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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 77015007 - Palmas - TO - http://wwa.tjto.jus.br
Tribunal de Justiça

ATA Nº 23 de 03 de julho de 2013.
PRESIDÊNCIA/DIGER/COGES

Ata da 6ª Reunião da equipe de Líderes do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Aos
19 dias do mês de junho do ano 2013, no gabinete da Presidência, ocorreu a reunião 6ª Reunião
de Análise da Estratégia - RAE da equipe de líderes do Planejamento Estratégico do TJ/TO
para deliberações sobre resultados das metas e projetos estratégicos que compõem o portfólio
do Planejamento Estratégico. Às 10:19 horas a Presidente Desembargadora Ângela Prudente
declarou aberta a reunião e registrou a presença dos líderes - magistrados de 2º Grau:
Desembargador Marco Anthony Steveson Villas Boas, Desembargador Eurípedes do Carmo
Lamounier; magistrados de 1º Grau: Juíza Silvana Parfieniuk, Juiz Pedro Nelson de Miranda
Coutinho; Diretor-Geral: Flavio Leali Ribeiro, Chefe de Gabinete da Presidência: Ana Carina
Mendes Souto, Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça: José Machado dos Santos
e ausência justificada dos Desembargadores José de Moura Filho e Desembargador Luiz
Aparecido Gadotti. Para abertura dos trabalhos a Presidente fez referência à cultura de
Planejamento Estratégico citando como marco o Plano desenvolvido na gestão do
Desembargador Marco Villas Boas, demonstrou o comprometimento do Tribunal e sucesso do
Planejamento Estratégico em andamento e convidou o Coordenador da Coges que apresentou
os objetivos da reunião e solicitou que o servidor Leonardo Andrade Leal apresentasse os itens
da pauta. Este demonstrou a ferramenta gpweb que foi utilizada para visualizar o mapa
estratégico e os resultados de indicadores e projetos estratégicos nele informados, que
subsidiaram as discussões da pauta. Na sequência o Coordenador convidou a Analista Agnes
Rosa que apresentou a pauta de deliberações referente as metas estratégicas do Plano
2010/2014. Os itens da pauta foram apresentados aos líderes agrupados por temas do mapa
estratégico como demonstrado a seguir, que discutiram um a um e tomaram as seguintes
deliberações:

1. TEMA: Alinhamento e Integração
1.1- Aprovado o encerramento do projeto 27 - Monitoramento de Metas nos seguintes termos:
o Termo de Encerramento foi apresentado pelo gestor José Atílio; o projeto promoveu as
seguintes entregas: detalhamento de plano estratégico na Corregedoria-Geral de Justiça e na
Diretoria de Tecnologia da Informação; implantação do software gpweb; entrega dos resultados
registrados no indicador 29-índice de alcance das metas (46% em 2012).
1.2- Aprovado o seguinte encaminhamento do Projeto GESPÚBLICA: que seja realizada
apresentação pela unidade âncora à administração do Tribunal e após que seja viabilizado a
assinatura do Termo de Adesão junto àquela unidade.

2. TEMA: Eficiência Operacional
2.1- Aprovado a seguinte revisão da Meta 11 – Atendimento à demanda (arquivados/autuados):
elevação da meta de 0,20% ao ano para 0,30% ao ano.
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2.2- Aprovado início de monitoramento da Meta 14 – Obter 65% dos processos de aquisição de
bens e serviços finalizados no prazo Padrão, para que seja monitorada pelo gestor
correspondente.
2.3- Apresentado o resultado da Meta 18: o resultado da medição parcial até maio de 2013 é
de 7,19.
2.4- Aprovadas as mudanças do Projeto 9 – Mapeamento do processo judicial propostas pelo
Gestor do Projeto: que seja implantado no 2º Grau até dez/2013; que no 1º Grau seja indicado
um magistrado para a coordenação.
2.5- Aprovado o encerramento do Projeto 56 – SEI – Implantação do Sistema Eletrônico de
Informações.
2.6- Aprovado o encerramento do Projeto 45 e-Proc/TJTO – Implantação do processo judicial
eletrônico.
2.7- Aprovado o Termo de Abertura do projeto Mapeamento de Processos Administrativos.

3. TEMA: Responsabilidade Socioambiental
3.1- Aprovado a proposta de encaminhamento do Projeto A3P para que sejam tomadas as
providências necessárias à adesão do TJTO junto ao Ministério do Planejamento.

4. TEMA: Atuação Institucional
4.1- Foi compartilhado entre os líderes o lançamento da Pesquisa de Clima Organizacional do
Poder Judiciário do Tocantis, que é um projeto do Programa Qualidade de Vida.
4.2-Censo do Judiciário - CNJ – Para sua implementação foi criado um comitê cuja
coordenação ficou a cargo da Dra. Silvana Parfieniuk.
4.3-Aprovado a implantação do Projeto Plano de comunicação institucional (contemplando o
plano de comunicação da estratégia).

5. TEMA: Acesso ao Sistema de Justiça
5.1- Aprovado a inclusão da Meta 48 do PPA – Índice de acordos homologados, como item do
glossário de metas do Planejamento Estratégico.
5.2-Compartilhado entre os líderes que o Projeto de Criação dos Centros Judiciários de Solução
de Conflitos e Cidadania está previsto para pauta do pleno da próxima 5ª feira.

6. TEMA:Orçamento
6.1-Aprovado manutenção de sobrestamento do Projeto 24– Implantação de software de gestão
orçamentária e financeira do TJTO em decorrência de mudanças que estão em andamento
referentes normas contábeis e padrões adotados no Estado do Tocantins. Foi registrado que o
SIAFEM utilizado para acompanhamento e execução orçamentária do Estado do Tocantins
deverá ser substituído em 2014.
6.2-Aprovado abertura do novo Projeto Reestruturação do Funjuris, com a expectativa de
promover como entrega o crescimento de receitas.
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7. TEMA:Gestão de Pessoas
7.1- Aprovado o retorno de monitoração da Meta 34 – Atender 100% dos itens do Plano
Nacional de Capacitação, que se encontrava sobrestada.
7.2 - Autorizado que a capacitação realizada aos Diretores dos Fóruns (PDG), seja ampliada
aos magistrados.

8. TEMA: Infraestrutura e Tecnologia
8.1- Aprovado revisão da Meta 36 – Atender 40% dos padrões mínimos de TI até 2014,
conforme proposta da DTINF, com a seguinte mudança: aumento da meta de 40% para 50%.
8.2- Aprovado o retorno e revisão da Meta 42 que passa a vigir com a seguinte redação: Meta
42- Aumentar para 98% o índice de disponibilidade e estabilidade dos sistemas.
8.3- Aprovado o Projeto Ambiente de Alta disponibilidade.
8.4- Aprovado o cancelamento do Projeto 35 – Sala cofre em razão da aprovação do projeto
ambiente de alta disponibilidade.
8.5- Aprovado o Termo de Abertura do Projeto Metrotins. O Projeto prevê a Interligação do
TJTO, seus anexos e Fórum de Palmas por meio de fibra óptica a fim de garantir a redundância
dos dados, utilizando-se de adesão por parte do TJTO ao projeto já existente na Capital.
8.6- Aprovado as mudanças para o Projeto 5 – Alteração da Lei de Organização Judiciária nos
seguintes termos: reativar o Projeto para reformulação da Lei complementar 10/1996,
designação de Comissão Especial pela Presidência para apresentação de minuta de Ante
projeto de Lei em consonância com a realidade do processo judicial eletrônico.
8.7- Aprovado a proposta de reativação do Projeto 17 – Virtualização do acervo de
jurisprudência, acórdãos, indexação e busca processual e Designado o Desembargador Ronaldo
Eurípedes como gestor do projeto.
8.8- Aprovadas as mudanças propostas no projeto da Política de segurança da informação que
trata da Criação de comitê gestor de Segurança da Informação: que o Presidente do Comitê seja
sempre o Presidente do Tribunal.
8.9- Foi autorizado a revisão das Metas 51, 52, 53 e 54 do PPA – Obras e Construções.
9.0- Aprovado a seguinte proposta de temas que serão encaminhados ao CNJ para análise na
elaboração do próximo Planejamento Estratégico Nacional:

Perspectiva Sociedade:
- Acesso à justiça
- Transparência e Sustentabilidade
Perspectiva Eficiência Operacional:
- Atuação Jurisdicional
- Eficiência Operacional
Perspectiva Aprendizado e Crescimento
- Inovações tecnológicas e Sistemas de Justiça
- Desenvolvimento de Competências
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Perspectiva Orçamento
- Gestão de Custos
- Economicidade
Não havendo mais nada a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião e mandou que
extraísse a presente ata do qual eu Neilimar Monteiro de Figueiredo, Assessor de Projetos, a
extraí e que após revisada e assinada pelo Diretor Geral segue também assinada pelo
Coordenador da COGES e Presidente.
Documento assinado eletronicamente por Neilimar Monteiro de Figueiredo,
Coordenador de Gestão Estratégica e Estatística - Em Substituição, em 03/07/2013,
às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Flávio Leali Ribeiro, Diretor Geral, em
04/07/2013, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/
informando o código verificador 0258498 e o código CRC 9EC958D0.
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