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1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS (do mês de 
referência) 

<NÃO APLICÁVEL> 

 

2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (planejamento e 
resultado acumulado até o período de referência do relatório) 

NOME DO PROJETO 

SITUAÇÃO NO PERÍODO 

Planejado  
(% Acumulado 
até o momento) 

Realizado 
(% Acumulado 
até o momento) 

Comentário 
(Concluído / Em dia / Atrasado.  
Mencionar as ações atrasadas)  

<NÃO APLICÁVEL> 

 

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E 
OPERACIONAIS 

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS 

GRÁFICO COMENTÁRIO 

<NÃO APLICÁVEL> 
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INDICADORES OPERACIONAIS 

GRÁFICO COMENTÁRIO 

Tempo médio entre o recebimento e distribuição de f eitos 
urgentes 
 
 

 
 

Finalidade : Reduzir o 
tempo entre o recebimento 
e a distribuição de feitos 
urgentes. 
Meta:<1,5 dias 
Análise : A unidade está 
atendendo à meta 
estipulada, fato este que 
demonstra o empenho e 
o comprometimento da 
equipe com os 
direcionadores e 
estratégicos do PJERJ. 
 

Tempo médio entre o recebimento e a distribuição de  feitos não 
urgentes 
 
 

 

Finalidade : Reduzir o 
tempo entre o recebimento 
e a distribuição de feitos 
não urgentes. 
Meta:<4 dias 
Análise : A unidade está 
atendendo à meta 
estipulada, fato este que 
demonstra o empenho e 
o comprometimento da 
equipe com os 
direcionadores e 
estratégicos do PJERJ. 
 

Tempo médio entre a autuação e a distribuição de fe itos 
urgentes 
 
 

Finalidade : Reduzir o 
tempo entre a autuação e a 
distribuição de feitos 
urgentes 
Meta:<0,8 dias 
Análise : A unidade está 
atendendo à meta 
estipulada, fato este que 
demonstra o empenho e 
o comprometimento da 
equipe com os 
direcionadores e 
estratégicos do PJERJ. 
 

Tempo médio entre a autuação e a distribuição de fe itos não 
urgentes 
 
 

Finalidade : Reduzir o 
tempo entre a autuação e a 
distribuição dos feitos não 
urgentes. 
Meta:<2,50 dias 
Análise : A unidade está 
atendendo à meta 
estipulada, fato este que 
demonstra o empenho e 
o comprometimento da 
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INDICADORES OPERACIONAIS 

GRÁFICO COMENTÁRIO 

 

equipe com os 
direcionadores e 
estratégicos do PJERJ. 

Percentual de feitos urgentes autuados e distribuíd os no 
mesmo dia 
 
 

 

Finalidade : Aumentar o 
percentual de feitos 
urgentes autuados e 
distribuídos no mesmo dia 
Meta:>75% 
Análise : A unidade está 
atendendo à meta 
estipulada, fato este que 
demonstra o empenho e 
o comprometimento da 
equipe com os 
direcionadores e 
estratégicos do PJERJ. 
 

Tempo médio real de distribuição dos feitos urgente s 
 
 

 

Finalidade : Reduzir o 
tempo médio real de 
distribuição dos recursos 
urgentes a partir da 
protocolização da petição 
inicial 
Meta:<1,5 dias 
Análise : A unidade está 
atendendo à meta 
estipulada, fato este que 
demonstra o empenho e 
o comprometimento da 
equipe com os 
direcionadores e 
estratégicos do PJERJ. 
 

Tempo médio entre o recebimento e a autuação de fei tos 
urgentes 
 
 

 

Finalidade : Reduzir o 
tempo entre o recebimento 
e a autuação de feitos 
urgentes. 
Meta:<1 dias 
Análise : Houve 
diminuição expressiva na 
média, em relação aos 
primeiros meses do ano, 
mesmo com aumento do 
somatório de processos 
autuados. A unidade está 
atendendo à meta 
estipulada, fato este que 



 
 
 
 

 

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ) 
DO 1º SEMESTRE 

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 

 

  
 
 

RIGER do 1º Semestre – DECIV/1VP 

 

                Pag.  6 

 

INDICADORES OPERACIONAIS 

GRÁFICO COMENTÁRIO 
demonstra o empenho e 
o comprometimento da 
equipe com os 
direcionadores 
estratégicos do PJERJ. 
 

Tempo médio entre o recebimento e a autuação de fei tos não 
urgentes 
 
 

 

Finalidade : Reduzir o 
tempo entre o recebimento 
e a autuação dos feitos não 
urgentes. 
Meta:<3,50 dias 
Análise : A unidade está 
atendendo à meta 
estipulada, fato este que 
demonstra o empenho e 
o comprometimento da 
equipe com os 
direcionadores 
estratégicos do PJERJ. 
 

Número de processos distribuídos no mês 
 
 

 

Finalidade : Acompanhar a 
demanda de feitos cíveis 
distribuídos para tomada de 
ações gerencias 
Meta:N/A 
Análise : O 
acompanhamento do 
dado estatístico em 
questão, tem por 
finalidade permitir a 
tomada de decisão a fim 
de evitar ou minimizar 
qualquer impacto 
negativo no desempenho 
das atividades da 
unidade. 
 

Percentual de Consistências no processo de distribu ição 
 
 

Finalidade : Medir o grau de 
conformidade no processo 
de distribuição 
Meta:>98% 
Análise : A unidade  está 
mantendo o padrão de 
2018, pois o resultado 
está de acordo com o 
planejado para o período, 
fato este que demonstra 
o empenho e 
comprometimento da 
equipe com os 
direcionadores 
estratégicos do PJERJ. 
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INDICADORES OPERACIONAIS 

GRÁFICO COMENTÁRIO 

Percentual de consistências no processo de indexar feitos 
cíveis na Segunda Instância 
 
 

 

Finalidade : Medir o grau de 
conformidade no processo 
de trabalho indexar feitos 
cíveis na Segunda Instância 
Meta:99% 
Análise : A unidade  está 
mantendo o padrão de 
2018, pois o resultado 
está de acordo com o 
planejado para o período, 
fato este que demonstra 
o empenho e 
comprometimento da 
equipe com os 
direcionadores 
estratégicos do PJERJ. 
 

Percentual de consistências no processo de análise de 
prevenção 
 
 
 

 

Finalidade : Medir índice de 
consistências ocorridas 
durante a análise da 
prevenção. 
Meta:>97% 
Análise : O percentual 
voltou a subir, mantendo 
o padrão do ano, assim 
como houve alta no 
somatório de processos 
autuados. O resultado 
está de acordo com o 
planejado para o período, 
fato este que demonstra 
o empenho e 
comprometimento da 
equipe com os 
direcionadores 
estratégicos do PJERJ. 
 

 
 

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS 

METAS RESULTADOS 
(% Acumulado até o momento)  

<NÃO APLICÁVEL> 
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5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 

� O plano de contingência definido pela Administração Superior continua em prática 

sempre que necessário. Determinados autuadores estão aptos a autuar mais de 

uma classe, de acordo com a demanda que é acompanhada diariamente.   

� Implementação da ORDEM DE SERVIÇO 02/2018: Resolve que as orientações 

necessárias à efetivação de todos os processos de trabalho compreendidos na 

competência do DECIV e de suas respectivas divisões serão preferencialmente 

realizadas por meio de correio eletrônico e dá outras providências. 

� Auditoria Interna em 28/03/2018 destacou pontos fortes da unidade e não registrou 

qualquer apontamento. 

� Auditoria externa em 5, 6 e 7/06/2018 recomendou à comissão técnica de 

certificação da Fundação Vanzolini, a RECERTIFICAÇÂO  deste SGQ com 

migração na norma de referência para NBR ISO 9001:2015.  

 

6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO (demandas não concluídas no 
período de referência, excluídas as dos projetos) 

 

 

 

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE 

AÇÕES DE DESTAQUE ECONOMIA OBJETIVA GERADA 

--- --- 
 

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS 

Tópicos    Observações  

Pessoal  X  
A unidade continua com o quadro de 
servidores abaixo da sua necessidade. 

Tecnologia da Informação  X  

A DGTEC vem suprindo nossas 
necessidades, dentro do possível,  de 
acordo com a demanda.  

Infraestrutura  X  
O ar-condicionado do Departamento e da 
Divisão de Distribuição, não vem 
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atendendo adequadamente às 
necessidades destas Unidades citadas. 

 

  LEGENDA: 
 Atende   

 
Atende em Parte 

 
Não Atende 

 
 

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS 

 

A serventia apresentou excelente resultado no período em análise. Todas as metas 

dos indicadores operacionais foram atingidas ou superadas, razão pela qual não se 

mostra necessária tomada de ação gerencial específica.  

Vale destacar o bom resultado dos indicadores referentes aos objetivos da Qualidade 

“Tempo médio entre o recebimento e distribuição de feitos urgentes” e “Tempo médio 

entre o recebimento e a distribuição de feitos não urgentes”. No primeiro, embora a 

meta estipulada seja manter abaixo de 1,5 dias, no período em análise alcançou-se 

0,76 dias ; no segundo, no qual a meta estipulada é ficar abaixo de 4,5 dias, alcançou-

se 1,66 dias . 

Em maio de 2018, foi aprovada e determinada alteração na meta do indicador de 

Objetivo da Qualidade “Tempo médio entre o recebimento e a distribuição de feitos 

não urgentes”, de 4,5 dias para 4 dias. 

 

A equipe da unidade vem sofrendo redução há algum tempo, em virtude de 

aposentadorias, mudança de lotação ou saída do quadro, sendo certo que a crise 

econômica pela qual atualmente passa o Estado, com a suspensão de concursos 

públicos, sugere que a unidade permaneça com lotação abaixo da ideal. Tais fatos, 

aliados ao frequente deslocamento entre equipes para fazer frente às novas diretrizes 

referentes aos feitos urgentes, recomenda ter cautela na mensuração de novas metas.  

 

Outro ponto importante a ser destacado neste primeiro semestre do ano de 2018 foi a 

RECERTIFICAÇÂO  deste SGQ com migração na norma de referência para NBR ISO 
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9001:2015. Tanto a auditoria interna, quanto a externa, apontaram para as boas 

práticas de gestão da unidade, tendo ressaltado, entre outros méritos: 

 

► Em março de 2018, o relatório da auditoria interna apresentou os seguintes pontos 

fortes: 

a. Efetivo comprometimento da Diretoria, de seus gestores e dos 

demais colaboradores com aplicação do SGQ na UO, tendo 

demonstrado boa receptividade em relação às constatações feitas 

pela Equipe Auditora, sempre considerando as possibilidades de 

melhorias nos seus processos de trabalho. 

b. A equipe demonstrou um bom entendimento dos novos requisitos da 

norma de referência, em especial, do estudo e ações para gestão 

dos riscos identificados. 

 

► Na auditoria externa, em junho de 2018, foram apontados os seguintes Pontos 

Fortes: 

a. Competências e cuidados apresentados na execução dos processos. 

b. Ações para aprimorar controles e gestão da informação. 

c. Resultados obtidos na redução do tempo de distribuição e ganhos de 

produtividade, mesmo com aumento gradual da demanda dos feitos. 

Resultados nas pesquisas de satisfação dos usuários. 

d. Postura dos auditados. 

e. Visão sistêmica e cultura voltada à qualidade.   
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10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICO S 

                <NÃO APLICÁVEL> 

 

 

 

11.  ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACION AIS 
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