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Ata Nº 25/2017 - PJPI/TJPI/SEPLAN
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA ESTRATÉGIA
1ª REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA – RAE – ANO 2017 (ORDINÁRIA)

DATA: 14/07/2017

LOCAL: Sala de Reunião 3º andar

Início: 9h

Fim: 11h

ABERTURA
O Des. José James, Presidente em exercício do TJPI, fez a abertura dos trabalhos dando boas vindas a todos os
componentes do Comitê e convidados presentes.
Em seguida o Corregedor chamou atenção para a importância do Planejamento Estratégico, dizendo que o assunto é de
interesse nacional e que antes de terminar sua gestão a meta é que cada unidade possa elaborar o seu próprio
planejamento em consonância com o do TJPI, dizendo que o caminho do progresso e inovações que o TJPI vem tomando
é um caminho sem volta.
Almira Carvalho apresentou a pauta da reunião e antes de passar a palavra ao Gerente da empresa Mega Quality
Consultoria para a apresentação dos resultados das pesquisas de Clima Organizacional e Satisfação fez uma retrospectiva
sobre o andamento e bastidores dos trabalhos realizados para que as pequisas fossem realizadas e destacou o bom
trabalho da empresa e das parcerias dentro do próprio Tribunal para atingir o êxito com essa iniciativa.

ASSUNTOS DISCUTIDOS
Assunto 1: Apresentação dos resultados da Pesquisa de Clima Organizacional e de Satisfação
Pontos Levantados e
Decisões Tomadas

O Sr. Reynald, gerente da Mega Quality Consultoria começou sua fala dizendo: “quando nós
conseguimos identificar onde se precisa melhorar, este já é um passo importante para o
avanço da instituição e parabenizou o TJPI pela iniciativa”. Frisou sua satisfação em
trabalhar com a SEPLAN.
Passou então a explanação dos principais resultados alcançados com as pesquisas, os quais,
em momento oportuno, estarão disponíveis para consulta pública no Portal da Estratégia.
Um destaque dos resultados apresentados foi o fato de 75% dos servidores e magistrados
pesquisados estarem satisfeitos com o clima organizacional do TJPI, mas ao mesmo tempo
quando a perspectiva foi mudada e a pergunta passou ser o grau de satisfação do colega, a
pesquisa apontou que pouco mais de 40% dos magistrados e servidores estariam satisfeitos
com o Clima Organizacional.
Continuando sua apresentação, Reynald passou a destacar as sugestões para a melhoria dos
serviços prestados pelo TJPI, entre elas: capacitação e endomarketing. Finalizou com a frase
de efeito: “Diga que sua marca é forte para ser reconhecido assim.”
Após a apresentação do Sr. Reynald, a palavra foi facultada e todos puderam se expressar a
partir dos resultados demonstrados e foi unânime a surpresa com o grau de satisfação
positivo dos magistrados, servidores e jurisdicionados revelados pelas pequisas.
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O Secretário da STIC solicitou que a partir do banco de dados das sugestões apresentadas
pelos pesquisados lhe fossem enviadas aquelas direcionadas para sua Secretaria e já elencou
algumas ações que tomará para a melhoria dos serviços do TJPI, entre elas: melhoria no
portal da Transparência e formação do banco de talentos.
Ficou determinado que, após a devida distribuição por temas, será enviado para as unidades
competentes do TJPI as sugestões
apresentadas pelos magistrados, servidores e
jurisdicionados.
Assunto 2: Acompanhamento dos indicadores do Planejamento Estratégico - análise de dados estatísticos - principais
números do TJPI

Pontos Levantados e
Decisões Tomadas

O estatístico da SEPLAN, David Pereira, iniciou sua apresentação dando destaque para
alguns dados gerais do TJPI dos anos de 2015/2016: força de trabalho, movimentação
processual, taxa de congestionamento, produtividade do magistrado e do servidor e um
comparativo dos dados do TJPI com outros Tribunais de mesmo porte. Em seguida fez a
exposição dos resultados apurados de 06 (seis) indicadores do planejamento Estratégico
2015/2020. A apresetnação está disponível em anexo, neste SEI e no Portal da Estratégia.

Assunto 3: Apresentação de resultados alcançados com a iniciativa Implantação do BI (Business Intelligence),

Pontos Levantados e
Decisões Tomadas

O Gestor da iniciativa, Gleydson Vilanova, falou sobre o andamento da iniciativa e prestou
mais esclarecimentos sobre o que é o BI. Destacou que já conseguiram integrar os vários
sistemas judiciais em uso no TJPI e que isso já tem possibilitado a produção de números
mais consistentes, como o que já acontece no sistema de acompanhamento das metas que é
um dos produtos da Iniciativa TJPI em Números.

Assunto 4: Apresentação de resultados alcançados com a iniciativa Criação do TJPI em Números

Pontos Levantados e
Decisões Tomadas

O Gestor, Leandro Sampaio, apresentou alguns dos produtos, ainda em fase de
aperfeiçoamento, que a inciativa Criação do TJPI em Números está propondo a entregar.
Todos ficaram radiantes diante das possibilidades de melhorar cave mais a gestão e a tomada
de decisões no TJPI. A apresetnação está disponível em anexo neste SEI e no Portal da
Estratégia.

Assunto 5: Apresentação de resultados alcançados com a iniciativa Implantação da Gestão do Acervo

Pontos Levantados e
Decisões Tomadas

Em substituição à Gestora da Iniciativa, Dra. Melissa Pessoa, Leandro Sampaio mostrou os
resultados até então alcançados, bem como as dificuldades, destacando que o número de
servidores dedicado aos trabalho relacionados com a iniciativa ainda é muito pequeo. Por
exemplo, o Núcleo de Apoio às Varas de Teresina - NAVT com com uma equipe composta
por 02 (dois) servidores efetivos e 10 (dez) estagiários; a Central de Apoio às secretarias CEAS com uma equipe composta por 01 (um) servidor efetivo dedicado mais servidoresde
outras unidades judiciárias designados e a equipe de Organização dos Arquivos das
Unidades Judiciárias de 1º Grau que também com uma força de trabalho insuficiente para a
demanda. Mesmo assim os resultados já alcançados são animadores e podem ser visto na
apresentação que está disponível em anexo neste SEI e no Portal da Estratégia.

ITENS DE AÇÃO

TAREFAS A SEREM CUMPRIDAS

RESPONSÁVEL

PRAZO FINAL
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PRÓXIMA REUNIÃO
Data: 18/08/2017

Início: 9h

Fim: 11h

Local: Sala de Reunião - 3º andar

PRESENTES
Des. José James Gomes Pereira

Presidente em exercício do TJPI

Des. Ricardo Gentil Eulálio Dantas

Corregedor-Geral da Justiça

Des. Fernando Lopes e Silva Neto

Diretor da EJUD

Dr. Antonio Francisco Gomes de Oliveira

Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça

Almira Alice Carvalho Silva

Secretária de Planejamento e Gestão Estratégica

Roosevelt dos Santos Figueiredo

Secretário de Economia e Finanças

Francisco de Assis Ribeiro Madeira Campos Filho

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

Janayna Lustosa Lima

Servidor efetivo indicado pela Presidência

Gleydson Vilanova Viana Coelho

Servidor efetivo indicado pela Corregedoria-Geral
OUTROS PARTICIPANTES

Paulo Sérgio Rodrigues Leite

Assessor de Planejamento da SEPLAN

David Pereira de Faria

Gerente da Pesquisa de Satisfação

Dimmy Karson Soares Magalhães

Realização de Pesquisa de Clima Organizacional

Leandro Rodrigues Sampaio

Gerente da Iniciativa Criação do TJPI em Números

Reynald Alysson Maroco Magri

Gerente Administrativo da Megaquality Consultoria

MEMBROS AUSENTES

MOTIVO

Dra. Melissa de Vasconcelos Lima Pessoa, Juiza Auxiliar da
Acampanhamento do filho em procedimento cirúrgico
Corregedoria-Geral da Justiça
Paulo Sílvio Mourão Veras, Secretário Geral

Participação em outra reunião de trabalho
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Geísa Indira Ciríaco Soares, Secretária de Administração e Participação em outra reunião de trabalho
Pessoal

Documento assinado eletronicamente por Geísa Indira Ciríaco Soares, Secretária de Administração, em
04/08/2017, às 13:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Roosevelt dos Santos Figueiredo, Secretário de Economia e Finanças,
em 04/08/2017, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Lopes e Silva Neto, Desembargador(a), em 04/08/2017, às
20:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Janayna Lustosa Lima, Servidor / TJPI, em 07/08/2017, às 14:04,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por José James Gomes Pereira, Desembargador(a), em 08/08/2017, às
10:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Gentil Eulálio Dantas, Servidor / TJPI, em 21/08/2017, às
10:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Francisco de Assis Ribeiro Madeira Campos Filho, Secretário de
Tecnologia da Informação de Comunicação - STIC, em 29/08/2017, às 12:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Antonio Francisco Gomes de Oliveira, Juiz(a) de Direito, em
11/09/2017, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Gleydson Vilanova Viana Coelho, Analista Judiciário / Área
Judiciária, em 15/09/2017, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php informando o código
verificador 0174051 e o código CRC F3232DDB.
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