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EIXO ESTRATÉGICO: Poder Judiciário e Prestação Jurisdicional

O Poder Judiciário do Estado do Tocantins iniciou, no ano de 2015, seu novo
ciclo de planejamento estratégico, alinhado à Estratégia Nacional do Judiciário,
promovida pelo Conselho Nacional de Justiça.

A execução do primeiro ciclo, 2010-2014, foi de aprendizado e auto
conhecimento. Oportunidade ímpar de olhar para dentro e, com isso, crescer. E foi
exatamente o que aconteceu. O Poder Judiciário tocantinense cresceu. Cresceu em
número de demandas, cresceu em número de magistrados e servidores e cresceu
tecnologicamente. Hoje o Poder Judiciário tocantinense é 100% eletrônico. Com isso
a Justiça tocantinense está em qualquer lugar do país e do mundo.

Virtualização de processos novos
Aumentar para 100% o índice de virtualização dos processos novos, até 2014
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Fonte: GPWeb - indicador PPA 2012-2015
Gráfico 1.0 - Virtualização dos casos novos

A ampliação desse alcance se deu pela modernização tecnológica da Justiça
Estadual com lastro no planejamento estratégico institucional bem como no plano
plurianual 2012-2015. Instrumentos fundamentais que, alinhados em sua forma,
possibilitaram a execução dos projetos e ações e alcance dos objetivos traçados já
em 2009.
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A tabela a seguir demonstra a evolução ocorrida pela execução do Plano
Estratégico 2010-2014 alinhado ao PPA 2012-2015.

Variáveis

Valores em 2010

Valores em 2014

R$ 17.240.135.040,00

R$ 24.550.570.874,00

1.383.445

1.496.880

Valores de 2010

Valores em 2014

Total de Casos Novos

94.538

132.345

Total de Casos Pendentes (em tramitação)

239.678

286.918

Total de Processos Baixados

72.813

139.859

Total de Sentença (decisões que põe fim ao
processo)

70.148

122.979

Valores em 2010

Valores em 2014

123

111

Valores de 2010

Valores em 2014

78,2%

66,6%

Valores de 2010

Valores em 2014

592

1.206

PIB
População
Litigiosidade (2º Grau, 1º Grau, Juizados Especiais
e Turmas Recursais)

Recursos Humanos
Total de Magistrados Providos (2º Grau, 1º Grau,
Juizados Especiais e Turmas Recursais)
Taxa de Congestionamento
Taxa de Congestionamento
Produtividade do Magistrado
Produtividade do magistrado
Fonte: Justiça em Números

O número de novos processos saltou de 94.538 em 2010 para 132.345 em
2014. A produtividade dos magistrados teve um incremento de 204% e o número de
sentenças aumentou cerca de 175%.
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O gráfico aponta a população do estado do Tocantins em relação ao número
de casos novos. Verifica-se que a demanda ao Poder Judiciário vem crescendo
acompanhando o crescimento populacional do estado. Nota-se que a projeção de
um ligeiro aumento dos casos novos em relação ao número de habitantes a partir de
2014, ano em que cerca de 70% dos processos já encontravam-se digitalizados.

Assim, para dar atendimento à crescente demanda e cumprir a missão de
garantir a cidadania através da distribuição de uma justiça célere, segura e
eficaz, o Poder Judiciário apresenta dois Programas Temáticos na composição da
metodologia do PPA:

I) Efetividade da prestação jurisdicional
II) Desenvolvimento estratégico
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PROGRAMA TEMÁTICO: Efetividade da prestação jurisdicional

O Poder Judiciário tem com missão de garantir no plano concreto os direitos
da cidadania (CF, art. 1º, inc. II), em sua múltipla manifestação social: cidadãoadministrado (usuário dos serviços públicos), cidadão-eleitor, cidadão trabalhadorprodutor, cidadão-consumidor e cidadão-contribuinte, buscando-se atenuar as
desigualdades sociais e garantir os direitos de minorias, observando-se, para tanto,
práticas socioambientais sustentáveis e uso de tecnologia limpa. Visa também à
proteção da coisa pública, à preservação da probidade administrativa e à
persecução dos crimes contra a administração pública e eleitorais, entre outros.

Desafio do Poder Judiciário a materialização, na prática judiciária, do
comando constitucional da razoável duração do processo, da garantia da prestação
jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica e procedimental na tramitação dos
processos judiciais, bem como a elevação da produtividade dos servidores e
magistrados.

Pilar fundamental é o fomento dos meios extrajudiciais para resolução
negociada de conflitos, com a participação ativa do cidadão. Busca estimular a
comunidade a dirimir suas contendas sem necessidade de processo judicial,
mediante conciliação, mediação e arbitragem; à formação de agentes comunitários
de justiça; e, ainda, à celebração de parcerias com a Defensoria Pública, Secretarias
de Assistência Social, Conselhos Tutelares, Ministério Público, e outras entidades
afins.

Outra vertente de atuação do Poder Judiciário é a redução do acúmulo de
processos relativos à litigância serial, advindos dos entes públicos, do sistema
financeiro, das operadoras de telefonia, entre outros, por meio da gestão da
informação e do uso de sistemas eletrônicos. Há ainda a implantação de ações
visando à efetividade das ações judiciais, propiciando a recuperação de bens e
valores aos cofres públicos (execuções fiscais) e a solução definitiva dos litígios
cíveis e trabalhistas.
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O Poder Judiciário firma compromisso em estabelecer mecanismos para
minimizar a sensação de impunidade e insegurança social e a construção de uma
visão de justiça criminal vinculada à justiça social. A adoção de medidas preventivas
à criminalidade e ao aprimoramento do sistema criminal, por meio de maior
aplicação de penas e medidas alternativas, o investimento na justiça restaurativa e
aperfeiçoamento do sistema penitenciário são medidas com que pretende-se reduzir
o número de processos, as taxas de encarceramento e a reincidência.

Indicador associado ao Programa Temático Efetividade e prestação
jurisdicional

Indicador
Tipo de indicador
Período
Polaridade
O que mede
Onde Medir
Por que Medir
Como medir
Linha de Base
Distribuição da Meta

Descrições

Taxa de congestionamento processual geral do Poder Judiciário
Efetividade
Semestral
Menor melhor
Capacidade do tribunal de dar vazão ao volume de processo que
ingressam e manter um baixo nível de processos.
Base de Dados do Sistema e-Proc.
Para averiguar agilidade do movimento processual e garantir a razoável
duração do processo
1- (total de processos baixados / casos novos + casos pendentes) x 100
66,6%(2014)
2015: 65% 2016: 62%; 2017: 59%; 2018: 56%; 2019: 53%; 2020: 50%
Esta meta abrange mensuração por instâncias: 1ºgrau, 2ºgrau, Juizados
e Turmas Recursais. Em cada instância a meta a ser alcançada segue o
disposto na distribuição. Para fins de cálculo, deve-se considerar os
conceitos e valores do relatório justiça em números conforme resolução
nº 76 do CNJ.

Valores planejados para o Programa Temático Efetividade e Prestação Jurisdicional

Valor Global

Valor 2016

Valor 2017-2019

R$ 1.691.760,00

R$ 20.571.200,00
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover práticas de resolução de conflitos e
demandas com a razoável duração do processo

A resolução consensual de resolução de conflitos é muito mais do que o
proporcionar o acesso à justiça e sim a promoção efetiva da paz social. De acordo
com as palavras do Desembargador Kazuo Watanabe1: "o princípio de acesso à
justiça, inscrito na Constituição Federal, não assegura apenas acesso formal aos
órgãos judiciários, e sim um acesso qualificado que propicie aos indivíduos o acesso
à ordem jurídica justa, no sentido de que cabe a todos que tenham qualquer
problema jurídico, não necessariamente um conflito de interesses, uma atenção por
parte do Poder Público, em especial do Poder Judiciário. Assim, cabe ao Judiciário
não somente organizar os serviços que são prestados por meio de processos
judiciais como também aqueles que socorram os cidadãos de modo mais
abrangente, de solução por vezes de simples problemas jurídicos, como a obtenção
de documentos essenciais para o exercício da cidadania e até mesmo de simples
palavras de orientação jurídica. Mas é, certamente, na solução dos conflitos de
interesses que reside a sua função primordial, e para desempenhá-la cabe-lhe
organizar não apenas os serviços processuais como também, e com grande ênfase,
os serviços de solução dos conflitos pelos mecanismos alternativos à solução
adjudicada por meio de sentença, em especial dos meios consensuais, isto é, da
mediação e da conciliação.”

Meta
Regionalização
Estado do Tocantins

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os
distribuídos no ano corrente
Quantidade/Detalhamento
Unidade de Medida
100
%

Regionalização
Estado do Tocantins

Reduzir para 53% a taxa de congestionamento processual geral do Poder
Judiciário
Quantidade/Detalhamento
Unidade de Medida
53
%

Meta
Regionalização
Estado do Tocantins

Atingir a taxa de 59% de efetividade das audiências de conciliação
Quantidade/Detalhamento
Unidade de Medida
59
%

Meta

1

Kazuo Watanabe, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo
(http://www.tjsp.jus.br/Egov/Conciliacao/Default.aspx?f=2 em 09 de novembro de 2015)
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PROGRAMA TEMÁTICO: Desenvolvimento Estratégico

O Poder Judiciário implementará políticas, métodos e práticas adotados na
gestão de comportamentos internos, objetivando potencializar o capital humano nos
órgãos do Poder Judiciário. a implantação de programas e ações relacionados à
avaliação e ao desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas dos
servidores e magistrados; à valorização dos colaboradores; à humanização nas
relações de trabalho; e em especial à adequada distribuição da força de trabalho.

A implantação de uma gestão de custos com utilização de mecanismos para
alinhar as necessidades orçamentárias de custeio, investimentos e pessoal ao
aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais
da administração pública. Envolve ainda estabelecer uma cultura de redução do
desperdício de recursos públicos, de forma a assegurar o direcionamento dos gastos
para atendimento das necessidades prioritárias e essenciais dos órgãos da justiça.

A modernização da gestão pública exige uma nova formulação, a implantação
e monitoramento de estratégias flexíveis e aderentes às especificidades regionais
propostas de forma colaborativa pelos órgãos da justiça e pela sociedade. Tem
como foco a eficiência operacional, a transparência institucional, o fortalecimento da
autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e a adoção das melhores
práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de
processos de trabalho e de projetos.

O

uso

racional dos

instrumentos

de Tecnologia da Informação e

Comunicação, alinhado às políticas de TIC definidas pelo Conselho Nacional de
Justiça

visam

garantir

confiabilidade,

integralidade

e

disponibilidade

das

informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento
e modernização dos mecanismos tecnológicos, controles efetivos dos processos de
segurança e de riscos, assim como a otimização de recursos humanos,
orçamentários e tecnológicos
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Indicador associado ao Programa Temático Desenvolvimento Institucional:

Indicador
Tipo de indicador
Período
Polaridade
O que mede
Onde Medir
Por que Medir
Como medir
Linha de Base
Distribuição da Meta
Descrições

Índice de execução do orçamento estratégico
Eficiência
Mensal
Maior melhor
Grau de execução do orçamento destinado aos projetos estratégicos
Divisão de Planejamento e Orçamento da Diretoria Geral
Para garantir que as verbas alocadas para os projetos estratégicos
serão aplicadas efetivamente
Valor executado nas iniciativas estratégicas / valor disponibilizado no
período
87,93% (valor obtido da razão do orçamento liquidado sobre
orçamento autorizado)
2015: 86%; 2016: 88%; 2017: 90%; 2018: 92%; 2019: 94%
Valor executado nas iniciativas estratégicas refere-se ao orçamento
empenhado das ações temáticas. Valor disponibilizado refere-se ao
orçamento autorizado das ações temáticas.

Valores planejados para o Programa Temático Desenvolvimento Estratégico

Valor Global

Valor 2016

Valor 2017-2019

R$ 1.957.754,00

R$ 13.554.462,00
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aprimorar práticas de gestão

No ano de 2014 o Tribunal de Contas da União -TCU, por intermédio do Tribunal de
Contas do Estado do Tocantins - TCE-TO, realizou um diagnóstico acerca da
situação da governança pública em âmbito nacional bem como da governança e
gestão das aquisições.

No mesmo sentido a estratégia nacional do judiciário propõe o desafio da instituição
da governança judiciária no plano estratégico de 2015-2020.

Assim, sendo a função fundamental da boa governança no setor público a garantia
de que as suas organizações alcancem os resultados pretendidos, agindo sempre
em prol do interesse da sociedade2, o aprimoramento das práticas de gestão tornase objetivo fundamental do compromisso do Judiciário.

Meta
Regionalização
Tribunal de Justiça e
Comarcas
Meta
Regionalização
Tribunal de Justiça

2

Aumentar para 94% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre
o valor disponibilizado para tal
Quantidade/Detalhamento
Unidade de Medida
94

%

Aplicar 0,9% do valor do orçamento executado em capacitação
Quantidade/Detalhamento
Unidade de Medida
0,9
%

Acórdão TCU - AC-1273-19/15-P - Relator Ministro Augusto Nardes
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PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Programa de Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça reúne as ações
que visam dar suporte às atividades necessárias ao funcionamento do Poder
Judiciário.

Neste segmento estão as atividade de manutenção de frota, predial,
suprimentos de material de expediente, elétricos, hidráulicos; manutenção de
recursos humanos, tecnologia da informação, serviços gerais, segurança que
garantirão a prestação jurisdicional.

Relação Geral de Ações de Gestão

Unidade Orçamentária: 05010 - Tribunal de Justiça e 06010 - Funjuris


Adiantamento de recursos ao Tribunal de Justiça e Unidades do Poder Judiciário



Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário



Capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário



Concessão de auxílios a magistrados e servidores do Poder Judiciário



Concessão de direito adquirido a magistrados e servidores do Poder Judiciário - URV e
passivos



Concessão de indenização de transporte aos oficiais de justiça - IT



Concessão de parcela autônoma de equivalência a magistrados do Poder Judiciário - PAE



Coordenação e manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e Comarcas



Coordenação e manutenção dos serviços administrativos da CGJ



Coordenação e manutenção dos serviços administrativos da ESMAT



Incremento da segurança institucional



Manutenção de recursos humanos



Manutenção de serviços de informática



Manutenção de serviços de transporte



Manutenção dos serviços de comunicação social do Poder Judiciário



Modernização do parque tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins



Obras e infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins



Reestruturação Organizacional do Poder Judiciário



Renovação e ampliação da frota de veículos para o Poder Judiciário

