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2ª REUNIÃO AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA (RAE) 

Reunião de Instalação do Processo de Revisão do 

Planejamento Estratégico  

ATA 

A Reunião de Avaliação da Estratégia foi iniciada com a saudação 

do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça, oportunidade em que o 

mesmo assim se manifestou: “Nesta tarde estamos reunidos para a 1ª Reunião de 

Trabalho, objetivando a Revisão do Planejamento Estratégico deste Poder. Esperamos que 

a mesma possa contribuir para a disseminação da cultura de Gestão Estratégica, 

envolvendo magistrados e servidores; Como norte do Planejamento Estratégico, neste 

Tribunal, seguimos as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e temos a expectativa de 

bem atender a sociedade capixaba que tanto anseia por justiça. Queremos ser 

reconhecidos como efetivos promotores da paz social e desta forma consolidar o Poder 

Judiciário como instrumento de justiça. A revisão que ora se apresenta é necessária para 

melhor adequar o nosso Planejamento Estratégico, ora em vigor às diretrizes do CNJ. Em 

espécie, vamos atualizar a Resolução 10/2015. Contamos com a efetiva participação dos 

senhores, magistrados e servidores, gestores do Poder Judiciário numa perspectiva de 

identificar os melhores caminhos de efetivação da prestação jurisdicional. MUITO 

OBRIGADO! “Após a saudação inicial, foi passada a palavra para a Assessora de 

Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, Rita Almeida, oportunidade em que a 

mesma apresentou os fundamentos da alteração proposta apoiada nos seguintes termos: 

1 - Necessidade de ampliação do Planejamento Estratégico para sanar a ausência de 

iniciativas claras relacionadas com todas as áreas do Poder Judiciário. 2 - Necessidade 

de exclusão das iniciativas estratégicas que não mais terão condições de serem 

executadas ou que perderam sentido em face do tempo transcorrido. 3- Necessidade de 

alinhamento obrigatório entre as iniciativas estratégicas e os Macrodesafios fixados na 

Estratégia Nacional 2015-2020. A assessora, em sua apresentação discorreu sobre os 

pressupostos legais para a instituição e consolidação do Planejamento Estratégico, bem 

como sobre a sua importância para a efetivação da prestação jurisdicional. Ainda foi 

apresentado um material (conforme anexo) que objetiva ser apoio para as discussões 

vindouras e também foi apresentado o cronograma das atividades a serem desenvolvidas. 

Foram dispensadas as apresentações dos indicadores porque interrompido o processo de 

medição haja vista a necessária revisão. Contudo foram apresentadas propostas para a 

inserção de alguns indicadores, tais como ÍNDICE DE MAPEAMENTO DAS 

FICHA 
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COMPETÊNCIAS, PERCENTUAL DE ALOCAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO NAS 

UNIDADES JUDICIAIS, INDICE DE SATISFAÇÃO E COMPROMETIMENTO, dentre 

outros. Foi explicado aos presentes que após a identificação das iniciativas estratégicas, 

as mesmas deverão ser medidas como forma de aferir a efetividade das mesmas em 

atender aos objetivos organizacionais. Após a apresentação da assessora Rita, a palavra 

foi franqueada, oportunizando a manifestação dos presentes para criticas e sugestões. 

Foi ressaltada a importância do trabalho que se inicia, objetivando melhor qualificar este 

Tribunal. Nada mais havendo a tratar foi deliberado pelo encerramento da reunião, 

oportunidade em que foi lavrada a presente ata.  

 


