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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 : Durante o ano de 2019, a 
unidade atendeu à meta estipulada, 
mantendo a média 
significativamente abaixo de 1,5 
dias, fato este que demonstra o 
empenho e o comprometimento da 
equipe com os direcionadores 
estratégicos do PJERJ. Em relação 
ao ano anterior, a média em dias 
aumentou em torno de 6%, 
enquanto o quantitativo de feitos 
distribuídos aumentou na ordem de 
13%. 
 

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 : Durante o ano de 2019, a 
unidade atendeu à meta estipulada, 
mantendo a média abaixo de 4 dias, 
fato este que demonstra o empenho 
e o comprometimento da equipe 
com os direcionadores 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 : Durante o ano de 2019, a 
unidade atendeu à meta estipulada, 
mantendo a média abaixo de 0,8 
dias, fato este que demonstra o 
empenho e o comprometimento da 
equipe com os direcionadores 
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 : No ano de 2019, a unidade 
atendeu à meta estipulada, 
mantendo a média <2,5 dias, fato 
este que demonstra o empenho e o 
comprometimento da equipe com os 
direcionadores estratégicos do 
PJERJ. Observa-se uma diminuição 
significativa no resultado do período, 
em relação à média em dias, mesmo 
com aumento no quantitativo de 
feitos distribuídos. 
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INDICADORES OPERACIONAIS 

GRÁFICO COMENTÁRIO 

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 : Mesmo com déficit de 
pessoal (desde dezembro de 2018 
até esta data, a saída de 8 
servidores sem reposição na 
lotação), a meta foi cumprida. Os 
resultados no período anual 
demonstram que, embora o 
percentual tenha diminuído, o 
quantitativo de feitos distribuídos 
aumentou na ordem de 12% em 
relação a 2018. O cumprimento da 
meta demonstra o empenho e o 
comprometimento da equipe com os 
direcionadores 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 : Mesmo diante de desafios, 
especialmente a perda de 
funcionários sem reposição, a 
unidade atendeu à meta estipulada, 
com resultado no período melhor do 
que nos anos anteriores, 
considerando a relação média em 
dias e quantitativo de feitos 
distribuídos, fato este que 
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 
urgentes 
 

 

Finalidade : Reduzir o tempo entre o 
recebimento e a autuação de feitos 
urgentes. 
Meta:<1 dias 
 
Análise : Durante o ano de 2019, a 
unidade atendeu à meta estipulada, 
mantendo a média abaixo de 1 dia, 
fato este que demonstra o empenho 
e o comprometimento da equipe 
com os direcionadores estratégicos 
do PJERJ. 
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INDICADORES OPERACIONAIS 

GRÁFICO COMENTÁRIO 

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 : Durante o ano de 2019, a 
unidade atendeu à meta estipulada, 
mantendo a média abaixo de 3,50 
dias, 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. Observa-se aumento no 
volume de feitos distribuídos na 
ordem de 10% em relação a 2017 e 
na ordem de 13% em relação a 
2018. 
 

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. 

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 manteve o 
padrão em 2019; 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 análise de 
prevenção 
 

 

Finalidade : Medir índice de 
consistências ocorridas durante a 
análise da prevenção. 
Meta:>97% 
 
Análise : A unidade manteve o 
padrão em 2019, 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. 
 

 
 
 
 

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS 

METAS RESULTADOS 
(% Acumulado até o momento)  

<NÃO APLICÁVEL> 
 

 

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.   

 Estruturação de Plano de Comunicação da 1ª Vice-Presidência, que passa 

pela atualização do site (aba Institucional), Programa de Recepção e 

Integração de Estagiários e envio de Boletins de notícias. 

o Está em execução em formato piloto, desde abril, o Programa de 

Recepção e Integração de Estagiários, na Divisão de Indexação, 

contando com material impresso, apresentação, treinamento, 
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aperfeiçoamento, palestras. Priorizando o trabalho mais consciente 

dos objetivos das atividades realizadas e importância de sua 

colaboração, pretendendo desenvolver habilidades que serão 

formadoras de sua personalidade profissional, como futuros 

operadores do Direito. 

o Em maio foi iniciado envio de e-mails com apresentação do Plano de 

Comunicação, através do Boletim marco zero. Em junho foi enviado e-

mail com Boletim 1, em formatos direcionados aos Exmos. 

Desembargadores, seus Assessores, às Secretarias de Câmaras Cíveis, 

ao Juízo da 1ª Instância, e à equipe do DECIV. E, ainda, foi criado e 

impresso folder, disponibilizado no balcão de atendimento, para o 

público em geral, com as principais informações relativas à 1ª Vice-

Presidência. 

 Publicação da Portaria nº 04/2019, em 11 de julho de 2019, estabelece normas 

e horários para audiências públicas de distribuição de recursos e feitos 

originários.  

 Auditoria Interna em 02/10/2019 destacou pontos fortes da unidade, como 

expressivo comprometimento da Direção do DECIV e dos diretores das Divisões 

com o SGQ, além de eficiência e eficácia dos processos, bem como boa 

infraestrutura e ambiente para operação dos processos. Foram registrados: uma 

oportunidade de melhoria (RANAC 001/2019) e uma não conformidade menor 

(RANAC 002/2019) 

 Auditoria externa em 04/11/2019 recomendou à comissão técnica de certificação 

da Fundação Vanzolini, a manutenção  do SGQ em conformidade com a NBR 

ISO 9001:2015. 

 Foi realizada Pesquisa de Satisfação do Usuário (PSU), no período de 19 de 

novembro a 19 de dezembro.  

 O resultado de 92,22% de “ótimo + bom” demonstra o comprometimento de toda a equipe na busca da 

melhoria contínua de seus processos de trabalho.  
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 Foram registradas 553 respostas, sendo 510 de “ótimo+bom”, 20 de “regular” e 8 de “ruim+péssimo” e 15 de 

“não se aplica”. 

 

 Para esta pesquisa a Unidade usou, pela primeira vez, o FORMS, enviado por e-mail para os usuários 

internos e preenchidos eletronicamente, em laptop cedido pela DGTEC, disponibilizado no balcão para o 

usuário externo. 

 

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 
atendendo adequadamente às 
necessidades destas Unidades citadas. 

 

  LEGENDA: 
 Atende   

 
Atende em Parte 

 
Não Atende 

 
 
 
 

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS 
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A serventia apresentou excelente resultado no período em análise. Todas as metas 

dos indicadores operacionais foram 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 

0,65 dias ; no segundo, no qual a meta estipulada é ficar abaixo de 4 dias, alcançou-se 

2,37 dias . 
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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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