ATA DA REUNIÃO COM EQUIPE DE LIDERES AMPLIADA – 05.12.2012
Ata da Reunião da equipe de Líderes Ampliada, complementar à 5ª RAE dos Líderes do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ocorrida em 29.08.2012.
Aos 05 dias do mês de dezembro do ano 2012, na sala de reuniões da COGES, no Anexo II,
ocorreu a reunião dos membros da equipe de líderes ampliada para conhecimento dos
resultados atingidos na 5ª Reunião de Análise da Estratégia da equipe de Líderes de
planejamento do TJ/TO e deliberação sobre os projetos estratégicos que compõe o portfólio
do Planejamento Estratégico. Às 14:00 horas, o Diretor-Geral, José Machado dos Santos,
declarou aberta a reunião, agradeceu a presença de todos e informou que objetivo da reunião
era dar conhecimento das decisões tomadas pela equipe de líderes na reunião ocorrida em
29.08.2012. Preliminarmente, discorreu sobre a perspectiva de crescimento do Estado do
Tocantins para o exercício de 2013 em torno de 2% (dois por cento) e neste diapasão é preciso
analisar o novo cenário para formatação do Judiciário dentro desta realidade agregando novas
idéias e soluções. Conclamou os Diretores na concepção de novos projetos alinhados com os
parcos recursos que estarão disponíveis. Neste contexto, traçou as dificuldades para aprovação
do orçamento para 2013 e citou que o limite prudencial atingiu o patamar de 5,6%, o que é
bastante preocupante. Exortou que a inclusão de novos projetos precisa ser estudada com
parcimônia, sempre considerando as fontes de recursos. Justificou exemplificando com a
implantação dos projetos do e-Proc e SEI que tiveram custos irrisórios e um alcance enorme
alinhados com as prioridades da alta administração e atingiram a missão do planejamento
estratégico. Frisou, ainda, que estes projetos atingiram uma grande economicidade nos custos
com papel, materiais de impressões e principalmente energia e telefonia. Alertou sobre a
necessidade de capacitação dos servidores das Comarcas em razão da mudança de cenário
com a implantação dos projetos eletrônicos. Finalizou exortando a todos na disseminação
desta nova cultura junto aos servidores para que estas ações sejam constantes e perenes, pois
esta mudança de postura não se alcança do dia para a noite. Em seguida disponibilizou a
palavra ao Coordenador da COGES, Sr. José Atílio Beber que discorreu sobre os assuntos
tratados na reunião da 5ª RAE. Ato contínuo franqueou ao Assessor de Projetos Neilimar
Monteiro de Figueiredo a apresentação da atual posição do portfólio de projetos do Tribunal
de Justiça. Em síntese informou sobre o acompanhamento dos projetos estratégicos (que
consta detalhado no relatório da RAE), distribuindo-os em finalizados, em andamento e
sobrestados, de acordo com as deliberações da 5ª RAE. De forma exemplificativa enumerou
os projetos em prosseguimento e suas fases, quais sejam: Projeto 16 – Vigilância Eletrônica
com monitoramento; Projeto 40 – A3P (TJ Sustentável); Projeto 13 – Promoção e gestão
de pessoas por competência; Projeto 19 – Consolidação do ambiente TIC; Programa 20
– Promoção da Saúde e qualidade de vida dos servidores; Projeto 27 – Monitoramento
das Metas e Indicadores Estratégicos; Projeto 38 – Disseminação de Parcerias; Projeto
46 – Sistema Administrativo Digital – SEI e Projeto 45 – Processo Judicial Eletrônico –
e-Proc. Informou que as atividades dos quatro últimos já foram finalizadas (projetos 27, 38,
46, 45) e continuam em execução operacional nas Diretorias competentes, aguardando
formalização de encerramento na próxima RAE. O projeto Gespública incluso no PPA está
em fase de adesão. Durante a fala sobre os projetos sobrestados foi proposto que os 03
projetos sob responsabilidade da DINFRA (Construção de sede própria em comarcas, reforma
de sedes de comarcas e construção de Unidades Judiciárias); O projeto referente a Alteração
da Lei de Organização Judiciária; O projeto para Elaboração de Manual Técnico, O projeto
para Implantação de Software de Gestão Orçamentária e o projeto para Implantação de
Software de Auditoria Interna fossem transferidos do “status” estratégicos para táticooperacionais, cuja deliberação ficaria para a próxima RAE a ser agendada. Também foi

discutido sobre a possibilidade de inclusão de dois novos projetos sob responsabilidade da
DIFIN: Um projeto denominado "Fortalecimento do Funjuris", que tem por objetivo elevar
a arrecadação do Funjuris, pois diante do cenário de queda em repasses duodecimais, entende
que a estimulação do crescimento das receitas próprias do Poder Judiciário devem ser
priorizadas pela Administração. Outro denominado “Implantação de Sistema de Gestão de
Precatórios”, que tem por objetivo primordial a informatização dos procedimentos na gestão
de precatórios judiciais e gerenciamento de precatórios, pois diante da inexistência de sistema
corporativo informatizado no Tribunal de Justiça que permita maior controle dos precatórios,
e em decorrência do volume de recursos financeiros envolvidos, entende que é eminente a
necessidade de desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para um controle efetivo. Estes
projetos seriam apresentados para a Presidência e depois submetidos à RAE. Finalizando o
Diretor-Geral José Machado dos Santos destacou que o objetivo primordial dos projetos é a
busca pela efetiva entrega da prestação jurisdicional e mencionou a importância da equipe de
líderes ampliada pela confiança que recebe da equipe de Lideres na condução da estratégia do
Tribunal. Com as considerações finais e nada mais havendo a ser tratado, o Diretor-Geral
encerrou a reunião e mandou que lavrasse a presente ata e eu, João Ornato Benigno Brito,
Assessor Técnico da Diretoria Geral, extraí e que subscrevem.
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