ESTRATÉGIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Missão:
Garantir, no âmbito de sua competência, a prestação jurisdicional com qualidade, eficiência e
presteza, de forma a atender aos anseios da sociedade e constituir-se em instrumento efetivo
de justiça, eqüidade e de promoção da paz social.

Visão:
Ser reconhecido, junto à coletividade, pela excelência de sua atuação.

Valores Institucionais:











Acessibilidade
Imparcialidade, isenção e senso de justiça
Cooperação, cordialidade e respeito
Valorização das pessoas
Modernização
Descentralização
Cultura da paz
Responsabilidade socioambiental
Transparência
Ética

Descrição dos Valores Institucionais:










O Tribunal de Justiça é uma instituição de portas abertas ao povo, sem distinções de
raça, gênero, credo, status social ou econômico;
A imparcialidade, a isenção e o senso de justiça constituem o fio condutor da ação do
Tribunal de Justiça em suas diferentes áreas de atuação;
O espírito de cooperação, a cordialidade e o respeito são atitudes essenciais que
orientam o comportamento dos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça em
suas relações com o público;
Todos os servidores são importantes para a consecução da missão do Tribunal de
Justiça, independentemente de sua posição hierárquica ou das funções que exerçam;
O constante aperfeiçoamento e a valorização das pessoas são requisitos essenciais
para aprimorar o desempenho do Tribunal de Justiça e atingir os resultados
esperados;
A internalização e o compartilhamento de tecnologias atuais e de práticas de gestão
modernas constituem fatores imprescindíveis para o aumento da eficiência dos
serviços prestados;
A descentralização de atividades constitui forma de facilitar e democratizar o acesso
da população aos órgãos judiciais e à consequente prestação jurisdicional.
A construção da cultura da paz orienta o Tribunal de Justiça na busca de soluções
alternativas de resolução de conflitos e de pacificação social.
A responsabilidade socioambiental envolve o incremento de ações que visam à
promoção da cidadania e ao uso sustentável dos recursos disponíveis, de forma a
contribuir para o desenvolvimento humano, nas esferas social e ambiental.
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A transparência dos atos de gestão constitui prática imprescindível para a garantia do
bom uso dos recursos disponibilizados, alicerçada no princípio da publicidade e no
incentivo ao controle social.
A adoção de princípios éticos é fator regulador da conduta do Tribunal de Justiça, na
adoção de políticas e práticas institucionais e envolve promover e incentivar ações em
que a Missão e os Valores Institucionais sejam, de fato, praticados, relativamente aos
públicos externo e interno do Tribunal.



A estratégia do Tribunal de Justiça está construída sob a lógica da Metodologia do BSC
na qual os objetivos institucionais são representados em perspectivas que se interligam
numa cadeia de causa e efeito. A disponibilização de recursos essenciais, o
desenvolvimento e o alinhamento dos ativos intangíveis (pessoas e informações) induzem
a melhorias no desempenho dos processos internos, que, por sua vez, impulsionam o
alcance dos resultados exigidos pelos jurisdicionados e a sociedade. As perspectivas no
Mapa Estratégico do TJMG são:


Perspectiva de resultados / sociedade

Indica os resultados que o Tribunal deve alcançar para cumprir sua missão institucional
com o objetivo de atingir sua visão de futuro, atendendo às expectativas da sociedade.
Também exibe o público-alvo ou segmento beneficiário das ações do Tribunal.


Perspectiva de processos internos

Os processos internos definem o modo de operação para implementação da estratégia
institucional. Criam condições para que o Tribunal busque a melhor maneira de maximizar
o alcance dos resultados.


Perspectiva de recursos e pessoas

Retrata os suportes orçamentário, infraestrutura física e tecnológica e de gestão de
pessoas como base para o alcance da estratégia do Tribunal. Tais recursos garantem a
busca pela excelência e modernização dos processos internos e do alcance dos
resultados. Em especial, as pessoas são focadas como fator essencial para o alcance dos
resultados, pois, contando com condições objetivas de desenvolvimento e capacitação,
conduzirão os processos de transformação da Instituição.
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Visão:
Ser reconhecido, junto à coletividade, pela excelência de sua atuação.

Descrição:
Ter credibilidade e ser reconhecido como um Poder célere, acessível, responsável, imparcial,
efetivo e justo, que busca o ideal democrático e promove a paz social, garantindo o exercício
pleno dos direitos de cidadania.

Iniciativas Relacionadas:



Pesquisa de Satisfação do Cliente aplicada pelo CNJ para o índice de Confiança no Poder
Judiciário
Pesquisa de Satisfação do Cliente aplicada pelo Tribunal para o índice de Satisfação do
Cliente

Indicadores Relacionados:



Índice de Confiança no Poder Judiciário (CNJ)
Índice de Satisfação do Cliente (CNJ)
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Tema:
I - Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico:
1 - Garantir a agilidade e a qualidade nos trâmites judiciais e administrativos

Descrição do Objetivo:
Garantir a agilidade na tramitação dos processos judiciais e administrativos, assegurando a
razoável duração do processo e a qualidade das decisões e consecuções.

Iniciativas Relacionadas:
Gestão de Comarcas
Processo Eletrônico
Otimização da Gestão da Informação e da Gestão Documental
Central de Conciliação (*)
Juizados de Conciliação (*)
Mediação de Conflitos Familiares (*)
Projeto Equipes de Apoio 1ª Instância
Projeto Equipes de Apoio 2ª Instância
Conciliação em 2º Grau (*)
Magistrado Conciliador (*)
No Fundo, Justiça
Justiça Itinerante
Depoimento Sem Dano – Depoimento Especial
Implantação do Sistema Themis
Perícia nos Feitos com Assistência Judiciária Gratuita
Despachos e Sentenças na Internet
Implantação do Sistema de Informações Estratégicas do Judiciário – SIJUD (Novo)
Padronização de rotinas de trabalho utilizando o SPO (Novo)
Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH (Novo)
Sistema de Gestão de Depósitos Judiciais – DEPOX (Novo)
Implantação do Escritório de Projetos Estratégicos (Novo)
Implantação dos Centros Judiciários (Novo)
(*) Serão englobados pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania

Indicadores Relacionados ao Objetivo:











Taxa de congestionamento (fase conhecimento)
Percentual de processos na 2ª Instância julgados em até 90 dias
Índice de julgamento (julgar quantidade maior de processos do que os distribuídos no
período – Meta 1/2012 – CNJ)
Percentual de unidades judiciárias como PJe implantado
Percentual de implantação do Sistema de Automação de Gabinete e Sessão de
Julgamento – THEMIS
Percentual de Unidades com padronização de rotinas de trabalho estabelecidas
Cumprimento de cronograma de implantação do escritório de projetos estratégicos
Número de Centros Judiciários instalados
Número de pessoas atendidas pelos Centros Judiciários
Índice de acordos celebrados pelos Centros
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Tema:
I - Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico:
2 - Buscar a excelência na gestão de custos operacionais

Descrição do Objetivo:
Garantir a economicidade dos recursos por meio da racionalização na aquisição e utilização de
todos os materiais, bens e serviços, e da melhor alocação dos recursos humanos necessários
à prestação jurisdicional.

Iniciativas Relacionadas:
Programa Sustentabilidade Legal - PSL
Processo Eletrônico
Implantação do Themis
Despachos e Sentenças na Internet
Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH (Novo)

Indicadores Relacionados ao Objetivo:





Percentual de redução do consumo de papel
Percentual de redução do consumo de água
Percentual de redução do consumo de energia elétrica
Percentual de redução do consumo de gastos com telefonia
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Tema:
II - Acesso ao Sistema de Justiça

Objetivo Estratégico:
3 - Facilitar o acesso à Justiça

Descrição do Objetivo:
Promover o acesso ao Poder Judiciário, com o objetivo de democratizar a relação da
população com os órgãos judiciais e garantir equidade no atendimento à sociedade.

Iniciativas Relacionadas:
Plano de Instalação de Varas e Unidades Jurisdicionais
(Postos de atendimento no Aeroporto de Confins - (JIJ e JESP)
Justiça Itinerante
Implantação dos Centros Judiciários (Novo)

Indicadores Relacionados ao Objetivo:






Número de municípios/pessoas atendidos pelo Projeto Justiça Itinerante
Número de pessoas atendidas nos postos de atendimento do aeroporto (Juizado da
Infância e da Juventude e Juizados Especiais)
Número de Centros Judiciários instalados
Número de pessoas atendidas pelos Centros Judiciários
Índice de acordos celebrados pelos Centros
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Tema:
II - Acesso ao Sistema de Justiça

Objetivo Estratégico:
4 – Oferecer métodos consensuais de resolução de conflitos

Descrição do Objetivo:
Promover o acesso ao Sistema de Justiça por meio de mecanismos alternativos de resolução
de conflitos.

Iniciativas Relacionadas:
Central de Conciliação (*)
Juizados de Conciliação (*)
Rede Judicial de Proteção
Projeto Justiça Restaurativa
Projeto Mediação de Conflitos Familiares (*)
Magistrado conciliador (*)
Projeto Análise Básica do Conflito (*)
Implantação dos Centros Judiciários (Novo)
(*) Serão englobados pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania

Indicadores Relacionados ao Objetivo:












Total de Comarcas com Central de Conciliação instalada
Nº de postos de atendimentos dos Juizados de Conciliação em funcionamento
Número de conciliadores capacitados no período
Número de mediadores capacitados no período
Índice de acordos obtidos nas audiências de conciliação
Percentual de acordos obtidos no setor de conciliação dos juizados especiais
Percentual de acordos obtidos na conciliação de precatórios
Número de pessoas atendidas nos projetos da Rede Judicial de Proteção
Número de Centros Judiciários instalados
Número de pessoas atendidas pelos Centros Judiciários
Índice de acordos celebrados pelos Centros
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Tema:
II - Acesso ao Sistema de Justiça

Objetivo Estratégico:
5 - Promover a efetividade no cumprimento das decisões judiciais

Descrição do Objetivo:
Assegurar o cumprimento das decisões emanadas do Poder Judiciário, a fim de garantir que os
direitos expressos nas decisões sejam efetivados.

Iniciativas Relacionadas:
Conciliação de Precatórios
Justiça Itinerante
Programa Novos Rumos
No Fundo, Justiça
Conciliação em 2º Grau
Perícia nos Feitos Com Assistência Judiciária Gratuita

Indicadores Relacionados ao Objetivo:







Taxa de congestionamento na fase de execução (1º e 2º graus e juizados)
Índice de implantação da metodologia APAC nas comarcas do Estado de Minas Gerais
Percentual de reincidência entre os egressos das unidades APAC
Número de pacientes judiciários atendidos pelo Programa PAI – PJ
Número de presos e egressos do sistema carcerário beneficiados pelo Programa Começar
de Novo
Número de pessoas beneficiadas pelo Projeto Recuperando e Projeto Regresso
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Tema:
III - Responsabilidade Socioambiental

Objetivo Estratégico:
6 - Promover ações que assegurem a construção e o resgate da cidadania

Descrição do Objetivo:
Promover o desenvolvimento e inclusão social, por meio de ações que contribuam para o
fortalecimento da educação e da consciência dos direitos, deveres e valores do cidadão. (CNJ)
Zelar pela promoção de ações que favoreçam o exercício da cidadania, de forma a contribuir
para o desenvolvimento humano e social.

Iniciativas Relacionadas:
Projeto Justiça Restaurativa Criminal
Projeto Depoimento Sem Dano
Programa Rede de Proteção Judicial
Programa Novos Rumos
Modernização e Alinhamento das Ações de Comunicação (Conhecendo o Judiciário/Revitalização do
Espaço sociocultural)

Perícia nos Feitos Com Assistência Judiciária Gratuita
Despachos e Sentenças na Internet
Projeto Vítimas de Violência Doméstica (Novo)
Implantação dos Centros Judiciários (Novo)

Indicadores Relacionados ao Objetivo:




Percentual de cumprimento do cronograma do projeto piloto da Justiça Restaurativa
Criminal
Percentual de cumprimento do cronograma do projeto piloto da Mediação em conflitos
familiares
Percentual de cumprimento do cronograma do projeto piloto “Depoimento Sem Dano”
Obs.: realização de depoimento especial de menores














Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais dos Juizados Especiais Criminais
(Rede Judicial de Proteção)
Número de pessoas atendidas pelo Programa Conhecendo o Judiciário no período de um
ano.
Índice de implantação da metodologia APAC nas comarcas do Estado de Minas Gerais
Percentual de reincidência entre os egressos das unidades APAC
Número de pacientes judiciários atendidos pelo Programa PAI – PJ
Número de presos e egressos do sistema carcerário beneficiados pelo Programa Começar
de Novo
Número de pessoas beneficiadas pelo Projeto Recuperando e Projeto Regresso
Número de pessoas atendidas pelo programa ‘Conhecendo o Judiciário’ no ano
Percentual de respostas positivas à pesquisa para avaliar a imagem do TJMG junto à
sociedade
Número de Centros Judiciários instalados
Número de pessoas atendidas pelos Centros Judiciários
Índice de acordos celebrados pelos Centros
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Tema:
III - Responsabilidade Socioambiental

Objetivo Estratégico:
7 - Fomentar a atuação sustentável da Instituição

Descrição do Objetivo:
Implantar e incrementar ações administrativas fundamentadas na sustentabilidade, alinhadas
às orientações estratégicas do TJMG, e promover a conscientização do consumo responsável
de recursos naturais.

Iniciativas Relacionadas:
Programa Sustentabilidade Legal – PSL

Indicadores Relacionados ao Objetivo:





Percentual de itens da Recomendação nº 11/2007 do CNJ aplicados no TJMG
Percentual de redução do consumo de papel
Percentual de redução do consumo de água
Percentual de redução do consumo de energia elétrica
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Tema:
IV - Alinhamento e integração

Objetivo Estratégico:
8 - Garantir o alinhamento e a integração entre 1ª e 2ª Instâncias

Descrição do Objetivo:
Buscar a unicidade e a integração entre a 1ª e a 2ª Instâncias por meio do estabelecimento de
políticas e diretrizes que tratem os problemas de maneira uniforme

Iniciativas Relacionadas:
Plano de Modernização e Alinhamento das Ações de Comunicação (Plano de Comunicação
Institucional e Reestruturação do Portal)
Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH – (Novo)
Padronização de rotinas de trabalho pelo Sistema de Padronização Organizacional – (Novo)

Indicadores Relacionados ao Objetivo:






Percentual de cumprimento do cronograma de implantação do Novo Portal
Percentual de Unidades (1ª e 2ª Instâncias) com padronização de rotinas de trabalho
estabelecidas
Percentual de cumprimento de cronograma de desenvolvimento do Plano de Comunicação
Institucional
Número de ações de comunicação desenvolvidas no período
Percentual de Unidades com padronização de rotinas de trabalho estabelecidas
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Tema:
IV - Alinhamento e integração

Objetivo Estratégico:
9 - Aprimorar a comunicação interna

Descrição do Objetivo:
Buscar um clima organizacional positivo por meio da melhoria da comunicação interna de
modo a envolver a todos na execução da estratégia, com reflexos positivos na integração da
Instituição.

Iniciativas Relacionadas:
Plano de Modernização e Alinhamento das Ações de Comunicação com destaque para o
projeto: Implantação de ferramenta automatizada de Gerenciamento de Conteúdo do Portal
TJMG e revisão e atualização da arquitetura de informação do portal TJMG

Indicadores Relacionados ao Objetivo:





Cronograma de implantação do Novo Portal
Índice de disponibilidade da infraestrutura do Portal do TJMG
Cronograma de desenvolvimento do Plano de Comunicação Institucional
Índice de clima organizacional

13

Tema:
V – Atuação Institucional

Objetivo Estratégico:
10 - Fortalecer as relações e a integração com outros Tribunais, Poderes e Instituições

Descrição do Objetivo:
Buscar a troca de experiências com outros Tribunais, compartilhando conhecimento, práticas e
soluções jurídicas e administrativas. Desenvolver parcerias com os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário e também com outras Instituições, a fim de viabilizar o acesso à justiça
e o cumprimento das decisões judiciais, além de incentivar a conciliação e formas alternativas
de solução de conflitos.

Iniciativas Relacionadas:
Processo Eletrônico
Perícia nos Feitos Com Assistência Judiciária Gratuita
Implantação do Escritório de Projetos Estratégicos (Novo)
Projeto Vítimas de Violência Doméstica (Novo)
Implantação dos Centros Judiciários (Novo)

Indicadores Relacionados ao Objetivo:






Percentual de unidades judiciárias como PJe implantado
Cumprimento de cronograma de implantação do escritório de projetos estratégicos
Número de Centros Judiciários instalados
Número de pessoas atendidas pelos Centros Judiciários
Índice de acordos celebrados pelos Centros
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Tema:
V – Atuação Institucional

Objetivo Estratégico:
11 - Disseminar valores éticos e morais por meio de atuação institucional efetiva

Descrição do Objetivo:
Promover a disseminação de valores éticos e morais (justiça, imparcialidade, ética, probidade)
na Instituição.

Iniciativas Relacionadas:
Ações educacionais (PEC Magistrados e PEC Servidores)
Plano de Modernização e Alinhamento das Ações de Comunicação
Justiça Restaurativa Criminal

Indicadores Relacionados ao Objetivo:






Número de eventos relacionados à disseminação de valores éticos e morais
Número de pessoas participantes dos eventos promotores de valores éticos e morais
Número de ações de comunicação que disseminem valores éticos e morais
desenvolvidas
Número de atendimentos realizados pela Ouvidoria/Fale Conosco
Número de atendimentos da Ouvidoria/Fale Conosco
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Tema:
V – Atuação Institucional

Objetivo Estratégico:
12 - Aprimorar a comunicação com o público externo

Descrição do Objetivo:
Aprimorar a comunicação, possibilitando o acompanhamento, por parte do público externo, das
ações, iniciativas e projetos do Tribunal e disponibilizando informações sobre andamento
processual, atos judiciais e administrativos, dados orçamentários e de desempenho
operacional.

Iniciativas Relacionadas:
Plano de Modernização e Alinhamento das Ações de Comunicação com destaque para o
projeto: Implantação de ferramenta automatizada de Gerenciamento de Conteúdo do portal
TJMG e revisão e atualização da arquitetura de informação do portal TJMG
Processo Eletrônico

Indicadores Relacionados ao Objetivo:






Percentual de cumprimento do cronograma de implantação do Novo Portal
Índice de disponibilidade da infraestrutura do Portal do TJMG
Número de atendimentos realizados pela Ouvidoria/Fale Conosco
Índice de inserções na mídia
Percentual de unidades judiciárias como PJe implantado
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Tema:
VI - Gestão de Pessoas

Objetivo Estratégico:
13 - Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores em
consonância com a estratégia Institucional

Descrição do Objetivo:
Garantir que os magistrados e servidores possuam conhecimentos, habilidades e atitudes
essenciais para o alcance dos objetivos estratégicos.

Iniciativas Relacionadas:
Programa de Educação Continuada para Magistrados - PEC Magistrados
Programa de Educação Continuada para Servidores - PEC Servidores

Indicadores Relacionados ao Objetivo:




Índice de capacitação nas competências estratégicas
Percentual de gestores capacitados com pelo menos 20 horas, no período.

Percentual de magistrados que participaram de curso de atualização judiciária
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Tema:
VI - Gestão de Pessoas

Objetivo Estratégico:
14 – Envolver, incentivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da
estratégia

Descrição do Objetivo:
Assegurar o envolvimento efetivo de magistrados e servidores com a execução dos objetivos
estratégicos.

Iniciativas Relacionadas:
Plano de Pessoal
Gestão de Comarcas
Plano de Modernização e Alinhamento das Ações de Comunicação
Gestão por Competências

Indicadores Relacionados ao Objetivo:





Índice de absenteísmo
Percentual do orçamento de custeio aplicado em capacitação
Percentual de desenvolvimento do Plano de Comunicação Institucional
Índice de clima organizacional
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Tema:
VI - Gestão de Pessoas

Objetivo Estratégico:
15 - Adequar a gestão interna de pessoal às necessidades do Judiciário, promovendo clima
organizacional positivo, saúde e segurança no trabalho.

Descrição do Objetivo:
Promover a adequação necessária na gestão interna de pessoal, buscando a obtenção de um
ambiente organizacional positivo, saudável e seguro.

Iniciativas Relacionadas:
Plano de Pessoal
Gestão de Comarcas
TJ Integração Saúde e Inclusão
Gestão por Competências
Centro de Segurança Institucional – CESI
Despachos e Sentenças na Internet
Implantação dos Centros Judiciários (Novo)

Indicadores Relacionados ao Objetivo:





Índice de absenteísmo
Índice de condições de trabalho
Índice de unidades consideradas seguras
Número de Centros Judiciários instalados

19

Tema:
VII – Informações

Objetivo Estratégico:
16 – Disponibilizar informações técnicas, gerenciais e estratégicas necessárias à tomada de
decisão.

Descrição do Objetivo:
Gerir e disponibilizar informações técnicas, gerenciais e estratégicas produzidas e adquiridas
pela Instituição (jurisprudência, doutrina, legislação, normas internas, indicadores gerenciais e
de desempenho) de modo a subsidiar os processos de tomada de decisão.

Iniciativas Relacionadas:
Implantação do Sistema de Informações Estratégicas do Judiciário – SIJUD (Novo)
Otimização da Gestão da Informação e da Gestão Documental
Padronização de rotinas de trabalho utilizando o Sistema de Padronização Organizacional
(Novo)

Indicadores Relacionados ao Objetivo:




Cumprimento de cronograma de Implantação do Sistema de Informações Estratégicas do
Judiciário – SIJUD
Número de informações técnicas, gerenciais e estratégicas disponibilizadas aos gestores
do Tribunal
Percentual de Unidades com padronização de rotinas de trabalho estabelecidas
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Tema:
VII – Informações

Objetivo Estratégico:
17 – Assegurar a adequação de procedimentos e operações técnicas às metodologias de
gestão de documentos do TJMG.

Descrição do Objetivo:
Assegurar a utilização padronizada dos procedimentos e operações técnicas referentes à
gestão, à proteção, à destinação, à guarda, à preservação e ao acesso aos documentos
institucionais produzidos no exercício das atribuições jurisdicionais e administrativas do TJMG,
entendida a gestão como um conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos institucionais, incluídos
processos judiciais, produzidos e recebidos pelo TJMG no exercício das suas atividades,
independentemente do suporte em que a informação se encontra registrada.

Iniciativas Relacionadas:
Otimização da Gestão da Informação e da Gestão Documental (Com destaque para o projeto
Implantação do SIGED no TJMG)
Gestão de Comarcas
Processo Eletrônico
Implantação do Sistema Themis
Implantação do Sistema de Informações Estratégicas do Judiciário – SIJUD (Novo)
Padronização de rotinas de trabalho utilizando o Sistema de Padronização Organizacional
(Novo)

Indicadores Relacionados ao Objetivo:








Índice de acompanhamento e de tramitação eletrônicos de documentos
Quantidade de documentos intermediários e permanentes armazenados em arquivos
regionalizados
Índice de unidades administrativas que utilizam o SIGED no TJMG
Índice de utilização de documentos padronizados pelo TJMG
Índice de tramitação de documentos administrativos por sistema informatizado institucional
Número de documentos eliminados e recolhidos para a guarda permanente
Cronograma de implantação do Sistema de Informações da Gestão Eletrônica de
Documentos - SIGED
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Tema:
VIII – Infraestrutura Física e Tecnológica

Objetivo Estratégico:
18 – Garantir as infraestruturas física e tecnológica apropriadas às atividades administrativas e
judiciais

Descrição do Objetivo:
Prover os recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de
informática, cabeamento) que permitam o bom desempenho das unidades organizacionais,
garantindo aos magistrados e servidores condições de saúde e segurança, além da proteção e
manutenção dos sistemas.

Iniciativas Relacionadas:
Processo Eletrônico
TJ Integração – Saúde e Inclusão
Plano Institucional de Construções e Reformas Prediais
Despachos e Sentenças na Internet
Centro Técnico do TJMG - Construção do Novo Datacenter com Estrutura de Sala Cofre
(Novo)
Atualização e Ampliação do Parque de Microcomputadores do TJMG (Novo)
Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH (Novo)

Indicadores Relacionados ao Objetivo:





Índice de condições de trabalho
Percentual de mobiliário ergonômico disponibilizado
Índice de microcomputadores com vida útil menor ou igual a 05 anos
Percentual de cumprimento do cronograma de construção do Novo Datacenter com
Estrutura de Sala Cofre
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Tema:
VIII – Infraestrutura Física e Tecnológica

Objetivo Estratégico:
19 - Reestruturar a Tecnologia da Informação do TJMG de modo a garantir a disponibilidade e
a funcionalidade de sistemas essenciais

Descrição do Objetivo:
Desenvolver e reestruturar a área de tecnologia da informação de forma a garantir a
disponibilidade e a funcionalidade dos sistemas essenciais ao funcionamento das atividades,
bem como prover os recursos necessários à área que possibilitem à execução da estratégia.

Iniciativas Relacionadas:
Reestruturação da Tecnologia da Informação do TJMG

Indicadores Relacionados ao Objetivo:



Percentual de cumprimento de cronograma de implantação da nova estrutura da área de TI
Índice de cumprimento da meta do CNJ para o quadro de pessoal permanente na área de
TIC (Res.nº 90 CNJ)
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Tema:
IX – Orçamento e Finanças

Objetivo Estratégico:
20 – Garantir que a gestão e a utilização dos recursos orçamentários e financeiros ocorram em
consonância com o planejamento, de forma a facilitar a execução da estratégia

Descrição do Objetivo:
Promover ações orçamentárias visando assegurar recursos para possibilitar o alcance da
execução da estratégia. Garantir a disponibilização dos recursos orçamentários necessários
para a execução dos projetos estratégicos, de acordo com os cronogramas estabelecidos para
cada iniciativa.

Iniciativas Relacionadas:
Plano de Pessoal
Gestão de Comarcas
Plano Institucional de Construções e Reformas Prediais
Plano de Instalação de Varas e Unidades Jurisdicionais (Novo)

Indicadores Relacionados ao Objetivo:



Índice de execução do orçamento institucional
Índice de execução do orçamento por diretoria, secretaria ou assessoria executiva.
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