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 1ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TOCANTINS

Data: 28 de abril de 2022

Horário: das 14h00 às 15h10

Local: Teams

Participantes Cargo e Unidade
Ricardo Antonio Nogueira Pereira Diretor da Secretaria Administrativa
Harley Caixeta Seixas Diretor do Núcleo Judiciário
Cynthia de Nazaré Vaz Salbé Diretora do Núcleo de Recursos Humanos
Gilmar Cintra de Araújo Diretor do Núcleo de Administração
Marcelo Araújo Pinheiro Supervisor da Seção de Tecnologia da Informação
Yuri Ribeiro de Carvalho Seção de Tecnologia da Informação
Ana Lúcia dos Santos Diretora do Centro Judiciário de Conciliação
Moisés da Silva Limeira Coelho Diretor de Secretaria da 1ª Vara Federal, em substituição
Adelmar Aires Pimenta da Silva Juiz Federal da 2ª Vara Federal
Raphael Elias Faria Cardoso Diretor de Secretaria da 2ª Vara Federal
Laís Noleto Silva 2ª Vara Federal
Cristiano Oliveira Ribeiro Prado Diretor de Secretaria da 3ª Vara Federal
Pacelli Larison Gonçalves Diretor de Secretaria da 4ª Vara Federal
Pollyana de Abreu Pimenta Diretora de Secretaria da 5ª Vara Federal
Lorena Silva Feitosa Diretora do Núcleo de Apoio à Turma Recursal, em substituição
Marineide da Silva Braga Oficial de Gabinete - Turma Recursal - Relator 2
Alessandra Chaves dos Santos Florentino Oficial de Gabinete - Turma Recursal - Relator 3
Igor Manoel Martins Bezerra Diretor de Secretaria da 1ª Vara de Araguaína
Paulo Vitor Nunes da Silva Diretor de Secretaria da 2ª Vara de Araguaína, em substituição
Fabyo di Abraao Teixeira Noleto Diretor de Secretaria da Vara Única de Gurupi

 

1. Abertura da reunião
A reunião foi iniciada pelo Diretor da Secad, Ricardo Pereira, que deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos. Em seguida passou a palavra para o Diretor do
Nucju/Cemad, Harley Seixas, que agradeceu a participação de todos os membros do Cipe-SJTO na reunião e informou que a reunião seria focada nos resultados alcançados
no ano de 2021, além de iniciar o acompanhamento das metas para o ano de 2022. Informou, ainda que as informações da reunião seriam repassadas ao Tribunal, para
subsidiar a reunião do CGER 1ª Região.

 

2. Resultados das Metas Estratégicas de 2021
O Diretor do Nucju passou a apresentação dos resultados alcançados pela Seccional nas metas estratégicas no ano de 2021, parabenizando a todos pelo esforço, dedicação e
empenho no alcance dos objetivos propostos. O resultado do empenho de todos fez com que a Seccional do Tocantins obtivesse resultados superiores à média dos resultados
de toda a 1ª Região, alcançando resultados bastante expressivos em todas as metas.

Como fruto desse esforço coletivo, a Seção Judiciária do Tocantins alcançou diversas premiações no projeto Selo Estratégia em Ação, demonstrando evolução ao longo de
toda a existência do projeto.



O Diretor do Nucju salientou os bons resultados obtidos, principalmente pelo fato de todas as unidades judiciárias terem alcançado a premiação com o Selo Estratégia em
Ação, propiciando à Seccional alcançar o primeiro lugar entre todas as demais seccionais da 1ª Região, sendo premiada com o Selo Diamante.

Foi informado também que os certificados dos Selos Estratégia em Ação dos anos de 2020 e 2021 seriam entregues aos servidores no evento de comemoração dos 30 anos da
Justiça Federal do Tocantins, a ser realizado no dia 09/05/2022, no auditório da seccional, sendo transmitido também por videoconferência.

O Diretor da Secad parabenizou a todos pelos excelentes resultados e reforçou o convite para que todos os diretores presentes participem do evento festivo, que contará com a
presença da Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região, representando o Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Solicitou também que todos os
servidores sejam mobilizados a participar, com vista a interação entre todos.

O Juiz Federal da 2ª Vara sugeriu a inclusão dos selos alcançados nos principais documentos assinados no PJe, em cada unidade, de forma a dar visibilidade dos excelentes
resultados. Na 2ª Vara o emblema do selo conquistado foi inserido abaixo das assinaturas. 

Todos os presentes parabenizaram a iniciativa e indicaram que irão adotar da mesma forma sugerida. 

 

3. Acompanhamento das Metas Estratégicas de 2022
Em seguida passou a análise das metas estratégicas de 2022, informando que, embora o Glossário das Metas 2022 ainda não tenha sido aprovado pelo Tribunal, a princípio as
metas continuam sendo as mesmas do ano anterior, somente com a atualização dos anos, conforme quadro abaixo:

 

Com base nessas metas foram apresentados os resultados parciais das metas de 2022, referente ao período de Jan/22 a Abr/2022.



Apesar dos resultados serem bastantes preliminares, tendo em vista estar ainda no início do exercício, os resultados já se mostram em bom nível de cumprimento das metas,
com exceção das metas 5 e 12 que tem seus requisitos ainda muito discutidos e não se sabe ao certo como ficarão ao longo do ano, sendo necessário aguardar a aprovação do
Glossário de Metas 2022.

Em seguida foi consultado aos presentes quais os desafios enfrentados e os posicionamentos de cada unidade:

1ª Vara - Continua adotando do mesmos procedimentos anteriores de priorização dos processos constantes de metas, com vista a manter o bom desempenho. Houve um
pequeno aumento no acervo, mas tudo dentro do controle. Sem maiores considerações

2ª Vara - Apesar do e-Siest estar um pouco mais estável, ainda se verifica algumas inconsistências, principalmente quanto a meta 12, que apresenta vários processos de
outras unidades. A intenção é manter a mesma rotina que favoreceu o alcance do Selo Ouro em 2022, e que por um processo não foi alcançado o selo diamante. O Diretor da
Vara salientou uma preocupação especial com as metas dinâmicas e com as metas que ainda tem os critérios indefinidos, tendo em vista o glossário demorar a ser aprovado, e
quando for divulgado faltar pouco tempo para o tratamentos dos processos envolvidos. Apesar de tudo, as perspectivas são boas para o ano de 2022.

3ª Vara - O Diretor da 3ª Vara colocou a dificuldade grande com a Meta 5, que nunca se chega a um consenso sobre a fórmula de cálculo dessa meta. Sempre apresenta a
mesma indefinição, comprometendo o trabalho da unidade que é especializada no assunto. Ou ponto de destaque foi a Meta 12, que atualmente está completamente
inconsistente, sem considerar as movimentações processuais lançadas.

4ª Vara -  De acordo com o Diretor da 4ª Vara, falar de metas ainda no inicio do ano é prematuro, dado a volatilidade das metas e o início das atividades do ano. Entretanto
se deve salientar que permanecem as inconsistências nos relatórios do e-Siest, com processos já sentenciados como pendentes de cumprimento. A demora na correção das
inconsistências, por parte da Diest, gera apreensão e preocupação desnecessários.

5ª Vara - A Diretora da 5ª Vara relatou as dificuldades normais de planejamento no início do ano, pela falta de relatórios confiáveis para direcionar os trabalhos. Ainda
continuam as inconsistências, que variam diariamente.

Turma Recursal - Houve sessão da Turma no dia anterior a reunião, e os processos julgados ainda não haviam sido movimentados, o que irá refletir positivamente nos
resultados das metas parciais. A Diretora em execício e a Oficial de Gabinete do Relator 2, colocaram a preocupação com a falta de uma data limite para entrada de
processos, que gera apreensão ao fim do exercício, pelo prazo insuficiente para tratamento e julgamento de processos que entram no mês de dezembro, impactando
negativamente os resultados da unidade frente às metas, podendo até mesmo retirar uma premiação. Foi solicitado verificar junto a Diple a possibilidade de definição de um
prazo limite para entrada de processos no cálculo das metas, sendo sugerida a data de 30/11.

1ª Vara ARN - O Diretor da 1ª Vara de Araguaína informou que continua com os mesmo procedimentos adotados nos últimos anos, que vem geram excelentes resultados na
unidade. Uma das grande vitórias relatadas pelo Diretor foi a redução do acervo em tramitação, que era de mais de 10.000 processos e hoje já se encontra em 8.100. Estão
trabalhando com a meta de reduzir até o fim do ano para 7.000 processos em tramitação. Um ponto de preocupação apresentado foi com o Glossário de Metas que é
disponibilizado de forma tardia, comprometendo o planejamento da unidade judiciária. Outro ponto relatado pelo diretor foi a questão das atualizações do e-Siest que devem
ser mais rápidas.

2ª Vara ARN - A unidade está numa crescente de bons resultados, principalmente durante a pandemia, quando conseguiu os seus primeiro selos em 2020 e 2021. Irão manter
os procedimentos de forma a alcançar melhores resultados.

Vara GUR - O Diretor da Vara Única de Gurupi também manifestou que irá manter os procedimentos adotados e que tem gerado excelentes resultados à unidade judiciária,
mantendo o selo Diamante desde o ano de 2017. Relatou ainda que as inconsistências do e-Siest persistem, mas mesmo assim tem conseguido direcionar bem o trabalho.

O Diretor do Nucju informou que, em contato com a Diple, foi informado de que o Glossário de Metas já tem uma minuta pronta faltando a aprovação da comissão
avaliadora, devendo ser divulgado nos próximos dias. Foi informado, ainda, que nos casos de inconsistências dos relatórios do e-Siest, as unidade devem formalizar as
reclamações por meio de processos no Sei, enviados diretamente à TRF1-Diest, podendo ser enviados também à SJTO-Cemad para acompanhamento.

 

4. Carteira de Projetos
Passada da etapa de apresentação das metas estratégicas, o Diretor do Nucju passou a explanação sobre a carteira de projetos. 

O Diretor do Nucju explicou que, com o início do novo Ciclo de Planejamento Estratégico, se faz necessária a formalização de novos projetos e iniciativas estratégicas para
compor a carteira de projetos da seccional, salientando que a formalização e a execução desses projetos impacta diretamente no percentual de execução da estratégia na
seccional. De acordo com o diretor, a execução da estratégia é medida pela real operacionalização das iniciativas estratégicas vinculadas a cada um dos 11 objetivos
estratégicos que compõem o Planejamento Estratégico da Justiça Federal 2021-2026. Daí se vê a importância de existirem projetos estratégicos que sejam elaborados pelas
unidades judiciárias e administrativas, uma vez que é necessário que existam projetos e iniciativas vinculadas a todos os objetivos estratégicos.

Atualmente existem 9 projetos que compõem a Carteira de Projetos, estando vinculados a todos os objetivos estratégicos existente.

Apesar disso, solicitou que as unidades continuem formalizando seus projetos estratégicos, de acordo com a Metodologia de Gestão de Projetos da Justiça Federal, por meio
do preenchimento dos formulários disponíveis no Sei, para que, na próxima RAE, provavelmente no mês de Agosto/2022, esse novos projetos possam ser apresentados e
aprovados.

Com os projetos existente o percentual de cumprimento da estratégia está em 44,91%, conforme Painel de Contribuição abaixo:



 

5. Deliberações do CIPE-SJTO

Os diretores presentes afirmaram que continuarão a trabalhar com foco nos processos que impactam as metas, com vistas a melhorar o desempenho nas metas.

Os diretores presentes se comprometeram a verificar a possibilidade de formalização das projetos/iniciativas estratégicas, com vista a indicação de projetos para
compor a carteira de projetos da seccional.

Formalizar junto à Secge/Diple consulta sobre a publicação do Glossário de Metas 2022.

Acompanhar junto a Diest os pedidos de correções de inconsistências nos relatórios do e-Siest.

 

6. Providências a serem tomadas pelo CIPE-SJTO

Consultar à Secge/Diple sobre a publicação do Glossário de Metas 2022.

Acompanhar junto a Diest os pedidos de correções de inconsistências nos relatórios do e-Siest.

Agendar próxima RAE para o mês de agosto de 2021.

Submeter a ata da 1ª RAE de 2022 do CIPE-SJTO ao CIPE-TRF1.

Assinatura dos participantes:
 

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Oliveira Ribeiro Prado , Diretor(a) de Secretaria de Vara , em 29/04/2022, às 14:03 (horário de Brasília), conforme art. 1º, §
2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Paulo Vitor Nunes da Silva , Analista Judiciário, em 02/05/2022, às 10:19 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Antonio Nogueira Pereira , Diretor(a) de Secretaria Administrativa , em 02/05/2022, às 13:16 (horário de Brasília),
conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Cynthia de Nazaré Vaz Salbé , Diretor(a) de Núcleo, em 02/05/2022, às 13:21 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Harley Caixeta Seixas, Diretor(a) de Núcleo, em 02/05/2022, às 14:36 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Igor Manoel Martins Bezerra , Diretor(a) de Secretaria de Vara , em 04/05/2022, às 09:24 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Lorena Silva Feitosa, Analista Judiciário, em 04/05/2022, às 10:17 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Gilmar Cintra de Araújo , Diretor(a) de Núcleo, em 13/05/2022, às 12:12 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ana Lucia Batista dos Santos , Técnico Judiciário, em 27/05/2022, às 16:20 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Samuel Daltan Ribeiro de Abreu Adrian , Assistente Adjunto III, em 15/06/2022, às 07:14 (horário de Brasília), conforme art. 1º, §
2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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