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1ª REUNIÃO AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA (RAE) 

ATA 

A Primeira Reunião de Avaliação da Estratégia iniciou-se com uma 

apresentação da assessora Rita Almeida acerca dos indicadores e 

suas aplicações no âmbito do Poder Judiciário enfocando a 

importância de medir as atividades do Planejamento Estratégico.  

Dentro desta premissa foi concedida a palavra à 

servidora Renata de Souza Santos, responsável 

pelo Núcleo Sócio Ambiental para que a mesma 

apresentasse alguns resultados relacionados com 

os dados constantes do Balanço Sócio ambiental 

objetivando conhecimento dos presentes e 

sensibilização quanto a importância desta aferição 

e comprometimento para o atingimento das metas 

estabelecidas no Plano de Logística Sustentável.  

 

Os dados, conforme apresentados são parte 

integrante desta Ata e estão em arquivo Power 

Point, anexo.   

 

Alguns questionamentos foram levantados pelos 

presentes, no que se refere aos dados apresentados 

e desta forma restou comprovada a importância de 

estabelecimento de metas factíveis e realistas. Foi 

informado aos presentes que no próximo dia 30 de 

março se encerra o prazo para encaminhamento 

dos dados ao CNJ, referentes ao ano de 2016 e, 

portanto, necessária a participação de todos 

objetivando atender todos os requisitos.  

 

Ao retomar a sua fala, a assessora Rita Almeida 

enfatizou que esta reunião cumpria a premissa de 

apresentar os resultados da sistematização das informações prestadas por todas as áreas 

administrativas do Poder Judiciário de forma a se iniciar o processo de medição das 
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ações relacionadas com as iniciativas estratégicas constantes do Planejamento 

Estratégico.  

 

Na oportunidade foi informado que a Área fim não estava contemplada nesta reunião 

porque seria tratada de forma especifica em reunião própria a realizar-se no dia 17 de 

março de 2017, juntamente com a reunião do Grupo de Gestão de Metas, sob a 

coordenação da Desembargadora Janete Vargas Simões.  

 

Com o intuito de esclarecimento, foi informado pela assessora Rita Almeida que os 

resultados obtidos no âmbito da área administrativa impactam diretamente os 

resultados almejados na área fim e estritamente relacionados com os objetivos 

estratégicos fixados para a sociedade. Daí a importância da identificação e medição dos 

mesmos.  

 

Em continuidade a reunião foram apresentados:  

1. Os indicadores inicialmente identificados de cada área administrativa e em especial 

aqueles já estabelecidos em função da adequação dos indicadores sugeridos pelo CNJ 

na Resolução Nº 76/2009.  

 

2. Os dados estatísticos referentes ao ano de 2016 e referentes aos resultados obtidos 

desde 2009, pelo Poder Judiciário no que se refere aos seguintes indicadores:  

2.1. Despesa Total da Justiça em relação ao PIB 

2.2. Despesa Total da Justiça em relação à Despesa Pública 

2.3. Despesa com Recursos Humanos em relação à Despesa Total da Justiça 

2.4. Saldo de Depósitos Judiciais em relação à Despesa Total da Justiça 

2.5. Índice de Produtividade dos Magistrados 

2.6. Índice de Produtividade dos Servidores 

2.7. Taxa de Congestionamento do Poder Judiciário 

Os valores conforme indicados nos itens apresentados estão anexos a esta Ata, conforme 

dados gerados pelo Núcleo de Processamento e Estatística deste Tribunal e consolidados 

em arquivo Power Point. 

Sob este último indicador, qual seja a Taxa de Congestionamento do Poder Judiciário foi 

ressaltado que este indicador é muito importante para aferir a capacidade do Poder 

Judiciário atingir sua efetividade, dado que se encontrando no patamar atual, o Poder 

Judiciário do Estado do Espírito Santo para cada 100 processos ingressos responde a 

apenas  24.  
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Por fim foi acordado com os presentes que o material encaminhado para cada área,  

antes da reunião,   seria objeto de uma apreciação mais minuciosa para que fossem 

validados os indicadores sugeridos e iniciado o processo de medição. Neste sentido foi 

sugerido aos presentes a realização de pequenas reuniões especificas com cada área para 

tal fim.  

Isto posto foi encerrada a reunião com o informe de que nova reunião será realizada 

objetivando atender as premissas de acompanhamento do Planejamento Estratégico 

conforme estabelecidas na  Resolução CNJ Nº198/  


