
ESTADO DO MARANHAO

PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DEJUSTICA

RESOLUCpAO N° 010/2010

Dispoe sobre o Planejamento Estrategico no

ambito do Poder Judiciario do Estado do

Maranhao, quinquenio 2010/2014, e da

outras providencias.

0 TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO, no uso de suas atribuigoes

legais e de acordo com a decisao tomada na sessao plenaria administrativa do dia 17 de

margo de 2010;

CONSIDERANDO o disposto na Resolugao n° 18 do Tribunal de Justiga do Estado

do Maranhao, de 17 de margo de 2008, e na Resolugao n° 70 do Conselho Nacional de

Justiga, de 18 de margo de 2009; e

CONSIDERANDO, ainda, que o Pleno do Tribunal de Justiga, em sessao plenaria

administrativa, realizada no dia 16 de dezembro de 2009, aprovou o Planejamento

Estrategico do Poder Judiciario do Estado do Maranhao,

RESOLVE:

Art. 1° Fica instituido o Planejamento Estrategico do Poder Judiciario do Estado

do Maranhao, na forma do anexo I desta Resolugao, alinhado com o Piano Estrategico do

Conselho Nacional de Justiga - CNJ, sintetizados nos seguintes componentes:

1 - Missao: Garantir a justiga, dirimindo conflitos de forma efetiva e acessivel a

sociedade, contribuindo para o fortalecimento do Estado Democratico de Direito.

II - Visao: Ser reconhecido como uma instituigao agi! e efetiva na solugao dos

conflitos em sociedade, conjugando tratamento humanizado com praticas modernas de

gestao e uso eficaz da tecnologia.

III - Valores: etica, transparencia, excelencia dos servigos, valorizagao das

pessoas, justiga e comprometimento.

Art. 2° O Planejamento Estrategico tern abrangencia de 05 ( cinco anos),

correspondendo ao pen'odo de 2010 a 2014.

Art. 3° O Planejamento Estrategico orientara a elaboragao dos pianos de ac,ao e

as atividades dos respectivos servidores responsaveis, de forma a permitir o
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estabelecimento de um referendal estrategico e a articulagao das agoes de curto, medio e

longo prazo, objetivando fazer cumprir os propositos institucionais.

§1° Denominam-se Pianos de Agio as propostas apresentadas pelos

responsaveis indicados no documento estrategico capazes de solucionar os problemas

detectados e alcancar os objetivos estrategicos escolhidos.

§2° Denominam-se Servidores Responsaveis os servidores escolhidos para a

condugao de um ou mais pianos de agao com o dever de executar, direta ou indiretamente,

monitorar e rever periodicamente as acoes e resultados delas decorrentes, a fim de

alcangar os objetivos tragados no documento estrategico, antecipar estrategias e

necessidades institucionais.

Art. 4° Para orientagao, fiscalizacao e acompanhamento dos trabalhos de

planejamento estrategico, ficam criados o Comite Gestor e o Comite Executivo.

Art. 5° 0 Comite Gestor e presidido pelo Presidente do Tribunal e sera

composto por 04 (quatro) desembargadores por ele escolhidos.
§1° A condugao dos trabalhos, com o auxilio do Juiz-Coordenador do Nucleo de

Planejamento Estrategico, sera sempre de responsabilidade do Presidente do Tribunal de

Justiga, que tera direito a voto de desempate.
§2° Se, durante o primeiro quinquenio do planejamento, um dos componentes

do Comite Gestor vier a ocupar a Presidencia do Tribunal ou, por outro motivo, solicitar

desligamento, este sera substituido, observando-se os requisitos e a forma estabelecida

neste artigo.

§3° O membro do Comite Gestor, a qualquer tempo, podera solicitar aos

diretores e coordenadores que compoem o Comite Executivo, previsto no art. 4° desta

Resolugao, ao Juiz-Coordenador do Nucleo de Planejamento Estrategico ou servidor

responsavel pelos pianos de acao, esclarecimentos e informagoes sobre a execugao dos

pianos e resultados obtidos para alcance das respectivas estrategias.

§4°. 0 Comite Gestor se reunira nos peri'odos estabelecidos nos incisos VI e VII

do artigo 6° e quando convocado pelo seu presidente, visando deliberar os requerimentos

oriundos do Comite Executivo ou para tratar de qualquer outro assunto.

Art. 6° Cabera ao Comite Gestor:

I - propor e apreciar diretrizes, prioridades, estrategias, orientagoes e

instrumentos de gestao para constante melhoria do planejamento estrategico do Tribunal;

II _ apreciar e deliberar sobre os requerimentos do Comite Executivo, no prazo

de cinco dias, sob pena de aprovagao tacita, concernentes a inclusao e exclusao de pianos

de agao;

III - prover a assegurar os recursos necessarios a consecugao do planejamento

estrategico;
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IV - articular as unidades envolvidas no processo de planejamento, promovendo

a implementagao de mecanismos de acompanhamento e integracao de processos e

resultados;

V - promover a difusao e compartilhamento de conteudo de interesse para o

planejamento e implementagao das acoes;

VI - avaliar trimestralmente a execugao do Planejamento Estrategico;

VII - revisar anualmente o Documento Estrategico, com a participacao do

Comite Gestor e de outros servidores e magistrados que entender necessario.

Art. 7° 0 Comite Executive sera composto pelos Diretores Geral, Administrativo,

Financeiro, de Recursos Humanos e de Informatica da Secretaria do Tribunal; pelo Diretor

da Secretaria, pelos Coordenadores Administrativo e Financeiro e pelo Assessor de

Informatica da Corregedoria Geral da Justica; pelo Juiz-Coordenador do Nucleo de

Planejamento Estrategico; por dois magistrados, urn desembargador e urn juiz de direito,

indicados pela Associagao dos Magistrados; e por dois servidores efetivos do Poder

Judiciario, urn lotado no Tribunal de Justica e o outro na Justica de 1° Grau, indicados pelo

Sindicato dos Servidores.

§ 1° A conducao dos trabalhos, com direito a voto, sera do Juiz-Coordenador do

Nucleo de Planejamento Estrategico.

§ 2° O membro do Comite Executivo, a qualquer tempo, podera solicitar aos

responsaveis pelos pianos de agao esclarecimentos e informagoes sobre a execugao dos

pianos e resultados obtidos para alcance das respectivas estrategias.

Art. 8° Cabera ao Comite Executivo:

I - apreciar diretrizes, prioridades, estrategias, orientagoes e instruments de

gestao para constante melhoria do planejamento estrategico do Tribunal;

II - receber e apreciar sugestao do responsavel, antes da reavaliacao anual, de

exclusoes de pianos de agao, desde que, comprovadamente, aqueles adotados se mostrem

insuficientes para alcancar os resultados, ou o cenario anterior tenha sofrido modificacoes

drasticas;

III - receber e apreciar sugestao do responsavel, antes da reavaliacao anual, de

inclusoes de pianos de agio, desde que, comprovadamente, estes se mostrem necessarios

ao alcance ou superacao das metas respectivas, ou o cenario anterior tenha sofrido

modificacoes drasticas;

IV - propor ao Comite Gestor a exclusao e a inclusao de outros pianos de agao

necessarios ao alcance dos objetivos definidos no documento;

V - acompanhar a execugao dos pianos de acao, avaliando seus impactos sobre

os objetivos tracados;

VI - promover a difusao e compartilhamento de conteudo de interesse para o

planejamento e implementacao das acoes; e




