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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA GERAL
Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n
Fone/Fax: (63) 32184375. Palmas – TO.
Mapeamento e seqüencialidade dos Processos Judiciais no 2o Grau
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
1. JUSTIFICATIVA
Com a implantação do sistema eProc foram elaborados vários relatórios para atender a Produtividade dos
Magistrados e das Estatísticas de Metas do CNJ; quando gerado os relatórios foram identificadas várias situações
díspares na seqüencialidade de tramitação dos processos judiciais tanto nas Câmaras como nos Gabinetes. Assim
para padronizar a movimentação do processo e diminuir as inconsistências na geração dos relatórios serão
identificados os principais eventos na seqüencialidade dos processos para facilitar a identificação correta dos eventos
a serem lançados nos processos.
2. OBJETIVO
Objetivo estratégico:
Otimizar as rotinas e procedimentos nos trâmites judiciais e administrativos.
Objetivo específico:
• Otimizar as rotinas e procedimentos nos trâmites judiciais e dados Estatísticos.
Resultados esperados do projeto:
Disponibilizar dados reais sobre a movimentação de 100% dos processos distribuidos;
Disponibilidade de varíáveis;
Redução de inconsistência em relatórios estatísticos;
Confiabilidade na emissão do relatórios.
Produtos esperados do projeto:
Diminuição de inconsitencias dos relatórios:
 Justiça Aberta;
 Metas CNJ;
 Justiça em Números;
 Diretoria Judiciária;
 Recursos Constitucionais;
 Câmaras;
 Presidência.
3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO
Garantir a confiabilidade na Produtividade dos Magistrados desenvolvendo aletas/orientações no sistema eProc para
que o usuário no ato da movimentação dos procesos, ante a duplicidade de lançamento, seja informado que o evento
escolhido já foi utilizado no processo, diminuindo inconsistências na geração de relatórios.
Serão mapeados os eventos no sistema eProc para otimizar a seqüencialidade na movimentação dos processos
judiciais no Tribunal de Justiça.
Após implantação do projeto são esperados os seguints resultados: Dados reais sobre a movimentação processual,
Disponibilidade de relatórios online, Redução de inconsistência em relatórios estatísticos.
4. NÃO ESCOPO
O projeto não atende os eventos de 1º Grau de Jurisdição.
5. TEMPO ESTIMADO
De 01 de junho de 2013 a 30 Junho de 2014.
6. CUSTOS ESTIMADO E FONTE DE RECURSO
Não há previsão de desembolso financeiro.
7. PREMISSAS
O ato de movimentar o processo requer maior grau de analise, por isso o comprometimento do usuário interno e fato
de grande relevancia.
Na interposição dos recursos internos ha grande dependencia do jurisdicionado na classificação destes recursos.
Grande demanda no setor de informatica em alterações no sistema eProc.
8. RESTRIÇÕES
http://iwa.tjto.jus.br/gpweb/server/index.php
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Não identificadas.
9. RISCOS PREVIAMENTE IDENTIFICADOS
Falta de comprometimento do usuário interno na movimentação dos processos.
Ocorrências de classificação dos recursos internos peticionados pelo usuário externo de forma errada.
Disponibilidade de tempo pelo setor de informática.
10. PATROCINADOR DO PROJETO
Nome
Telefone(s)
Email
Ronaldo Eurípedes
presidencia@tjto.jus.br
11. GERENTE DO PROJETO
Nome
Telefone(s)
Email
Wallson Brito da Silva
wallson@tjto.jus.br
12. EQUIPE DO PROJETO
Nome
Órgão

Cargo / Função

Telefone(s)

Email

Marco Aurelio Giralde
TJTO Diretor de Tecnologia da Informação
Francisco de Assis Sobrinho TJTO Diretor Judiciário

dtinf@tjto.jus.br

Wallson Brito da Silva

wallson@tjto.jus.br

TJTO Técnico Judiciário

13. PARTES INTERESSADAS
Nome

Telefone(s)

Email

Agnes Rosa
Maria das Graças Dias Pinheiro Castro

agnes@tjto.jus.br
mgraca@tjto.jus.br

Francisco Alves Cardoso Filho
Francisco de Assis Sobrinho

diger@tjto.jus.br

José Paiva
ORFILA LEITE FERNANDES

gestaoestrategica@tjto.jus.br
orfila@tjto.jus.br

WAGNE ALVES DE LIMA
MARIA SUELI DE SOUZA AMARAL CURY

wagne@tjto.jus.br
suelicury@tjto.jus.br

ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA
WANDELBERTE RODRIGUES DE OLIVEIRA

adalberto_avelino@tjto.jus.br

14. INFRAESTRUTURA
Para o desenvolvimento do projeto será utilizado a estrutura de informática já disponivel e o conhecimento
especializado dos técnicos da Diretoria de Tecnologia da Informação.
15. APROVAÇÃO
______________________________________________________
Nome:Ronaldo Eurípedes
Cargo/Função: Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins
Data: 14/06/2013
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