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1. INFORMAÇÕES PARA O PJERJ EM NÚMEROS  

O Departamento de Autuação e Distribuição Cível não se encontra elencado no rol de 

unidades que necessitam apresentar informações. 

 

2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS  

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)  

-------- ----- ---- ------- 

 

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E 
OPERACIONAIS 

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 : A unidade atingiu a meta 
estabelecida para o período de 2014, 
demonstrando o empenho da equipe em 
contribuir com a missão do PJERJ. 

 

Tempo médio entre a autuação e a distribuição de 

feitos não urgentes 

 

Finalidade : Reduzir o tempo entre a 
autuação e a distribuição dos feitos não 
urgentes. 
Meta: < 3 dias. 
Análise : A unidade alcançou a meta 
estabelecida para o período de 2014. O 
resultado demonstra o comprometimento 
da equipe DECIV em contribuir com o 
PJERJ no alcance de sua missão. 
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INDICADORES OPERACIONAIS 

GRÁFICO COMENTÁRIO 
Tempo médio entre a autuação e a distribuição de 

feitos urgentes 

 

Finalidade : Reduzir o tempo entre a 
autuação e a distribuição de feitos 
urgentes. 
Meta: < 1 dia 
Análise : A unidade alcançou a meta 
estabelecida para o período de 2014. O 
resultado demonstra o comprometimento 
da equipe DECIV em contribuir com o 
PJERJ no alcance de sua missão. 

Tempo médio entre o recebimento e distribuição de 

feitos urgentes 

 

Finalidade : Reduzir o tempo médio entre o 
recebimento e a distribuição de feitos 
urgentes. 
Meta: < 3,5 dias  
Análise : A unidade alcançou a meta 
estabelecida para o período de 2014. O 
resultado demonstra o comprometimento 
da equipe DECIV em contribuir com o 
PJERJ no alcance de sua missão. 

Tempo médio real de distribuição dos feitos urgente s 

 

Finalidade : Reduzir o tempo médio real de 
distribuição dos feitos urgentes a partir da 
protocolização da petição inicial 
Meta: 2,5 dias. 
Análise : A unidade atingiu a meta de seu 
Objetivo da Qualidade estabelecida para o 
período de 2014. O resultado se mostra 
satisfatório mesmo nos meses de poucos 
dias de expediente interno, nos quais o 
recebimento de feitos via web não cessa. 

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: < 9 dias  
Análise : A unidade atingiu a meta 
estabelecida para o período de 2014, 
demonstrando o empenho da equipe em 
contribuir com a missão do PJERJ. 
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INDICADORES OPERACIONAIS 

GRÁFICO COMENTÁRIO 
Tempo médio entre o recebimento e a autuação de 

feitos urgentes 

 

Finalidade : Reduzir o tempo entre o 
recebimento e a autuação de feitos 
urgentes. 
Meta: 2,5 dias 
Análise : A unidade alcançou a meta 
estabelecida para o período de 2014. O 
resultado demonstra o comprometimento 
da equipe DECIV em contribuir com o 
PJERJ no alcance de sua missão. 

Tempo médio entre o recebimento e a autuação de 
feitos não urgentes 

 

 
 

Finalidade : Reduzir o tempo entre o 
recebimento e a autuação dos feitos não 
urgentes. 
Meta: < 6 dias 
Análise : A unidade atingiu a meta 
estabelecida para o período de 2014, 
demonstrando o empenho da equipe em 
contribuir com a missão do PJERJ. 

 

Percentual de consistências no processo de análise 
de prevenção - externo e interno 

 

Finalidade : Medir índice de 
consistências ocorridas durante a 
análise da prevenção. 
Meta: internos → >97%; externos → 
>98%; 
Análise : A meta estabelecida para o 
período foi alcançada, atendendo ao 
item 8.2.3 da NBR ISSO 9001:2008, 
além de demonstrar o esforço da equipe 
em manter a qualidade das atividades. 

Percentual de Consistências no processo de 
distribuição 

 

Finalidade : Medir o grau de 
conformidade no processo de 
distribuição 
Meta: >98% 
Análise : A DIDIS atingiu a meta 
estabelecida para o período de 2014, 
demonstrando o comprometimento da 
equipe. 

Número de processos distribuídos no mês 
 

Finalidade : Acompanhar a demanda de 
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INDICADORES OPERACIONAIS 

GRÁFICO COMENTÁRIO 

 

feitos cíveis distribuídos para tomada de 
ações gerencias 
Meta: não aplicável 
Análise : O dado estatístico demonstra 
que a demanda no Departamento de 
Autuação e Distribuição Cível no período 
de 2014 aumentou aproximadamente 
5,05%. O aumento impacta nas 
atividades da unidade, o que será levado 
em consideração no planejamento para 
o próximo período. 

 
 

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS 

METAS RESULTADOS 
(% Acumulado até o momento)  

--------- -------- 

 

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 

� Revisão de todas as RAD, com implementação entre 15/08/2014 e 03/09/2014; 
 

� Revisão dos indicadores da unidade, adotando-se indicadores de desempenho, 
além dos indicadores de acompanhamento. No período, obtivemos a redução 
de todos os indicadores, em especial: a) redução do tempo médio real de 
distribuição dos feitos urgentes. Em 2014, o índice acumulado atingiu 1,8 dias, 
em média. Em 2013, a média era de 4,83 dias; b) redução do tempo médio 
entre o recebimento e a distribuição de feitos não urgentes para 6,76 dias. Em 
2013, a média apresentada era de 11,13 dias; c) aumento no percentual de 
feitos urgentes autuados e distribuídos no mesmo dia. Em 2013 a unidade 
obteve 51,99% de feitos nessa situação e em 2014 passamos para 79,41%. 
Ressalta-se que tal indicador tem o sentido de melhoria “quanto maior melhor”. 

 
� Organização de curso voltado para capacitação dos servidores lotados na 

unidade. O curso contou com a aprovação da ESAJ e abrangerá questões 
teóricas e práticas da atividade de autuação e análise de prevenção. A primeira 
turma terá início em 21/01/15. 
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6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO (demandas não concluídas no 
mês de referência, excluídas as dos projetos) 

• Demandas junto à DGTEC conforme planilha, em anexo. 

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE 

AÇÕES DE DESTAQUE ECONOMIA OBJETIVA GERADA 

----------- --------- 

----------- --------- 

----------- -------- 

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS 

Tópicos    Observações  

Pessoal     XXXX        

A unidade está com o quadro de 
servidores abaixo da sua necessidade 
(66 servidores). A lotação considerada 
adequada é de 100 servidores, segundo 
estimativa realizada em 2006, pela 
Resolução nº01/2006. Entre o ano de 
2006 e  2014, houve incremento de 63% 
na quantidade de feitos distribuidos, o 
que, por si só, já justificaria a 
necessidade do aumento do número de 
servidores. Vale frisar que a 
implementação  do processo eletrônico, 
iniciada em 2012,  apenas reduziu os 
trâmites necessários para o 
deslocamento dos autos fisicos entre 
uma serventia e outra. Mas a análise 
processual necessária para o 
desenvolvimento da atividade fim da 
unidade se manteve inalterada, só que 
agora realizada por meio de documentos 
eletrônicos. Dessa forma, ainda que 
tenha reduzido a circulação de autos 
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fisicos e a correspondente demanda de 
servidores para tal circulação, o aumento 
da autuação e  distribuição de feitos não 
só justifica, mas também abaliza, no 
mínimo, a manutenção do quadro 
previsto na Resolução nº 01/2006. 

Tecnologia da Informação     XXXX        

Algumas pendências em relação ao E-
Jud ainda persistem, fato este apontado 
em auditoria externa de supervisão. A 
não solução de tais questões pode gerar 
impacto negativo à unidade no que tange 
à manutenção de seu Certificado ISO 
9001:2008, uma vez que as falhas do 
sistema EJUD que impactam na 
atividade da unidade  já haviam sido 
apontadas em 2012, ou seja, desde a 
implementação do sistema, e, 
igualmente, em 2013. O mesmo 
apontamento também constou da 
Auditoria Externa realizada em 2014. 

Infraestrutura XXXX            ------------- 
 

  LEGENDA: 
 Atende   

 
Atende em Parte 

 
Não Atende 

 

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS 

Com a posse da nova Administração Superior do DECIV, foram reavaliados alguns pontos da 
gestão, em especial os indicadores e demandas junto à Diretoria Geral de Tecnologia da 
Informação. 
 
A partir de 15/08/2014, foram adotados indicadores de desempenho, mantidos apenas cinco 
indicadores de acompanhamento ainda importantes para gerenciamento. Essa substituição 
permitiu que a atividade fim da unidade fosse melhor avaliada e controlada,  proporcionando 
meios estatísticos confiáveis e específicos para embasar a gestão da unidade 
 
Quanto às demandas da unidade em relação à DGTEC, mostrou-se necessário estabelecer, 
prioritariamente, as que mais afetam as atividades cotidianas da unidade, para fins de facilitar 
a discussão e, eventualmente, a cobrança de solução. 
 
Nesse sentido, a questão da falha no tratamento dos processos que tramitam em apenso pelo 
sistema EJUD, mostrou-se ser a mais importante, uma vez que, além de já ter sido apontada 
em auditoria externa, realmente tem grande impacto no funcionamento da unidade.  
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A equipe da 1ª VP- DECIV elaborou estudo sobre tal problema, apontando as soluções 
necessárias, e a questão, hoje, já se encontra em avaliação pela equipe técnica competente, 
com especificação de Lista de Requisitos e outras providencias necessárias à concretização 
das modificações do sistema.
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10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICO S (pelo menos trimestral) 

 
<NÃO APLICÁVEL> 
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11.  ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACION AIS (pelo menos trimestral) 

 



 
 

 

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ) 1º SEMESTRE 

 

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 

  

RIGER Setorial 1º Semestre - DECIV                                              Pag.  
12 

 

 



 
 

 

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ) 1º SEMESTRE 

 

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 

  

RIGER Setorial 1º Semestre - DECIV                                              Pag.  
13 

 

 



 
 

 

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ) 1º SEMESTRE 

 

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 

  

RIGER Setorial 1º Semestre - DECIV                                              Pag.  
14 

 

 



 
 

 

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ) 1º SEMESTRE 

 

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 

  

RIGER Setorial 1º Semestre - DECIV                                              Pag.  
15 

 

 



 
 

 

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ) 1º SEMESTRE 

 

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 

  

RIGER Setorial 1º Semestre - DECIV                                              Pag.  
16 

 

 



 
 

 

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ) 1º SEMESTRE 

 

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 

  

RIGER Setorial 1º Semestre - DECIV                                              Pag.  
17 

 

 



 
 

 

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ) 1º SEMESTRE 

 

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 

  

RIGER Setorial 1º Semestre - DECIV                                              Pag.  
18 

 

 



 
 

 

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ) 1º SEMESTRE 

 

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 

  

RIGER Setorial 1º Semestre - DECIV                                              Pag.  
19 

 

 



 
 

 

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ) 1º SEMESTRE 

 

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 

  

RIGER Setorial 1º Semestre - DECIV                                              Pag.  
20 

 

 



 
 

 

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ) 1º SEMESTRE 

 

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 

  

RIGER Setorial 1º Semestre - DECIV                                              Pag.  
21 

 

 
 



 
 

 

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER ) 1º SEMESTRE 

 

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 

  

RIGER Setorial 1º Semestre - DECIV                                              Pag.  
22 

 

 

12. ANEXO III – PLANILHA COM PENDÊNCIAS DGTEC  

 
 
 

Pendências junto à DGTEC por ordem de prioridade 
 

1. Bloqueio de movimentação e distribuição de apensos / pendência; 

 
2. Movimentação e consulta em lote; 

 
3. Impedimento de Desembargadores ativos, mesmo que afastados; 

 
4. Tratar vinculação da GRERJ; 

 
5. Integração de assunto DCP x E-JUD; 

 
6. E-JUD buscar informações no DCP (índice); 

 
7. Termo de recebimento ou de prevenção que foram gerados. 


