Ata da 5ª Reunião de Análise Estratégica da equipe de Líderes do
planejamento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Aos 29 dias do mês de agosto do ano 2012, no gabinete da Presidência
deste Tribunal, ocorreu a reunião dos membros da equipe de líderes, com o fim
de promoverem a Análise Estratégica do Planejamento 2010-2014.
Às 10 h, a Desembargadora Jacqueline Adorno, Presidente deste
Tribunal, declarou aberta a reunião e comunicou aos líderes que as questões
relativas ao PPA 2012-2015 e Lei orçamentária – LOA 2012 não estavam na
pauta, os quais serão deliberados em ocasião destinada a esse fim.
Em continuidade a presidente compartilhou a palavra com o Diretor Geral,
Dr. José Machado dos Santos que fez breve introdução acerca da atual ciclo de
análise estratégica, informou que ocorreu primeiro encontro de análise do plano
de tecnologia, apresentou em síntese a pauta da reunião e solicitou ao
Coordenador da COGES José Atílio Beber e sua equipe para que conduzisse a
exposição dos assuntos.
O coordenador da Coges propôs que as abordagens ocorressem em três
momentos: projetos, metas e deliberações, o que foi aceito.
Os servidores Neilimar Monteiro e Leonardo Leal, da assessoria de
projetos, apresentaram a pauta de projetos.
A servidora Agnes Rosa da assessoria de estatística demonstrou a
aplicação do sistema GPWEB. Em seguida foi aprovado pelos líderes a
implementação desse sistema para acompanhamento de execução da Gestão.
Os itens foram debatidos e produzidos os seguintes encaminhamentos e
deliberações:
Parte 1 – PROJETOS ESTRATÉGICOS.
Em relação ao projeto Pesquisa de Clima Organizacional, o Diretor José
Machado informou que recebemos os dados da pesquisa realizada pelo CNJ,
relativos às opiniões dos respondentes deste Tribunal de Justiça e que há a
possibilidade de utilização dos mesmos nesse projeto.
Foi comunicado a conclusão dos seguintes projetos: Projeto 42 - Gestão
integrada das serventias extrajudiciais – GISE; Projeto 10 - Gestão de cursos e
aperfeiçoamento aos Magistrados e Servidores.
Foi comunicado a entrega da última fase do Projeto 43 - Reestruturação
da CGJUS, cuja monitoração continuará até a aprovação do anteprojeto de lei.
Foi informado a fase atual dos 19 projetos estratégicos em andamento.
Foi deliberado e aprovado a mudança do Projeto 40 - TJ Sustentável para
que seja aderida à A3P – Agenda Ambiental na Administração Pública, como
programa ambiental do Tribunal de Justiça.
Foi deliberado e aprovado a mudança no Projeto 16 - Vigilância eletrônica
com monitoramento 24h para o Poder Judiciário do Tocantins, que passa a ter
três fases de implementação.
Durante as discussões a Des. Ângela Prudente registrou a eficiência do
projeto eficiência em Araguaína. Lembrou que é foco atual a demanda de
pessoas – citando o gerenciamento de férias, licenças, atendimento, audiências
– referindo-se que o quadro é deficitário há anos.
Parte 2 – INDICADORES ESTRATÉGICOS.
Foi apresentado os indicadores que requerem apreciação deliberando-se
o seguinte:

Foram sobrestadas as metas 40-Alcançar 40% das metas do PETI e 42Aumentar em 100% o índice de disponibilização de equipamentos até
novembro de 2012.
As metas 1-Aumentar em 10% o índice de parceiras estratégica e 28Aumentar em 10% o número de pessoas diretamente beneficiadas pelos
projetos já estão cumpridas e permanecem compondo a estratégia.
A meta 49-Gerenciar 100% dos atos praticados pelas serventias
extrajudiciais por sistema informatizado, do PPA , também já foi cumprida.
Foi observado os níveis de criticidade das metas 7-reduzir em 0,20% ao
ano a taxa de congestionamento na fase de conhecimento, 9-Aumentar em
0,20% ao ano a produtividade do magistrado na fase de conhecimento, 11Aumentar em 0,20% ao ano o atendimento à demanda, 25-Reduzir em 0,20%
ao ano a taxa de congestionamento na fase de execução e 26-Aumentar em
0,20% ao ano a produtividade do Magistrado na fase de execução.
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Desembargadora Ângela Prudente, Juiz Pedro Nelson de Miranda Coutinho,
Juiza Silvana Maria Parfieniuk, Ana Beatriz de Oliveira Pretto - Diretora
Executiva da ESMAT, Ana Karina Mendes Souto - Chefe de Gabinete da
Corregedoria-Geral da Justiça, José Machado dos Santos - Diretor Geral, Marco
Aurélio Giralde - Diretor de Tecnologia da Informação, Equipe da Coges,
Assessoria de TI, Assessoria da Corregedoria-Geral da Justiça.
Às 12 h, findas as considerações finais e não havendo mais nada a tratar,
a Presidente deu por encerrada a reunião e mandou que lavrasse a presente
ata, para encaminhamento operacional do que eu, Neilimar Monteiro de
Figueiredo, Assessor de Projetos da Diretoria Geral extraí a presente ata que
segue assinada pelo Diretor Geral, Secretário da reunião e pela Presidente
deste Tribunal de Justiça.
JACQUELINE ADORNO DE LA
CRUZ BARBOSA:000217358

Assinado de forma digital por JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ
BARBOSA:000217358
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora da Justica ACJUS, ou=TJTO, ou=Cert-JUS Institucional- A3, ou=MAGISTRADO,
cn=JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA:000217358
Dados: 2012.10.24 15:58:39 -02'00'

Desembargadora Jacqueline Adorno
Presidente

JOSE MACHADO DOS
SANTOS:000352754
José Machado dos Santos

Assinado de forma digital por JOSE MACHADO DOS SANTOS:000352754
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora da Justica - ACJUS,
ou=TJTO, ou=Cert-JUS Institucional- A3, ou=SERVIDOR, cn=JOSE
MACHADO DOS SANTOS:000352754
Dados: 2012.09.19 16:53:11 -03'00'

Diretor Geral - Coordenador da reunião

