POLÍTICA DE PRIORIZAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PLANO DE INICIATIVAS
Linhas de Atuação da Política
I
Nome

PJ-e

Descrição

Implantação do Processo eletrônico.

Início

set/2015

Término

fev/2018

X

mar/2016

out/2016

X

Plano de
Comunicação da
Estratégia

abr/2016

ago/2016

X

Definição e implantação do modelo de
Governança da JF 3ª Região: Gestão da
Governança da Justiça Estratégia (planejamento, execução e
Federal da 3ª Região monitoramento da estratégia, análise
sistemática de indicadores), gestão por
processos, rede de colaboração.

jun/2016

jun/2017

jul/2016

dez/2016

X

Revisão das
Jurisdições e
Competências das
Unidades Judiciárias
de 1º Grau

jul/2016

mar/2017

X

Comitê de Priorização do 1º Grau da 3ª Região

IV

X

V

VI

Governança
Colaborativa

Diálogo Social
e Institucional

X

X

VII
Prevenção e
Racionalização de
Litígios

X

X

Plano de Iniciativas

IX

Estudos e
Pesquisas

Formação
Continuada

Benefícios para o 1º Grau

X

Automação de rotinas de trabalho, redução de
tarefas, agilização do processamento dos feitos e
maior envolvimento de servidores com atribuições
de maior complexidade, que demandam análise
crítica e elaboração.

X

Otimização de investimentos, formação de
magistrados e servidores em consonância com
as necessidades da Justiça Federal e de
maneira uniforme no âmbito da Justiça Federal
da 3ª Região.

X

Disseminação das informações referentes à
estratégia, possibilitando maior compreensão e
envolvimento de magistrados, servidores e
outras partes interessadas.

X

Definição, transparência e segurança dos
mecanismos de controles internos, maior
participação nas definições que envolvem a
estratégia da Justiça Federal da 3ª Região,
padronização de procedimentos, clareza dos
mecanismos de governança.

X

X

X

Melhoria da comunicação interna, com o
tribunal e com agentes externos à Justiça
Federal da 3ª Região; maior participação de
magistrados e servidores nos processos de
definição e monitoramento da estratégia;
maior interlocução com Tribunal e órgãos
externos para proposição de melhorias na
Justiça Federal de 1º grau.

X

X

X

Melhor atendimento da demanda litigiosa, de
acordo com necessidades regionais, subsídio
para eventual proposta de anteprojeto de lei
para criação de novas varas.

X

X

VIII

X

X

X

Instituição de uma rede colaborativa de
Rede Colaborativa da magistrados, servidores e externos, para
JF de 1º Grau da 3ª
proposição de ações de melhoria da JF da
Região
3ª Região, bem como definição e
monitoramento da estratégia.

Estudo para diagnóstico de necessidade de
alteração de jurisdições e competências das
unidades judiciárias de 1º Grau e realização
das alterações necessárias.

III

Alinhamento Equalização da
Adequação Infraestrutura
ao Plano
Força de
Orçamentária e Tecnologia
Estratégico
Trabalho

Implantação da Educação Corporativa no
âmbito da JF da 3ª Região - Definição do
Educação Corporativa modelo de gestão e de Projeto PolíticoPedagógio único para magistrados e
servidores de 1º e 2º Graus.

Definição e implantação do plano de
comunicação da estratégia para
magistrados, servidores e sociedade.

II

X
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I
Nome

Descrição

Início

Término

II

jul/2016

dez/2016

X

X

Planejamento da
Força de Trabalho
Estudo para proposição de critérios e
(PFT) nas unidades
revisão das estruturas de Varas e Juizados.
judiciárias de 1º Grau

jun/2016

jun/2017

X

X

Plano de Logística
Sustentável da Justiça
Federal da 3ª Região
(PLS-JR3R)

abr/2016

ago/2016

X

Padronização da
Projeto de redefinição e padronização do
intranet e internet dos
layout das páginas de internet e intranet da mar/2016
órgãos da JF da 3ª
3ª Região.
Região

dez/2016

X

Planejamento da
Definição da lotação paradigma (ideal) das
Força de Trabalho nas área administrativas e das respectivas
áreas administrativas estruturas.

jun/2017

X

Comitê de Priorização do 1º Grau da 3ª Região

jul/2016

IV

Alinhamento Equalização da
Adequação Infraestrutura
ao Plano
Força de
Orçamentária e Tecnologia
Estratégico
Trabalho

Projeto para institucionalização da gestão
por processos: modelagem de processos de
trabalho, melhorias dos processos,
Gestão por Processos
definição de controles internos, definição
de competências necessárias para
desempenho das atribuições, etc.

Elaboração de plano para gestão de
insumos (aquisição, consumo e descarte).
Atendimento à Resolução nº 201/2015CNJ.

III

X

X

V

VI

Governança
Colaborativa

Diálogo Social
e Institucional

X

X

X

X

X

Plano de Iniciativas

X

X

VIII

IX

Estudos e
Pesquisas

Formação
Continuada

Benefícios para o 1º Grau

X

Otimização dos processos de trabalho,
definição de controles internos, disseminação
de boas práticas, gestão do conhecimento.

Readequação da lotação de servidores de
acordo com a demanda processual.

X

X

VII
Prevenção e
Racionalização de
Litígios

X

Economia de recursos, melhoria do ambiente
de trabalho, conscientização socio-ambiental.
Maior transparência da gestão, melhoria da
comunicação interna e com o público externo,
menos tempo empregado com a prestação de
informações de forma presencial ou por outros
meios que demandem atuação direta de
servidores.
Estabilidade da força de trabalho nas áreas
administrativas, continuidade do trabalho e de
projetos, subsídios para eventual proposta de
anteprojeto de lei para aumento da estrutura
de cargos e funções.
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