Projetos/Iniciativas/Ações
 Estudo de migração para a nova sede – está em desenvolvimento e com a
empresa já contratada. Liderado pela DG e Coordenadoria de Obras.
 Redesenhar os processos de trabalho para a 1ª e 2ª instâncias e área
administrativa – Em desenvolvimento.
• Atualização de normas (Regulamento Geral) e normatização dos processos de
trabalho – Em permanente desenvolvimento. É responsável pela constante
atualização de processos e de normas, a exemplo do Regulamento de
Secretaria, da Política de Privacidade de Dados Pessoais, em atendimento à
LGPD. Feito por O&M.
• Metodologia de Gestão de Processos, Riscos e Governança – Identificação de
riscos, da cadeia de valor, ativos envolvidos e áreas críticas. Em processo de
minuta. Executado por O&M, apoiado pela SGE e liderado pela DG.
 Adequar a infraestrutura física – Responsável pela aprovação do Plano de Obras.
Feito anualmente. O deste ano já foi aprovado. Responsáveis: DG, SA, Obras,
CMC e Caui.

Projetos/Iniciativas/Ações
 Implementar a Gestão por Competência – Em execução. Feito pelo CDP,
unidade subornada à Secretaria de Gestão de Pessoas.
• Desenvolver programa de capacitação de pessoas – Em andamento, com
processo já instituído. Feito pela Escola Judicial, SGP e CDP.
• Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes de acordo com as
competências estratégicas – Consultoria finalizada e Processo instituído.
• Desenvolver o planejamento da força de trabalho em termo quantitativo –
Em fase de execução, com estudo finalizado. Com foco nas Resoluções
219/2016, em razão da diferença entre as forças de trabalho nas 2
instâncias. Trabalho conjunto com SGP, O&M, SGE, Comitê de Priorização do
1º Grau, chefes de Gabinete e comissão dos Diretores.
 Desenvolver o planejamento orçamentário baseado nas orientações do Plano
Estratégico – Feito anualmente, com participação da Presidência, DG, SOF e
Comitê Orçamentário. Em desenvolvimento (Execução do orçamento 2021 e
elaboração para 2022).

Projetos/Iniciativas/Ações
 Implantar os projetos definidos pelo CNJ e CSJT – Em andamento.
• SIGEPE – Em andamento. Liderado pelo CDP, com apoio da
Administração.
• CEJUSC – Já implantado no 2º Grau (Cejusc2) e nas Varas da capital
(Cejusc1). A expansão para as varas do interior foi suspensa, em razão
da pandemia. Responsável pelo expressivo resultado no índice de
conciliação, de cerca de 42%, principalmente com o número reduzido
de processos recebidos.
 Desenvolver projeto para racionalização de recursos – Em andamento.
Trabalho conduzido pela DG e Núcleo Socioambiental.
 Desenvolver programas de qualidade de vida para magistrados e
servidores – Em andamento. Conduzido pela Seção de Qualidade de
Vida, em parceria com diversos outros setores, a exemplo da
Coordenadoria de Saúde, após a implantação do PCMSO, que
transformou em processo o exame periódico. PPRA já finalizado, mas
em processo de atualização.

Projetos/Iniciativas/Ações
 Gestão Judiciária (Business Intelligence) – Temos já implantados no 1º
Grau e na Corregedoria (iGEST). Em desenvolvimento, temos a gestão
para o 2º Grau e o ieCON. Conduzido pela SGE, O&M e Cestp.
 Garimpo (pesquisa de recursos financeiros) – Em andamento.
Conduzido pela Corregedoria.
 Videoconferência (SISDOV) – Já finalizado. Conduzido por O&M, com
participação da Setic. Sistema de fundamental importância neste
período de pandemia.

Projetos/Iniciativas/Ações
 Projeto Digitaliza - CCLE – Conduzido por Projetos Especiais, com apoio da SGE. Dará fim ao 2º gargalo da nossa Justiça,
que são os processos físicos. Com isso, dentro em breve, teremos o cumprimento da proposta de meta nacional:
Digitalizar 100% dos processos. Foi disponibilizada a colaboração de unidades para auxiliar o trabalho de finalização
desse projeto, principalmente na migração dos processos do 2º Grau, em razão do prazo dado pelo CSJT até
fevereiro/2022, onde somente serão publicados no Diário Oficial, atos de processos que constem no PJe. Dra. Dalila
solicitou que sejam remetidos ofícios a todos os Magistrados, com esta informação da data limite de publicações no DEJT, para os processos físicos.
 Hackaton e laboratório de inovação (AI – Artificial Intelligence) – O Hackaton foi suspenso, em razão da pandemia.
Entretanto, o laboratório de inovação (ainda sem nome definido) tem diversas iniciativas conduzidas por Dr. Firmo e
pela diretora da Setic, Érica.

