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Por que é realizada a RAE? Qual o objetivo?
“Art. 9º Os órgãos do Poder Judiciário realizarão Reuniões

de Análise da Estratégia – RAE, pelo menos quadrimestralmente,

para avaliação e acompanhamento dos resultados, buscando

possíveis subsídios para o aprimoramento do desempenho

institucional”.

Resolução CNJ Nº 325, de 2020



METAS ADMINISTRATIVAS:

• Meta 1 - Avaliar o nível de satisfação da imagem do Poder Judiciário perante a

sociedade e aos jurisdicionados (ASCOM);

• Meta 2 - Aumentar, anualmente, o índice de atendimento aos itens definidos na

Resolução nº 215/2015, do CNJ (CONTROLE INTERNO);

• Meta 3 - Aumentar o índice de acesso ao cidadão, com medidas apropriadas para

eliminar e prevenir quaisquer barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos

transportes, nas comunicações e na informação (COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE);

• Meta 4- Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário - Realizar ações de prevenção

ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento

sustentável (ODS), da Agenda 2030. (GESTÃO ESTRATÉGICA);

Planejamento Estratégico 2021-2026



METAS ADMINISTRATIVAS:

• Meta 5 - Aumentar o IDS do tribunal, anualmente, com base nos indicadores

mínimos para avaliação do desempenho ambiental e econômico do PLS-PJ

(SOCIOAMBIENTAL);

• Meta 11 - Atender acima de 70% às demandas e recomendações requeridas,

decorrentes de auditoria (CONTROLE INTERNO);

• Meta 13- Apurar o tempo médio entre o trânsito em julgado do precedente e o

trânsito em julgado do processo em que a tese deveria ser aplicada.

(COORDENAÇÃO DE ACÓRDÃO E JURISPRODÊNCIA);

• Meta 14 - Atingir, no mínimo, 90% do índice de desempenho dos órgãos no prêmio

CNJ de qualidade nos eixos “Governança” e “Dados e Tecnologia” (GESTÃO

ESTRATÉGICA);

• Meta 15 - Apurar o índice de execução das dotações para despesas discricionárias

(SOF);

• Meta 16 - Promover a saúde de magistrados e servidores, (SETOR DE SAÚDE)

Planejamento Estratégico 2021-2026



METAS ADMINISTRATIVAS:

• Meta 17 - Promover a capacitação de magistrados. (EJUD);

• Meta 18 - Promover a capacitação de servidores. (SETOR DE SAÚDE);

• Meta 19 (Meta Nacional 11 – CNJ): Aumentar a tramitação dos processos de forma

eletrônica (CTIC);

• Meta 20- Avaliar o índice de satisfação com os sistemas de TIC (CTIC);

• Meta 21- Alcançar, no mínimo, a classificação “aprimorado” no Índice de

Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação

do Poder Judiciário – iGovTIC-JUD (CTIC).

Planejamento Estratégico 2021-2026



1. Processo para envio das informações;

2. Transparência;

3. DataJUD – FaxinaJUD:

• 99,98% dos processos em conformidade;

• 3º melhor do Brasil;

• Djeison/Ronny, com o suporte da CTIC;

4. Expectativa para o resultado e anos seguintes

(2022).

PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE 2021



Agradeço a atenção de todos

MARCOS PIRES COSTA
Coordenador

marcospires@trt16.jus.br

Coordenadoria De Gestão Estratégica
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