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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 119 de 28 de setembro de 2017.
PRESIDÊNCIA/DIGER/COGES/PLANE

ATA DA 2ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA PELA EQUIPE DE LÍDERES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - RAE

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2017, na sala da Presidência do Tribunal de Justiça, ocorreu a 2ª Reunião de Análise da Estratégia - RAE pela equipe
dos Líderes do Planejamento Estratégico para fins de fins de avaliação e deliberação acerca dos projetos e iniciativas estratégicos; comunicação dos resultados parciais das metas
estratégicas financeiras; bem como o resultado PARCIAL das Metas Nacionais do TJTO e benchmarking com relação aos Tribunais de Justiça da Região Norte e com todo o Segmento da
Justiça Estadual.
Às 10h o Presidente, Desembargador Eurípedes Lamounier deu início à reunião. Presentes os Líderes Juíza Julianne Freire Marques - representante da
ASMETO, Francisco Cardoso Filho - Diretor Geral e Luiz Alberto Fonseca Aires representante do SINSJUSTO, e ainda os convidados o Juiz Auxiliar da Presidência Adriano Gomes
de Melo Oliveira, o Chefe de Gabinete da Presidência, Danilo Guimarães de Souza Izidoro, Francisco de Assis Sobrinho, Diretor Judiciário, Carlos Henrique Drummond Soares Martins,
Diretor Administrativo, Vanusa Bastos, Diretora do Centro de Comunicação Social, José Eudacy Feijó de Paiva, Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos. Participaram
ainda os servidores da COGES, João Ornato Benigno Brito, Assessor de Projetos, Elizabeth Maria Lima Barbosa Pugliesi, Assessora Técnica e Anna Paula de Almeida Cavalcanti
Ribeiro, Analista Judiciário.
Após acolhida dos presentes, o Coordenador da COGES passou a palavra ao Assessor de Projetos, João Ornato Benigno Brito, que, preliminarmente, apresentou alguns
resultados do Poder Judiciário do Tocantins no Relatório Justiça em Números 2017 - ano base 2016:

Em seguida passou à apresentação de cada macrodesafio, projeto e iniciativa. As sugestões colhidas na Reunião da equipe de Líderes ampliada foram analisadas e deliberadas
pelos Líderes.
I. GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA
- Projetos:
- A3P - em reformulação conforme deliberado na última RAE
- Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade e Certificação ISO 9001 - 2ª Vara Cível e Secretaria do Tribunal Pleno - manutenção do sistema nestas duas unidades
- Iniciativa:
- Justiça Interativa - após a exposição sobre o tema, foi apresentada a sugestão de que esta iniciativa não seja priorizada no momento. Deliberação: sugestão aceita pelos
Líderes.
II. APRIMORAMENTO DA JUSTIÇA CRIMINAL
- Projetos:
- Audiências Criminais telepresenciais - o projeto aguarda a licitação dos equipamentos.
- Aplicações de círculos restaurativos - o projeto está em regular andamento sob a gestão do Magistrado Dr. Antonio Dantas.
- Iniciativa:
- Núcleos de Execução de Penas e Medidas Alternativas - NUPEMAS - após a exposição sobre o tema, foi apresentada a sugestão de esta iniciativa não seja priorizada
no momento. Deliberação: sugestão aceita pelos Líderes.
III. COMBATE À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- Projetos:
- Probidade: mais que um dever é um direito - o projeto está em regular andamento. A ESMAT informou a adesão distribuída em três turmas:
- Turma I - 65 participantes
- Turma II - 105 participantes
- Turma III - 119 participantes
IV. CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
- Projetos:
- GGEM - Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares
- Credenciamento - o projeto está em regular andamento.

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000001192797&infra…

1/5

13/11/2017

:: SEI / TJ-TO - 1693220 - ATA ::

- Sistema de Gestão de Precatórios - o projeto está em regular andamento, aguardando desenvolvimento de módulo pela DTINF. Módulo do Alvará Eletrônico já está teste em
algumas unidades judiciais.
- e-Plenário - Julgamento virtual no âmbito do PJTO - o projeto está em fase avançada de teste. A próxima entrega será a regulamentação do sistema.
- Trabalho Remoto: Escrivanias em Rede - o projeto piloto foi encerrado.
- Sequencialidade dos Processos Judiciais de 1º e 2º Graus - a DIJUD elaborou um gráfico representando o "antes e o depois" da sequencialidade do movimento de baixa
processual em que o próprio sistema e-Proc será capaz de realizar a movimentação automaticamente:

- Iniciativas:
- Cumprimento de precatórias por videoconferência - projeto não iniciado, aguarda a aquisição dos equipamentos.
- Central de atendimento dos Juizados - a mudança de todos os Juizados para o Fórum está recente. Foi apresentada a sugestão de que esta iniciativa não seja priorizada no
momento. Deliberação: sugestão aceita pelos Líderes.
V. IMPULSO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS, CÍVEIS E TRABALHISTAS
Neste ponto o Presidente informou da recente visita do Prefeito de Palmas, Carlos Amastha, que trouxe os expressivos resultados do mutirão fiscal promovido conjuntamente
pela Prefeitura e Poder Judiciário. O Presidente demonstrou sua satisfação não apenas com os elogios tecidos pelo gestor municipal, mas com o resultado direto para a população que pode
renegociar seus débitos e sair da inadimplência.
- Projetos:
- Programa PROFISCAL:
- Projeto Execuções Ativas
- Projeto Conciliação e Mediação Processual de Execuções Fiscais
- Projeto Conciliação e Mediação Pré-Processual de Execuções Fiscais - CEJUSC PROATIVO
O Programa, estruturado em três projetos, de diferentes linhas, de atuação está em regular andamento.
VI. ADOÇÃO DE SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITO

- Projetos:
- Conciliação e Mediação no âmbito do Judiciário tocantinense - o projeto, gerenciado pelo NUPEMEC, está em regular andamento.
- Programa Justiça Restaurativa Tocantinense
- Agentes da Paz
- Aplicação de Círculos Restaurativos nas ações penais e execuções penais
O Programa está estruturado em dois projetos que estão em regular andamento.
- Iniciativa:
- CEJUSC de 2ª Instância - com o novo CPC esta iniciativa será contemplada brevemente.
VII. GESTÃO DAS DEMANDAS REPETITIVAS E DOS GRANDES LITIGANTES
- Iniciativa:
- Combate à Litigância Serial - o projeto começou a ser escrito porém ainda não foi possível obter a relação dos grandes litigantes, que está na lista de prioridades da DTINF.
Após a parametrização do relatório Justiça em Números, das Metas Nacionais e da Taxa de Congestionamento é possível desenvolver este relatório.
MELHORIA DA GESTÃO DE PESSOAS

- Projetos:
- Gestão de Pessoas por Competências - entrega futura do projeto: avaliação de desempenho com foco nas competências.
- Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas - projeto em regular andamento com o desenvolvimento e entregas de novos módulos no ano de 2017.
- Programa Qualidade de Vida
- Corrida da Justiça - Duas edições: 2016 e 2017
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- Judiciário na Medida - Edições 2016 e 2017
- Semana da Saúde - duas edições 2016 e 2017
- Censo Ergonômico
- Ginástica laboral

O Programa está em pleno andamento com continuidade das ações para 2017.
- Iniciativa:
- Instrumento de Medição da Produtividade Individual - em razão das ponderações acerca desta iniciativa e conjugando com a entrega da APD prevista no projeto Gestão por
Competências, foi sugerido o desenvolvimento de um projeto estratégico específico para este tema. O projeto deverá contemplar uma avaliação abrangente do servidor:
contendo avaliação das competências com base no projeto Gestão por Competências; a medição da produtividade com foco no desempenho de metas individuais e
institucionais; e critérios administrativos com a verificação de ocorrências funcionais e desenvolvimento pessoal/funcional. Deliberação: sugestão aceita pelos Líderes.
IX. APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS
- Iniciativas:
- Gestão de custos por unidade - foi apresentada a sugestão de que esta iniciativa não seja priorizada no momento. Deliberação: sugestão aceita pelos Líderes.
- Logística integrada de atendimento às Comarcas - foi apresentada a sugestão de que esta iniciativa não seja priorizada no momento. Deliberação: sugestão aceita pelos
Líderes.
Neste macrodesafio foi apresentado o resultado parcial da Meta 23 do Planejamento Estratégico
- Meta 23 - Índice de orçamento aplicado em capacitação
- Aplicar 0,90% do valor do orçamento executado em capacitação, até 2020
- Meta 2017 - 0,90%
- Resultado de janeiro a julho de 2017 - 0,55%

X. INSTITUIÇÃO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA
- Projetos:
- Instituição da Governança Judiciária - o projeto está em andamento, sem novas entregas previstas para 2017.
- Fortalecimento do FUNJURIS - o projeto está em regular andamento.
- Alteração da Lei de Organização Judiciária - o projeto está sobrestado aguardando posicionamento da COROJ.
- COJUN - projeto encerrado com sucesso e agora o processo foi incorporado às rotinas da DIJUD.
- Redesenho dos processos administrativos - o projeto foi encerrado com sucesso e as rotinas foram totalmente absorvidas pelo Escritório de Processos.
- Iniciativa:
- Gestão documental - foi apresentada a sugestão de que esta iniciativa não seja priorizada no momento. Deliberação: sugestão aceita pelos Líderes.
Neste macrodesafio foram apresentados os resultados parciais das Meta 25 e 27 do Planejamento Estratégico
- Meta 25 - Índice de execução do orçamento estratégico
- Aumentar para 95% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal, até 2020.
- Meta 2017 - 90%
- Resultado de janeiro a julho de 2017 - 42,90%
- Meta 27 - Índice de eficiência na arrecadação de receitas
- Atingir 10,5% no índice de eficiência na arrecadação de receitas, até 2020.
- Meta 2017 - 10,5%
- Resultado de janeiro a julho de 2017 - 11,10%
XI. MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC
- Projetos:
- Implantação da Governança de TIC - sugestão do novo gestor do projeto: Alice Carla de Sousa Setúbal. Deliberação: sugestão aceita pelos Líderes
- Consolidação de TIC - projeto encerrado com sucesso e as rotinas foram absorvidas pela DTINF.
- Metrotins - projeto encerrado com sucesso e as rotinas foram absorvidas pela DTINF.

Em seguida foram apresentados os resultados parciais das Metas Nacionais 2017, com a comparação em relação aos tribunais estaduais da região Norte e com o segmento da
justiça estadual, conforme os gráficos a seguir:
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Os gráficos apresentam resultados muito satisfatórios refletindo o esforço realizado e o compromisso do Poder Judiciário tocantinense com o cumprimento das Metas Nacionais
estabelecidas.
Sem mais assuntos a serem tratados, o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença e a participação de todos.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador Eurípedes Lamounier, Presidente, em 09/10/2017, às 08:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Francisco Alves Cardoso Filho, Diretor Geral, em 09/10/2017, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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