

D
E
S
A
F
I
O
S
 

E
S
T
R
A
T
É
G
I
C
O
S
 



• Efetividade 

• Equidade 

• Segurança jurídica 

• Transparência 

 

So
ci

ed
ad

e 
Pr

oc
es

so
s 

In
te

rn
os

 

Aprendizagem e Crescimento 

Ampliar o acesso à justiça 

Aperfeiçoar a 

Gestão de 

Recursos 

Humanos  

 
 

•  Independência 

•  Imparcialidade 

•  Moralidade 

•  Celeridade 

•   

Atributos de Valor para a Sociedade 

Acesso ao Sistema de Justiça 

Aumentar a celeridade e eficácia da 

prestação jurisdicional e 

administrativa 

Eficiência Operacional 

Aperfeiçoar o processo de 

comunicação social 

Otimizar a fiscalização e correição 

Estabelecer e fortalecer parcerias com as 

instituições que interagem com o PJRN 

Atuação Institucional 

Estimular 

iniciativas 

inovadoras e 

disseminar o 

conhecimento  

Promover o 

alinhamento e 

a integração 

entre as 

unidades do 

PJRN  

Alinhamento 

e Integração 

Gestão de 

Pessoas 

Aprendizagem 

e Inovação 

Recursos Estratégicos 

Gestão da 

Infraestrutura  

Orçamento e 

Finanças  

Garantir a 

infraestrutura 

física e 

tecnológica do 

PJRN 

Aprimorar a 

Gestão 

orçamentária 

e financeira  

Aumentar a 

confiabilidade e 

ampliar o acesso 

às informações 

Gestão da 

Informação 

Visão: 

Ser reconhecido pela Sociedade como uma instituição 

independente, harmônica, respeitada e dotada de 

credibilidade, acessível a todos e garantidora de cidadania 

MAPA ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

Missão: 

Garantir que a justiça chegue a 

todos de forma rápida e efetiva, 

contribuindo para a realização do 

bem comum 

Disseminar valores éticos, morais e  

cidadania 



Deliberações 
Proposta 1: Gestão de Infraestrutura: Indicador 18 – Sistemas estratégicos integrados 
ao ERP: Determinar ao SETIC que apresente na próxima RAE a Proposta do Projeto de 
desenvolvimento e implantação do GRH, indicando o possível gerente do Projeto; 

Proposta 2: Celeridade e Produtividade: Nomear o gerente do Projeto do PAV; 

Proposta 3: Gestão de Pessoas: Indicador 10 - Mapeamento de Competências: aprovar 
o Comitê Estratégico e Comitê de Implantação do projeto; 

Proposta 4: Celeridade e produtividade: Indicador 3 - Taxa de congestionamento: 
Campanha <Semana de Baixa de Processos= e envio as unidades judiciárias de relação 
dos processos julgados sem movimentação a mais de 3 anos; 

Proposta 5: Governança Judiciária - Instituição de uma rede colaborativa estadual com 
objetivo de apoio ao comitê de priorização e orçamento através de eleições de 
representantes regionais; 

Proposta 6: Governança Judiciária – Alteração da Resolução nº 51/2010 para incluir 
representante do sindicato dos servidores do judiciário no Comitê estratégico; 

Proposta 7: Aprendizagem e Inovação - Instituir o prêmio <SUPREMO= para o vencedor 
do Game <Imagens do Futuro=  e para os responsáveis pelos objetivos estratégicos 
(verde ou azul) e aprovar o protótipo do troféu; 

Proposta 8: Estabelecer e Fortalecer Parcerias - Instituir o prêmio "Usina de ideias" para 
aqueles que contribuíram efetivamente na melhoria dos objetivos estratégicos e na 
imagem do tribunal e aprovar o protótipo do troféu. 



OBRIGADO 

Heitor César – Secretário 
heitor.cesar@tjrn.jus.br 

 
Daniel Augusto 

danielambrosio@tjrn.jus.br  
 

Karine Symonir 
karinepessoa@tjrn.jus.br 

 
Katiuscia Azevedo 

katiusciabarbosa@tjrn.jus.br 

 
Nilo Augusto 

niloaugusto@tjrn.jus.br 
 

Rodrigo Varela 
rodrigovarela@tjrn.jus.br  

  
Severino Neto 

severinoneto@tjrn.jus.br 
 

Silvia Daniela 
silviatavares@tjrn.jus.br 
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