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APRESENTAÇÃO
Apresenta-se aqui o Relatório de Gestão da Ouvidoria Judiciária do exercício de
2016, que tem por fim demonstrar as atividades desenvolvidas pela Ouvidoria neste
exercício, dando assim, publicidade aos seus atos, em particular aos dados estatísticos
e demais atividades desenvolvidas durante o período, em observância ao art. 4º,
inciso XII, Resolução nº 15, de 02 de julho de 2015, bem como o disposto no art.
6º, inciso I, Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 2011).
Ao assumir a Ouvidoria Judiciária do Poder Judiciário do Estado do Tocantins,
durante a 1ª Sessão Extraordinária Administrativa, realizada em 03 de fevereiro de
2015, para o biênio 2015/2017, consciente de que a sociedade vive um momento
de profundas transformações, demandando cada vez mais a participação de todos
nós, para que ocorram adequações nas instituições públicas para essa nova realidade,
elaboramos o Projeto de Reestruturação da Ouvidoria Judiciária, que abrangeu, além
da normatização, outras importantes ações:
Normatização;
Reestruturação física e organizacional;
Expansão da Ouvidoria por meio de Pontos de Comunicação nas 42 Comarcas do Estado e Anexos;
Visitas as Comarcas;
Projeto “Ouvidoria vai à Escola”;
Campanhas institucionais;
Adequação do Sistema;
Implantação e execução de Pesquisa de Satisfação;
Projeto “Atendimento Nota 10”;
Projeto “Ouvidoria Judiciária Tocantinense Integrada à Conciliação e Mediação”.
Assim, trabalhamos arduamente durante toda a gestão, para cumprir nossa missão
que é “servir de canal de comunicação direta entre o cidadão e os órgãos que integram o Poder
Judiciário do Estado do Tocantins, com vistas a orientar, transmitir informações e colaborar no
aprimoramento das atividades desenvolvidas, no intuito de promover o eficaz atendimento das
demandas acerca dos serviços prestados pelos órgãos do Poder Judiciário”.
Neste trabalho, buscou-se garantir a plena acessibilidade do cidadão à Justiça, assim
como fomentar o aprimoramento da prestação jurisdicional tocantinense, o que
legitima a Ouvidoria Judiciária como verdadeiro instrumento de cidadania.
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REESTRUTURAÇÃO
DA OUVIDORIA
JUDICIÁRIA
Em consonância com o § 2º do art. 9º da Resolução nº 103 de 2010 do Conselho
Nacional de Justiça– CNJ, que determina aos Tribunais de Justiça que já tenham
instituído suas Ouvidorias, a devida adequação de seus atos aos parâmetros fixados
na referida Resolução, no exercício de 2015, efetivamos um novo planejamento de
ações a serem desenvolvidas pela Ouvidoria Judiciária, visando o aprimoramento
deste importante canal direto de comunicação entre a sociedade e o Poder Judiciário.
Observa-se que em atendimento a normativa instituída pelo Conselho Nacional
de Justiça, bem como ao preceito constitucional disciplinado no art. 37, § 3º, I da
CF/88, neste exercício, demos prosseguimento ao Projeto de “Reestruturação da
Ouvidoria Judiciária”.
Destaca-se que o Respectivo Projeto de Reestruturação teve como objetivo a
reestruturação física, humana e tecnológica da Ouvidoria Judiciária do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins, com vistas a otimizar o acesso dos cidadãos às
informações institucionais e de interesse público, por meio de respostas de forma
satisfatória, ágil e fidedigna, além de qualificar o recebimento de reclamações, elogios
e sugestões expondo as ações e metas a serem desenvolvidas e alcançadas pela
Ouvidoria, conforme a seguir discriminado:
Atendimento pessoal em novas instalações com mais estações de trabalho para atendimento aos usuários,
inclusive com sala de atendimento reservado;
Instalação e inauguração de pontos de comunicação nas 42 Comarcas do Estado, incluindo as varas
descentralizadas, bem como no Tribunal de Justiça e seus anexos, visando facilitar o acesso do cidadão
ao formulário eletrônico desta Ouvidoria Judiciária, principalmente, à população carente do Estado do
Tocantins que não possui acesso à rede mundial de computadores;
Curso de capacitação e formação de Equipe Técnica da Ouvidoria Judiciária nas 42 Comarcas do Estado
do Tocantins;
Fomento da busca da resolução consensual de conflitos, assim como potencializar e desjudicialização e
diminuir a taxa de congestionamento processual;
Ampla divulgação de seus serviços por meio de campanhas institucionais, com vistas a promover o melhor
esclarecimento à população tocantinense sobre o papel da Ouvidoria deste Poder Judiciário.
Desta forma, encaminha-se ao conhecimento do Tribunal Pleno, as ações planejadas
e executadas por esta Ouvidoria Judiciária, no exercício de 2016.
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Reestruturação
Física
ATENDIMENTO AO USUÁRIO
EM NOVA INSTALAÇÃO DA
OUVIDORIA JUDICIÁRIA

Em conformidade ao planejamento efetivado no Plano
de Reestruturação da Ouvidoria Judiciária, diante das
necessidades inicialmente constatadas no exercício de 2015,
demos prosseguimento, em 2016, aos atendimentos no
novo espaço disponibilizado pela Presidência do Tribunal
de Justiça, destinado à instalação da Ouvidoria Judiciária,
com isso, ampliou o acesso dos cidadãos à Justiça, tornando
o Judiciário Tocantinense mais transparente, assim como
proporcionou melhores condições de trabalho aos servidores,
por meio de medidas necessárias ao aperfeiçoamento dos
servidores ofertados.
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REESTRUTURAÇÃO
ORGANIZACIONAL
OUVIDORA
Por meio da escolha do Tribunal Pleno por ocasião da 1ª Sessão Extraordinária
Administrativa realizada em 03 de fevereiro de 2015, Portaria nº 298, de 04 de
fevereiro de 2015 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins foi
designada a Desembargadora Ângela Maria Ribeiro Prudente para exercer o cargo
de Ouvidor Judiciário do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, para o biênio
2015/2017.
Ao assumir a Ouvidoria Judiciária, objetivando imediato planejamento e execução de ações, por solicitação
da Ouvidora Judiciária, procedeu-se imediatamente a formação da equipe de trabalho, com lotação na
respectiva Ouvidoria, passando de um (01) servidor para (03) servidores.
Conforme o planejamento executado em 2016, buscando-se aprimorar o mecanismo
de comunicação entre os cidadãos e a Ouvidoria Judiciária, providenciou-se a
realização do Curso de Capacitação para Formação de Equipe Técnica da Ouvidoria
Judiciária nas 42 Comarcas do Estado do Tocantins, que culminou com a edição da
Portaria nº 1054, de 22 de março de 2016, da Presidência do Tribunal de Justiça,
que designa os membros da Equipe Técnica da Ouvidoria Judiciária em todas as
Comarcas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.

Desembargadora Ângela Prudente
Ouvidora
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EQUIPE
DE SERVIDORES
Ronilson Pereira da Silva
Coordenador da Ouvidoria Judiciária
Período de Trabalho na Ouvidoria: Fev/2015

Raimundo Alves Costa Filho
Auxiliar Técnico

Período de Trabalho na Ouvidoria: Nov/ 2010

Alessandra Martins Polonial Adorno
Técnico-Judiciário
Período de Trabalho na Ouvidoria: Fev/ 2015
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PROJETOS

EXPANSÃO DA
OUVIDORIA POR
MEIO DE PROJETO
DE IMPLANTAÇÃO
DE PONTO
DE COMUNICAÇÃO
NAS 42 COMARCAS
DO ESTADO
E ANEXOS
OUVIDORIA JUDICIÁRIA
VAI À ESCOLA
ATENDIMENTO
NOTA 10
“OUVIDORIA JUDICIÁRIA
TOCANTINENSE INTEGRADA À
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO”
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EXPANSÃO DA
OUVIDORIA POR MEIO
DE PROJETO
DE IMPLANTAÇÃO
DE PONTO
DE COMUNICAÇÃO
NAS 42 COMARCAS
DO ESTADO
E ANEXOS
O Projeto de expansão da Ouvidoria
Judiciária foi lançado no exercício de
2015, e, após os procedimentos iniciais
de desenvolvimento e aquisição dos
equipamentos realizado pelo Tribunal
de Justiça, procedeu-se em 2016, a
instalação de pontos de comunicação
(totens) com acesso à página web www.
tjto.jus.br/ouvidoria em todas as 42
Comarcas do Estado do Tocantins e
anexos, assim como as providências
necessárias para adequada utilização
desse equipamento.
Este Projeto foi implantado diante
da necessidade primordial de elevar a
intercomunicação do Poder Judiciário
com os jurisdicionados em todas as
comarcas do Estado do Tocantins, e,
sopesando a necessidade de facilitar o
acesso ao formulário eletrônico desta
Ouvidoria Judiciária, principalmente,
à população carente do Estado do
Tocantins que não possui acesso a rede
mundial de computadores.

Ressalta-se que a Ouvidoria Judiciária
exerce um importante canal de
intercomunicação com o jurisdicionado,
ferramenta hábil de aproximação, de
esclarecimentos e de oportunidade de
aprimoramento dos serviços judiciais.
Desta forma, possibilita-se o
exercício da cidadania por meio da
abertura de espaços públicos com
acesso à comunicação e informação
proporcionada pela Internet.
O projeto encontra-se plenamente
executado com a instalação dos totens
em todas as Comarcas do Estado do
Tocantins.
Deste modo, com a completa execução
deste Projeto, procuramos dar
efetividade a atuação da Ouvidoria
Judiciária, o que certamente auxiliará na
implantação de políticas administrativas
voltadas ao aprimoramento dos
servidores deste Poder Judiciário.
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INAUGURAÇÃO
DE PONTOS
DE
COMUNICAÇÃO
NO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
No dia 02 de março de 2016, no evento
de lançamento do Projeto Atendimento
Nota 10, no Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, foi inaugurado o
Totem de Atendimento ao Cidadão.
Na ocasião a Ouvidora Judiciária,
o Presidente do Tribunal de
Justiça, o Corregedor Geral da
Justiça, Desembargadores e demais
autoridades entregaram a ferramenta
à sociedade que aproximará ainda
mais o Judiciário da vida dos cidadãos
Tocantinenses, o que irá contribuir
para o aprimoramento da prestação
jurisdicional.
Desta forma, a Ouvidoria do Poder
Judiciário do Tocantins é a primeira
do país a contar com pontos de
atendimento em todas as comarcas
do Estado. A declaração foi feita pela
desembargadora Ângela prudente,
Ouvidora Judiciária, durante o
lançamento do projeto Atendimento
Nota 10, na manhã desta quarta-feira
(2/3), no auditório do Tribunal de
Justiça.
Na ocasião, o Presidente do Tribunal
de Justiça, desembargador Ronaldo
Eurípedes reforçou que a Ouvidoria
vem trazer para o cidadão um canal de
comunicação com o Poder Judiciário.
“Esta ferramenta que a Ouvidoria
Judiciária entrega neste momento ao
cidadão tocantinense representa um
diferencial e, encampar um projeto desta
magnitude é revestir-se do sentimento
do que é ser verdadeiramente um
servidor público”.
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VISITAS E INAUGURAÇÕES
DE PONTOS DE COMUNICAÇÃO
NAS COMARCAS

INAUGURAÇÃO
DE TOTEM
EM PALMAS - TO

Palmas foi a primeira Comarca a instalar
o Totem da Ouvidoria Judiciária. No
dia 04 de março de 2016, Magistrados
e servidores do Poder Judiciário
participaram do lançamento do projeto
Atendimento Nota 10 no fórum da
capital. Na ocasião foi dado início a
expansão da Ouvidoria, apresentando
o totem de atendimento ao cidadão da
Ouvidoria Judiciária do Tocantins. A
capital foi a primeira comarca a receber
o novo instrumento de relacionamento

do Judiciário tocantinense com o
cidadão.
Ao fazer uso da palavra, a Diretora do
Fórum de Palmas, juíza Flávia Afini
Bovo, afirmou que recebia com alegria
esta ação do Poder Judiciário, e se
colocou à disposição para colaborar
junto com magistrados e servidores da
comarca, para que a iniciativa tenha
sucesso.
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Após o lançamento, os presentes
foram convidados a conhecer o totem
instalado no hall de entrada do Fórum.
O ponto conta com um computador
ligado à internet e através dele as
pessoas podem acessar as páginas do
Tribunal de Justiça e da Ouvidoria
Judiciária para fazer suas pesquisas
processuais, tirar dúvidas, fazer elogios,
críticas, reclamações, denúncias,
sugestões, contribuindo assim, para o
aprimoramento do Poder Judiciário.
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INAUGURAÇÃO DE TOTEM
EM GURUPI - TO
No dia 04 de julho de 2016, durante
a visita da Ouvidora a Comarca de
Gurupi, magistrados e servidores
prestigiaram a cerimônia de entrega
do totem de atendimento ao cidadão
da Ouvidoria Judiciária na Comarca
de Gurupi. A ação visa garantir a
excelência na prestação de serviços aos
jurisdicionados.
Durante o evento, a Ouvidora
Judiciária ressaltou a importância
do projeto para o aprimoramento da
prestação jurisdicional, salientando o
comprometimento e responsabilidade
social da Ouvidoria, pois não basta
simplesmente atender, mas é preciso
servir ao cidadão com presteza.

O Juiz diretor da Comarca de Gurupi,
Dr. Elias Rodrigues dos Santos, falou
sobre a satisfação em receber a iniciativa
no Fórum. “É um canal direto de
comunicação com o Poder Judiciário e sem
dúvida ilustra mais uma grande conquista
para o cidadão. O projeto vem para garantir
a transparência e estamos gratos por termos
sido contemplados com este trabalho da
Ouvidoria Judiciária”, afirmou.
Para a presidente da Associação dos
Magistrados do Estado do Tocantins
(Asmeto), juíza Julliane Freire Marques,
o projeto é importante para a evolução
do Judiciário. “Essa iniciativa vem para
atender o cidadão e assegurar que todos
tenham acesso a uma justiça cada vez mais
célere e eficaz”, concluiu.
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O presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB - subseção de Gurupi),
Albery César de Oliveira, relatou que
em 30 anos no exercício da advocacia,
sente-se satisfeito em testemunhar o
que para ele é um grande marco para
a Justiça. “Agora temos uma magistratura
acessível, o jurisdicionado se sente mais
seguro e isto engrandece o trabalho forense.
Sem dúvida, este projeto da Ouvidoria
propõe uma prestação eficiente garantindo a
Justiça plena”, afirmou.
Após a cerimônia, o público presente foi
convidado a conhecer o totem instalado
no hall de entrada do Fórum.
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INAUGURAÇÃO DE TOTEM
NAS COMARCAS DO NORTE
DO ESTADO DO TOCANTINS
ARAGUATINS,
AUGUSTINÓPOLIS, AXIXÁ E
TOCANTINÓPOLIS
No dia 16 de setembro de 2016, durante a visita da Ouvidora Judiciária nas
comarcas do norte do Estado, os cidadãos receberam mais uma ferramenta de
comunicação com o Judiciário.
A Ouvidora Judiciária, desembargadora ngela Prudente, entregou totens de
atendimento às comarcas de Araguatins, Augustinópolis, Axixá e Tocantinópolis.
Durante as entregas a Ouvidora Judiciária reafirmou o importante papel do órgão
junto à sociedade, objetivando a proximidade do cidadão com o Poder Judiciário,
levando informações, garantindo mais acessibilidade a todos e auxiliando o Tribunal
na melhoria da prestação jurisidicional.
Desta forma, além de servir de canal de comunicação direta com o jurisdicionado,
a Ouvidoria Judiciária também está disseminando a cultura da pacificação social
através da conciliação e mediação.
Magistrados, servidores e representantes do Ministério Público Estadual (MPE),
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Defensoria Pública, Secretaria da Segurança
Pública e Polícia Militar prestigiaram as entregas em todas as Comarcas.
A juíza diretora do Foro de Araguatins, Nely Alves da Cruz, disse que, com o totem
de atendimento ao cidadão, o Poder Judiciário do Tocantins disponibiliza “um
instrumento para as pessoas serem ouvidas. Araguatins é o segundo município do Brasil em
número de assentamentos agrários. São pessoas do campo que precisam ser esclarecidas e espero
que elas realmente usem esse canal para fazer suas reivindicações”.
Já o juiz Jefferson Davi Azevedo Ramos, de Augustinópolis, afirmou que, “a partir
do momento em que o Judiciário se dispõe a ouvir o jurisdicionado, efetivamente o cidadão
tem possibilidade de que suas manifestações sejam respondidas de forma efetiva e eficaz pela
Ouvidoria Judiciária”.
José Roberto Ferreira Ribeiro, diretor do Foro de Axixá, esclareceu que o totem de
atendimento ao cidadão vem contribuir para o objetivo do Poder Judiciário, “que é
atender bem o cidadão e prestar a justiça célere e eficaz”.
Por sua vez, o diretor do Foro de Tocantinópolis, juiz Arióstenes Guimarães Vieira,
disse que “a Ouvidoria é um importante canal de comunicação direto e efetivo que contribui
de forma definitiva para o pilar da transparência. Somente há cidadania ativa, quando
o cidadão atua com reivindicações responsáveis. Esta ferramenta irá permitir ao cidadão
contribuir com o aprimoramento da democracia e da cidadania”.
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VISITAS E INAUGURAÇÕES
DE TOTENS NAS
COMARCAS CENTRAIS DO
ESTADO DO TOCANTINS
MIRANORTE, MIRACEMA E
TOCANTÍNIA

Em visita a comarcas centrais do Estado
do Tocantins, no dia 21 de setembro
de 2016, a Ouvidora Judiciária
do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, desembargadora ngela
Prudente, inaugurou os totens de
atendimento ao cidadão nas comarcas
de Miranorte, Miracema e Tocantínia.
Na oportunidade a magistrada fez um
relato dos avanços da Ouvidoria, a
qual se tornou exemplo para todo o
país no que se refere à transparência e
relacionamento com o jurisdicionado.
Nos eventos a Ouvidora explanou que
“O Judiciário do Tocantins tem avançado
muito nos últimos 10 anos, mas precisamos
estar sempre à frente, buscando mecanismos
que atendam cada vez melhor e com mais
rapidez o jurisdicionado”.
Na oportunidade falou sobre todos os
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projetos e ações da Ouvidoria Judiciária
durante sua gestão, especialmente sobre
o Projeto de Expansão da Ouvidoria
Judiciária por meio de Implantação
de Pontos de Comunicação nas 42
Comarcas do Estados e anexos, por
meio de instalação de totem de
atendimento ao cidadão, o que tem
recebidos elogios, assim como pedidos
de outros Tribunais de Justiça do País.
No que se refere ao totem de
atendimento ao cidadão, a Ouvidora
afirmou que vem atender a uma parte
da sociedade que ainda não tem acesso
à internet, especialmente nas pequenas
cidades e povoados do estado. “Com
a orientação de um servidor do judiciário
especialmente preparado para isso, o cidadão
tem democratizado o acesso ao judiciário”.
A Ouvidora esclareceu que cada

comarca possui um servidor capacitado
através de cursos e oficinas realizadas
pelo Poder Judiciário, por meio da
Escola Superior da Magistratura (Esmat)
para o atendimento ao cidadão. Eles
são multiplicadores no sentido de
seja implantado mais um projeto da
Ouvidoria Judiciária: “Atendimento
Nota 10”.
“Com esse projeto, pretendemos prestar um
serviço Nota 10 para o jurisdicionado e
elevar cada vez mais o nome do judiciário
tocantinense”, disse a ouvidora. “Nós
temos magistrados e servidores sempre
comprometidos com esse objetivo”.
Outro projeto explanado pela
desembargadora Ângela Prudente, foi
o projeto desenvolvido com o Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos (Nupemec), que
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tem um link disponibilizado nos sítio da
Ouvidoria Judiciária na internet.
“A conciliação é o caminho sem volta para
uma justiça mais célere e eficaz”, disse
a desembargadora. “Por isso mesmo é
importante o acordo firmado pela Ouvidoria
com o Nupemec, para trabalharmos cada vez
mais uma política de resolução de conflitos
por meio do entendimento entre as partes”.
A coordenadora do Nupemec no estado,
juíza Umbelina Lopes Pereira, esteve
em Tocantínia, comarca onde iniciou
sua vida de magistrada, para participar
da instalação do totem de atendimento
ao cidadão e do anúncio da parceria da
Ouvidoria Judiciária com o Núcleo.
Segundo a coordenadora, o projeto
do Nupemec com a Ouvidoria visa a
realização de audiências de conciliação,

principalmente com foco no pré-processual, nas comarcas que ainda não têm Cejusc
e, também, a realização de palestras e a utilização do site da Ouvidoria. “São ações
no sentido de promover a autocomposição dos litígios, favorecendo a pacificação social”,
esclareceu.
O juiz titular da Comarca de Miranorte, Cledson José Dias Nunes, disse que
o totem de atendimento ao cidadão “é um canal que há muito se esperava do Poder
Judiciário e vem numa vanguarda, através da gestão da desembargadora ngela Prudente. É
um instrumento para melhorar a prestação da justiça, uma vez que vamos receber do cidadão,
através da Ouvidoria, as reclamações, as sugestões e as críticas. E isso vai fazer com que sejam
corrigidas eventuais falhas e ressaltados os pontos positivos que temos adotado”.
O juiz Marcello Rodrigues de Ataídes, diretor do Foro de Miracema do Tocantins,
considera o totem de atendimento ao cidadão “uma inovação espetacular que vai
oportunizar ao jurisdicionado ter um canal de comunicação com os órgãos do Poder Judiciário
do Estado do Tocantins muito mais facilitado. Essa ferramenta é muito importante e vai
contribuir com o bom andamento dos trabalhos dos juízes tocantinenses”.
Marlene Vasconcelos Saraiva, secretária do Juízo de Miracema, disse que “o objetivo
do totem é trazer a comunidade para mais próximo do órgão gestor, tirando suas dúvidas,
recebendo suas críticas ou elogios e, ao mesmo tempo, tentar resolver algum problema na
tramitação de seus feitos e dirimir suas dúvidas”.
O juiz Marco Antônio Castro que está respondendo pela Comarca de Tocantínia
também considera a ferramenta inovadora e importante para facilitar o acesso do
cidadão a informações sobre processos de seu interesse e sobre o próprio judiciário.
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VISITAS E INAUGURAÇÕES DE
TOTENS NAS COMARCAS DO
SUL DO ESTADO DO TOCANTINS
FORMOSO DO ARAGUAIA,
FIGUEIRÓPOLIS, ALVORADA E
ARAGUAÇU
Em visita as comarcas do sul do Estado, a Ouvidora Judiciária
do Estado do Tocantins, desembargadora Ângela Prudente
entregou totens de atendimento ao cidadão, em 25/11/2016,
instaladas nas Comarcas de Formoso do Araguaia,
Figueirópolis, Alvorada e Araguaçu.
No evento a Ouvidora divulgou os avanços da Ouvidoria
Judiciária na atual gestão, principalmente quanto aos projetos
e ações desenvolvidas visando a acessibilidade e proximidade
do cidadão com a Ouvidoria Judiciária, como canal de
comunicação com o Poder Judiciário, no acolhimento de
reclamações, críticas, denúncias, sugestões e elogios.
A Ouvidora destacou os Projetos e Ações da Ouvidoria
Judiciária, como a “A Ouvidoria vai à escola”, que leva
palestra sobre o funcionamento do órgão e do Poder
Judiciário como um todo e responde as dúvidas de estudantes
na Capital; e para o projeto “Atendimento Nota 10”, que
qualificou servidores do Judiciário para integrar a equipe
técnica da Ouvidoria em todas as comarcas do estado.
“Esses servidores, além de atender o cidadão, são multiplicadores
dos conhecimentos adquiridos para outros colaboradores do Poder
Judiciário nas comarcas.”
Nessa linha, a Ouvidora fez um destaque especial ao
Projeto de Expansão da Ouvidoria Judiciária por meio de
Implantação de Pontos de Comunicação nas 42 Comarcas
do Estados e anexos, por meio de Instalação de totem
de atendimento ao cidadão. Ressaltou a relevância da
disponibilização dos totens de atendimento ao cidadão,
pois o Poder Judiciário do Tocantins é o único do país que
atende com esta ferramenta todas as comarcas, tornando-se
exemplo e merecendo a consulta de pelo menos 7 tribunais,
até o momento, interessados em implantar o projeto em
suas unidades federativas. Tal iniciativa mereceu elogios
no encontro do Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais
(Cojud).
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Na ocasião a Ouvidora explanou sobre o mais recente projeto desenvolvido
“Ouvidoria Judiciária Tocantinense Integrada à Conciliação e Mediação”.
O respectivo projeto foi realizado em parceria com o Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), fortalecendo, através
da Ouvidoria, a política de solução consensual dos litígios. Um link no site da
Ouvidoria direciona o usuário para o Nupemec, e os servidores do órgão estão
preparados para orientar na busca da conciliação ou a mediação como forma de
resolver suas demandas com mais rapidez.
Presentes aos eventos os Diretores dos Foros falaram sobre a disponibilização dessa
ferramenta aos usuários das respectivas comarcas.
Dr. Luciano Rostirolla, diretor do Foro de Formoso do Araguaia explanou “O
totem possibilita um canal direto do cidadão e advogados com o Tribunal de Justiça. Muitas
vezes o cidadão ficava com alguma dúvida e procurava a Corregedoria, o que acabava
sobrecarregando. A Ouvidoria filtra essas informações e facilita o acesso do cidadão ao
Judiciário.”
Keyla Suely Silva da Silva, diretora do Foro de Figueirópolis “Com o totem, a Ouvidoria
atua de forma mais efetiva no Estado todo, principalmente facilitando para as pessoas que não
têm muito acesso à internet, porque podem vir ao Fórum, onde vai ter uma pessoa preparada
para ajudar a resolver suas demandas.”
Fabiano Gonçalves Marques, diretor do Foro de Alvorada “É mais um instrumento
de aproximação com cidadão, o que vem democratizar o acesso ao Judiciário e facilitar a
resolução de conflitos.”
Nelson Rodrigues da Silva, diretor do Foro de Araguaçu “Mais uma ação de vanguarda
da Ouvidoria Judiciária que se aprimora cada vez mais e nos permite prestar um serviço mais
célere e eficaz ao jurisdicionado.”
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PROJETO
OUVIDORIA JUDICIÁRIA
VAI À ESCOLA
A Ouvidoria Judiciária, por meio da
Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, lançou o projeto
“Ouvidoria Judiciária vai à Escola”,
no exercício de 2015, realizado em
parceria com a Secretaria Estadual da
Educação, com assinatura de protocolo
de Intenções que visa a realização de
palestras nas Escolas Estaduais.

Tem-se como escopo – proferir palestras
e apresentar vídeos institucionais
nas escolas estaduais, municipais,
particulares e Universidades divulgando
os serviços ofertados pelo Poder
Judiciário, assim como, a Ouvidoria
Judiciária como o canal de comunicação
direta do cidadão com o Poder
Judiciário.

O respectivo projeto objetiva disseminar
o importante papel da Ouvidoria, como
forma de garantir um relacionamento
mais próximo com o cidadão,
assim como contribuir na formação
dessa geração com a obtenção de
conhecimentos relativo a seus direitos.

Desta forma, com a execução deste
Projeto espera-se contribuir na formação
de cidadãos conscientes de seus direitos,
assim como em trazer esclarecimentos
para os formadores de opinião, os
professores.

Conforme a necessidade de dar
conhecimento aos serviços ofertados,
a Ouvidoria Judiciária do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins,
lançou o Projeto “Ouvidoria Judiciária
vai à Escola”, visando a disseminação
do importante papel da Ouvidoria
Judiciária entre professores e estudantes
das redes estadual e municipal
de ensino, escolas particulares e
Universidades.
Objetiva-se com este Projeto contribuir
com a formação da cidadania dos
estudantes e formadores de opinião,
assumindo sua importância vital como
mecanismo de fortalecimento do regime
democrático.
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Assim, dando continuidade à ação de
aproximar a comunidade escolar do
Poder Judiciário, a Ouvidora Judiciária
continuou a proferir palestras na rede
estadual de ensino no exercício de 2016.
As palestras, proferidas pela Ouvidora
Judiciária, foram assistidas pelos
alunos, professores e servidores do
Centro Educacional, onde receberam
informações da palestrante referentes
aos serviços ofertados pelo Poder
Judiciário, assim como a acessibilidade
de todos à Justiça, bem como a
importância da participação ativa da
sociedade, apresentando a Ouvidoria
Judiciária como canal de comunicação
do cidadão com o Poder Judiciário.
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PROJETO
ATENDIMENTO
NOTA 10
O Projeto “Atendimento Nota 10”
- consiste na capacitação, orientação,
produção de cartazes pedagógicos e
fixação em todos os setores das unidades
judiciárias que prestam atendimento
ao público. Objetiva-se aperfeiçoar
cada vez mais a prestação jurisdicional
tocantinense e disseminar no ambiente
do trabalho o atendimento com
urbanidade, presteza e eficácia.
A Ouvidoria Judiciária do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins,
ciente que o bom atendimento ao
cidadão é primordial para que se oferte
um serviço com qualidade e, com o
objetivo de aperfeiçoar a prestação
jurisdicional pelo Poder Judiciário,
apresentou a Presidência do Tribunal de
Justiça, no exercício de 2015, o Projeto
“Atendimento Nota 10” – Servidor,
você representa o Poder Judiciário.
O Projeto tem como foco proporcionar
ao cidadão um atendimento com
excelência, além de orientar os usuários
a ter um relacionamento adequado com
os servidores do Poder Judiciário, com
objetividade, otimização do tempo e
satisfação de suas necessidades.
A execução do respectivo projeto
consistiu na produção de cartazes
que orientam os setores das unidades
judiciárias que prestam atendimento
ao público, assim como na capacitação
de servidores com o fim de atingir a
excelência no atendimento ao cidadão,
levando em consideração a satisfação
dos usuários, o envolvimento de todos
os servidores, a valorização das pessoas,
a otimização de tempo e a melhoria
contínua.
Desta forma, com o lançamento do
projeto em 02 de março de 2016,
pretende-se alcançar a prestação
jurisdicional do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins com celeridade,
transparência e excelente atendimento
aos usuários.
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Lançamento do projeto
“Atendimento Nota 10”
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FORMAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA
DA OUVIDORIA JUDICIÁRIA
NAS 42 COMARCAS DO ESTADO
DO TOCANTINS
Diante da relevância de uma atuação
efetiva da Ouvidoria Judiciária nas
Comarcas do Poder Judiciário do Estado
do Tocantins, e, buscando aprimorar
o mecanismo de comunicação entre os
cidadãos e a Ouvidoria Judiciária, por
meio de ação do Projeto “Atendimento
Nota 10”, procedemos a realização do
Curso de Formação da Equipe Técnica
da Ouvidoria, realizado em Palmas –
TO, no período de 02 a 04 de março
de 2016, que culminou na Portaria
nº 1054, de 22 de março de 2016, da
Presidência do Tribunal de Justiça, que
designa os membros da Equipe Técnica
da Ouvidoria Judiciária nas Comarcas.
A Ouvidora Judiciária, desembargadora
Ângela Prudente, esteve com os
participantes do primeiro curso
de formação da equipe técnica da

Ouvidoria, ministrado em parceria
com a Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (Esmat), pela professora
Vera Mello, psicóloga formada pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), especialista em psicologia
organizacional.
Na oportunidade a desembargadora
falou aos servidores de todas as
Comarcas, Anexos e TJ, presentes,
quanto ao papel de serem
multiplicadores das práticas para um
Atendimento Nota 10.
“Assim, pretendemos disseminar a qualidade
e a excelência nesse atendimento com a
aplicação de boas práticas no ambiente
institucional”.
Deste modo, se deposita em todos os
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servidores a responsabilidade de ser a
força motriz do Judiciário do Tocantins,
prestando um Atendimento Nota 10.
Desta forma, a Ouvidoria aproxima
ainda mais o Judiciário da vida dos
cidadãos tocantinenses, o que a legitima
como verdadeiro instrumento de
cidadania e de valorização dos direitos
humanos.
Participante do Curso de Formação,
Henrique de Almeida e Silva, servidor
da Comarca de Novo Acordo, atesta
que “o curso foi uma oportunidade ímpar de
autoconhecimento. Não imaginava o quanto
temos condições de melhorar o atendimento
à população, aprendendo mais sobre nós
mesmos. O curso nos ensinou também
a trabalhar em equipe e ouvir melhor as
pessoas”.

“OUVIDORIA
JUDICIÁRIA
TOCANTINENSE
INTEGRADA À
CONCILIAÇÃO E
MEDIAÇÃO”
O projeto Ouvidoria Judiciária
integrada à Conciliação e Mediação
foi elaborado consoante proposto da
Ouvidoria do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ.
Considerando a relevância desta
matéria, a Ouvidoria do CNJ lançou
em julho deste ano uma iniciativa, em
conjunto com os Tribunais de Justiça
do país, para que Ouvidorias Judiciárias
sejam: Agentes Potencializadores da
Mediação e Conciliação.
Esse projeto foi proposto no sentido
de fomentar a busca da resolução
consensual de conflitos, assim como
potencializar a desjudicialização e
diminuir a taxa de congestionamento
processual.
A ação da Ouvidoria Judiciária do
Estado do Tocantins conta com a
parceira do NUPEMEC e dos CEJUSC,
e visa ainda defender e estimular
a cultura da pacificação social, dos
métodos alternativos de solução de
conflitos e da conciliação pré-processual.
Com o advento da Resolução 125 de
2010 do CNJ, que trata da política
judiciária nacional de tratamento
adequado dos conflitos de interesses
no âmbito do Poder Judiciário, houve
uma crescente e intensa mudança de
mentalidade dos operadores do direito
para resolução dos conflitos por vias não

judiciais.
No mesmo sentido é digno de elogios
o novo Código de Processo Civil, que
atribuiu maior relevância à conciliação
e mediação, além de trazer dispositivos
para sistematizar referidos mecanismos
em todo o território nacional.
Observa-se que o novo CPC também
reforça aos Tribunais a importância
da criação dos setores de conciliação
e mediação destinados a estimular a
autocomposição.
Assim, ressalta-se novamente que
o projeto tem por finalidade firmar
parceria com o NUPEMEC e os
CEJUSC para fortalecer práticas
autocompositivas de solução de
conflitos de forma estratégica no âmbito
do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins.
Apresenta-se como MACRODESAFIO:
A Adoção de soluções alternativas de
conflito.
É preciso difundir a cultura da
conciliação e torná-la como via
alternativa aos jurisdicionados, um
instrumento à disposição do Poder
Judiciário na indelegável tarefa
substantiva de pacificação social.
Assim, o incentivo aos meios de solução
de conflitos é um dos macrodesafios
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do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, conforme estabelecido no
Planejamento Estratégico.
Visamos 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 o Ministério Público,
OAB, Defensoria Pública e outras
entidades.
Destaca-se que é na efetividade do
macrodesafio que os meios alternativos
de solução de conflitos contribuem
com a diminuição da taxa de
congestionamento e principalmente,
com a simplicidade, eficiência e
celeridade na solução de conflito.
Por esta razão, esta iniciativa da
Ouvidoria Judiciária do Estado do
Tocantins, em consonância a Ouvidoria
do CNJ, vislumbra a oportunidade de
um tratamento mais sistêmico e efetivo
da demanda, envolvendo a conciliação e
mediação.
A intenção é fazer com que a Ouvidoria
possa instigar o cidadão a liquidar
o conflito de maneira mais rápida e
simples.

PARTICIPAÇÃO NA
SEMANA NACIONAL
DE CONCILIAÇÃO
Conforme ações desenvolvidas no Projeto “Ouvidoria Judiciária Tocantinense
Integrada à Conciliação e Mediação”, a Ouvidoria Judiciária participou efetivamente
das ações para a realização da Semana Nacional da Conciliação de 2016, no período
de 21 a 25 de novembro de 2016, realizada no Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins e nas 42 Comarcas.
A Ouvidoria Judiciária ofertou apoio ao Nupemec concernente as 534 audiências
realizadas no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim como, realizou
divulgações do evento e orientações aos usuários da Ouvidoria Judiciária sobre a
viabilidade de participarem da Semana Nacional de Conciliação.
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CAMPANHAS INSTITUCIONAIS
DE DIVULGAÇÃO

Dando prosseguimento, no exercício de 2016, da ação de divulgação dos
serviços ofertados pela Ouvidoria Judiciária e Poder Judiciário ao Cidadão, em
observância à Resolução nº 103 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça– CNJ,
ao preceito constitucional disciplinado no art. 37, § 3º, I, da CF/88, assim como
a Resolução 15 de 2015 do TJTO, com o intuito de dar andamento ao Projeto
de “Reestruturação da Ouvidoria Judiciária”, foi desenvolvido e executado pela
Ouvidoria Judiciária em parceria com a Diretoria do Centro de Comunicação
Social deste Tribunal – CECON, a confecção de material gráfico, campanha
publicitária institucional e inserção de veiculação sobre a Ouvidoria nos produtos de
comunicação do Tribunal de Justiça.
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Banners de divulgação do projeto
“Atendimento Nota 10”.
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Cartaz de divulgação do projeto
“Atendimento Nota 10”.
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Esta ação foi desenvolvida com vistas a promover o melhor
esclarecimento à população tocantinense sobre o papel da
Ouvidoria deste Poder Judiciário, divulgando suas atribuições,
seus limites de atuação, e, essencialmente, aproximando o
cidadão dos mecanismos disponibilizados para o exercício de
cidadania.

Folder de divulgação do projeto
“Atendimento Nota 10”.
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Cartaz de divulgação do projeto
“Atendimento Nota 10”.
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ENTREVISTA
NA RÁDIO CBN
A ouvidora judiciária do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins,
desembargadora Ângela Prudente,
divulgou as atribuições, projetos e
ações da Ouvidoria Judiciária, no dia
19 de dezembro de 2016, em entrevista
concedida à Rádio CBN Tocantins.
No programa CBN Justiça, comandado
por Dídimo Heleno, a desembargadora
ouvidora divulgou os avanços da
Ouvidoria Judiciária na atual gestão,
principalmente quanto aos projetos
e ações desenvolvidas visando a
acessibilidade e proximidade do
cidadão com o órgão, como canal de
comunicação com o Poder Judiciário,
no acolhimento de reclamações, críticas,
denúncias, sugestões e elogios.
A ouvidora fez um destaque especial
aos Projetos e Ações da Ouvidoria

Judiciária, como a “A Ouvidoria vai
à escola”, o projeto “Atendimento
Nota 10”, assim como o “Projeto de
Expansão da Ouvidoria Judiciária
por meio de Implantação de Pontos
de Comunicação nas 42 Comarcas
do Estados e Anexos”, por meio de
instalação de totem de atendimento ao
cidadão.
Ainda, a ouvidora explanou sobre
o mais recente projeto desenvolvido
“Ouvidoria Judiciária Tocantinense
Integrada à Conciliação e Mediação”.
Ela ressaltou a importância do
respectivo Projeto, realizado em parceria
com o Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos
(Nupemec), fortalecendo, através
da Ouvidoria, a política de solução
consensual dos litígios. Um link no site
da Ouvidoria direciona o usuário para o
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Nupemec, e os servidores do órgão estão
preparados para orientar na buscar da
conciliação ou a mediação como forma
de resolver suas demandas com mais
rapidez.
Os ouvintes receberam orientações
sobre os canais de acesso da Ouvidoria,
as inovações já implantadas e em
implantação para atender o usuário,
assim como as informações condizentes
ao verdadeiro papel da Ouvidoria
Judiciária, visto que cabe ao órgão não
só apurar, como primeira imagem que
as pessoas têm, mas também orientar,
receber sugestões, esclarecer dúvidas,
receber reclamações, críticas, elogios e
transmitir informações, “tudo isso visando
colaborar no aprimoramento das atividades
desenvolvidas pelo Poder Judiciário”,
destacou a desembargadora.

REALIZAÇÃO
DE PALESTRAS
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Com o objetivo de aumentar o nível
de conhecimento sobre a importância
da Ouvidoria Judiciária, a Ouvidora
Judiciária, participou do I Encontro
dos Centros Judiciários de Solução de
Conflitos (CEJUSC), realizado no dia
26 de agosto de 2016, no auditório do
Tribunal de Justiça, no evento realizado
pelo Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos
(Nupemec) do Poder Judiciário do
Tocantins.

No encontro a Ouvidora apresentou o
Projeto “Ouvidoria Judiciária integrada
à Conciliação e Mediação”. Ainda
explanou sobre a Intenção da Ouvidoria
em instigar o cidadão a liquidar o conflito
de maneira mais rápida e simples, por
meio da conciliação e mediação.
Aberto ao público, o evento foi
transmitido para as 42 (quarenta e duas)
Comarcas do Estado, por meio da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense
(Esmat), e contou com as presenças do

presidente do TJTO, desembargador
Ronaldo Eurípedes, da coordenadora
do Nupemec, juíza Umbelina Lopes
Pereira, juízes coordenadores de Cejusc
no Estado, conciliadores e mediadores
judiciais. Também participou do evento o
desembargador Marco Villas Boas, diretor
geral da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense - Esmat. Além da
desembargadora Ângela Prudente, outros
palestrantes trouxeram suas experiências
para relatar e discutir com os participantes
do encontro, a juíza Vanessa Aufiero da
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Rocha, titular da 2ª Vara da Família e
Sucessões da Comarca de São Vicente
– SP; o juiz-coordenador do Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos (Nupemec)
do Tribunal de Justiça de Goiás, Paulo
César Alves das Neves e Juliana Loss
de Andrade, professora de Negociação,
Mediação e Arbitragem do Instituto
Brasileiro de Mercado de Capitais e
coordenadora técnica do Núcleo de
Mediação da Fundação Getúlio Vargas.

ADEQUAÇÃO DO SISTE
SISTEMA ELETRÔNICO DA INFORMAÇÃO
DA OUVIDORIA JUDICIÁRIA - (SEI)
Em cumprimento as ações planejadas se destaca a necessidade de melhorar o
sistema processual utilizado pela Ouvidoria Judiciária para recebimento de sugestões,
dúvidas, críticas, elogios, reclamações e denúncias sobre as atividades do Poder
Judiciário.
Deste modo, a Ouvidoria Judiciária propôs e a Diretoria de Tecnologia da
Informação deste Tribunal desenvolveu alterações no Sistema Eletrônico da
Ouvidoria, bem como dispositivos de controles, tais como relatórios variáveis e
estatísticas.
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EMA ELETRÔNICO
PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO
PRODUTO “DEFINIÇÃO DE ANDAMENTO
PROCESSUAL”
NO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO TOCANTINS E SISTEMA E-PROC
A Ouvidoria Judiciária, buscando contribuir para uma constante melhoria
da prestação jurisdicional, tem procurado exercer seu papel como canal de
comunicação com o jurisdicionado, visando a aproximação, informação e
aprimoramento dos serviços judiciais, vez que cada dia mais os cidadãos estão
exigindo da Administração Pública serviço público de qualidade que atenda aos
princípios constitucionais da eficiência, eficácia e transparência.
Assim, considerando a relevância de uma atuação efetiva de aproximar o Judiciário
do cidadão comum, por meio de uma linguagem acessível, possibilitando a
compreensão real e imediata da definição dos andamentos processuais, encaminhou
a presidência do Tribunal de Justiça a proposta de implantação do produto
“Definição de Andamento Processual”, a ser disponibilizado no site do Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins - TJTO, que permitirá ao usuário consultar a
tradução dos andamentos processuais em uma linguagem mais simples, de fácil
entendimento, com glossário de termos jurídicos atualizados e seus respectivos
esclarecimentos, conforme as especificidades deste Poder Judiciário.
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EXECUÇÃO
DE PESQUISA
DE SATISFAÇÃO
No exercício de 2015, a Ouvidoria Judiciária do Poder Judiciário do Estado do Tocantins
com o intuito de aperfeiçoar a criação de mecanismo de comunicação entre os cidadãos
e a Ouvidoria Judiciária, bem como a necessidade de se normatizar procedimentos no
que se refere aos serviços ofertados, por meio da Portaria nº 01, de 16 de setembro de
2015, instituiu e regulamentou o “Questionário de Pesquisa de Satisfação do Usuário da
Ouvidoria Judiciária do Poder Judiciário do Estado do Tocantins”.
A ferramenta está disponível na página da Ouvidoria Judiciária, endereço http://
www.tjto.jus.br/ouvidoria, e, através do retorno do cidadão, por meio de respostas as
perguntas objetivas, pretende-se produzir indicadores sobre o nível de satisfação dos
usuários, visando o aperfeiçoamento dos serviços ofertados pela Ouvidoria Judiciária.
A execução online disposta no site, assim como sua utilização pelo usuário, nos permite
realizar avaliação constante das ações e procedimentos adotados pela Ouvidoria
Judiciária, conforme demonstra-se abaixo a pesquisa executada no exercício de 2016,
período compreendido entre 01/01/2016 à 30/11/2016.

50

Resposta

Como você avalia o
“site” da Ouvidoria
Judiciária?

Contagem

Ótimo (A1)

Percentagem
44,30%

Bom (A2)

36

45,57%

Regular (A3)

7

8,86%

Ruim (A4)

0

0%

Péssimo (A5)

0

0%

Não se aplica

1

1,27%

Sem resposta

0

0%

Não mostrados

0

0%
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Como você avalia o
formulário eletrônico
no site da Ouvidoria
Judiciária?

Resposta

Contagem

Percentagem

Ótimo (A1)

31

39,24%

Bom (A2)

41

51,90%

Regular (A3)

5

6,33%

Ruim (A4)

1

1,27%

Péssimo (A5)

0

0%

Não se aplica

1

1,27%

Sem resposta

0

0%

Não mostrados

0

0%
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Resposta

Contagem

Percentagem

Ótimo (A1)

34

43,04%

Bom (A2)

38

48,10%

Regular (A3)

3

3,80%

Ruim (A4)

1

1,27%

Péssimo (A5)

1

1,27%

Não se aplica

2

2,53%

Sem resposta

0

0%

Não mostrados

0
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Resposta

Contagem

Percentagem

Ótimo (A1)

31

39,24%

Bom (A2)

41

51,90%

Regular (A3)

5

6,33%

Ruim (A4)

1

1,27%

Péssimo (A5)

0

0%

Sem resposta

0

0%

Não mostrados

0

0%

Como você avalia o
formulário eletrônico
no site da Ouvidoria
Judiciária?
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Você procurou o órgão
ou área envolvida na
manifestação, antes de
recorrer à Ouvidoria
Judiciária?
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Resposta

Contagem

Percentagem

Sim (A1)

55

69,62%

Não (A2)

24

30,62%

Sem resposta

0

0%

Não mostrados

0

0%
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80

Resposta

Contagem

Percentagem

Sim (A1)

77

97,47%

Não (A2)

2

2,53%

Sem resposta

0

0%

Não mostrados

0

0%

Resposta

Contagem

Percentagem

Sim (A1)

75

94,94%

Não (A2)

4

5,06%

Sem resposta

0

0%

Não mostrados

0

0%
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Você utilizaria
novamente o
serviço da Ouvidoria
Judiciária?
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serviço da Ouvidoria
Judiciária?
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RELATÓRIOS E DADOS
ESTATÍSTICOS
2016
A Ouvidoria foi planejada para receber
demandas/MANIFESTAÇÕES
dos usuários, por meio de canais
de comunicação, sendo eles: I –
pessoalmente, na sede da Ouvidoria
Judiciária; II - ligação telefônica
DDG no telefone 0800-6444334, de
segunda à sexta-feira, no horário de
funcionamento do Tribunal de Justiça;
III - ligação telefônica para o número

(63) 3218-4412, de segunda à sextafeira, no horário de funcionamento
do Tribunal de Justiça; IV - carta
endereçada diretamente à Ouvidoria
Judiciária, situada na Praça dos
Girassóis s/nº, Palácio Rio Tocantins,
CEP 77015-007, Palmas-TO; V formulário eletrônico via internet,
no endereço http://www.tjto.jus.
br/ouvidoria, disponível na página

do Tribunal de Justiça; VI – meio
eletrônico, adotado pela Ouvidoria
Judiciária – (E-mail).
As demandas dos usuários são
recebidas hoje por meio de 5 canais
de comunicação disponíveis aos
usuários, conforme supramencionado,
apresentando-se no ano de 2016 os
seguintes quadros:

DEMANDAS RECEBIDAS
DOS USUÁRIOS
QUADRO I
Processo Eletrônico - SEI
Este Quadro apresenta as manifestações que geraram
processos eletrônicos na Ouvidoria Judiciária.

Jan

Fev Mar Abr Mai Jun

Jul

Ago Set

Out Nov Dez Total

Crítica

0

0

0

0

1

2

0

0

0

1

1

0

5

Denúncia

4

0

1

1

0

1

1

2

0

0

2

1

13

Dúvida

3

1

1

6

9

5

3

9

2

1

5

2
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Elogio

0

0

1

2

0

4

0

0

1

0

0

0

8

Reclamação

4

9

20

13
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46

17

8

222

Sugestão

0

0

4

0

0

0

1

2

0

0

0

0

7

SIC

5

8

7

2

7

9

7

14

8

12

5

5

89
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QUADRO II
Formulário eletrônico, telefone, e-mail, earta, pessoalmente.
O quadro abaixo demonstra o quantitativo de
manifestações geradas na Ouvidoria Judiciária, no
exercício de 2016.
Jan

Fev Mar Abr Mai Jun

Jul

Ago Set

Out Nov Dez Total

Denúncia

4

0

1

1

0

1

1

2

0

0
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13

Dúvida

3

1

1

6

9
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3

9

2

1

5

2
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Elogio

0
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0

4

0
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1

0

0

0

8

Reclamação

4

9

20

13
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18

22

28

46

17

8

222

Sugestão

0

0

4

0

0

0

1

2

0

0

0

0

7

Crítica

0

0

0

0

1

2

0

0

0

1

1

0

5

Presencial

0

1

1

2

2

2

1

6

0

1

6

2

24

E-mail

5

5

9

6

2

5

5

12

2

8

1

3
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SIC

5

8
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2

7

9

7

14

8

12

5

5

89

0800-6444-334

17

35

48

58

82

80

55

109

57

61

50

26

678

Total
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QUADRO III
registradas, encaminhadas, resolvidas.
O respectivo quadro demonstra a movimentação de
manifestações registradas, encaminhadas e resolvidas na
Ouvidoria Judiciária.
Jan

Fev Mar Abr Mai

Jun

Jul

Ago Set

Out Nov Dez Total

38

59

92

90

119

129

91

176

98

130

87

47

1156

Encaminhadas 38

59

92

90

119

129

91

176

98

130

87

47

1156

Resolvidas

1150

Registradas

Registradas

1156
Encaminhadas

1156
Resolvidas

1150

QUADRO IV
Registradas, Resolvidas.

Registradas

Jan

Fev Mar Abr Mai Jun

Jul

Ago Set

Out Nov Dez Total

38

59

91

176

130

92

90

119

129

0,52%

98

87

47

1156
1150

Total resolvidas

6

Total em andamento

Em andamento

99,48%
Resolvidas
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QUADRO IV
Percentual de crescimento de manifestações no exercício de 2016.
Este quadro demonstra o crescimento em número
de demandas registradas na Ouvidoria Judiciária no
percentual de 23,81% em 2015 e 120,19% em 2016, em
relação a 2014.

2014

2015

525 Manifestações

650 Manifestações, 23,81% de crescimento
em relação ao ano de 2014

1156 Manifestações, 120,19% de crescimento
em relação ao ano de 2014

2016
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INTERCÂMBIO
DE EXPERIÊNCIAS
Em cumprimento à Resolução nº 103 de 2010 do Conselho Nacional de
Justiça– CNJ, assim como a Resolução 15 de 2015 do TJTO, que tem por
escopo a integração com as demais Ouvidorias Judiciárias, visando a troca das
informações e experiências necessárias ao atendimento das demandas sobre
os serviços prestados pelos órgãos do Poder Judiciário, assim, esta Ouvidoria
buscou ativamente participar dos eventos e visitas institucionais, conforme
discriminado abaixo:

II ENCONTRO DO
COLÉGIO NACIONAL
DE OUVIDORES JUDICIAÍS
COJUD
Ocorreu nos dias 31 de agosto a 02 de
setembro de 2016, em João Pessoa – PB,
o II Encontro do Colégio Nacional de
Ouvidores Judiciais - COJUD.
Participaram representando a
Ouvidoria do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins a juíza indicada
– Umbelina Lopes Pereira Rodrigues,
Coordenadora do Núcleo Permanente
de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos (Nupemec), para participar
do respectivo evento, representando
a Ouvidoria Judiciária do Estado do
Tocantins.

Além dos 27 Tribunais de Justiça
do País, participaram magistrados e
representantes do Superior Tribunal
Militar (STM), Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), Tribunal Regional
Federal (Ouvidora do trf2), Conselho
dos Tribunais do País, entre outras
instituições.
No encontro foi oportunizado a
Ouvidoria Judiciária do Estado
do Tocantins apresentar o projeto
Ouvidoria Integrada à Conciliação
e Mediação, com a entrega de cópia
do projeto para cada participante do
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evento, que ficaram extremamente
interessados em replicarem o projeto em
seus respectivos Estados.
O evento serviu para troca de
experiências e o desenvolvimento de
estratégias para aproximar o usuário
e a instituição, ao promover o Poder
Judiciário, notas de transparência,
diálogo e participação cidadã – clamores
da sociedade moderna.

OUVIDORIA JUDICIÁRIA E
COODENADORIA DO NUPEMEC
PARTICIPAM EM BRASÍLIA
DO LANÇAMENTO DO PROJETO
OUVIDORIA DE JUSTIÇA NO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
CNJ
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A Ouvidora Judiciária do Estado do
Tocantins, desembargadora ngela
Prudente, e a coordenadora do Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de
Solução de Conflitos (Nupemec), juíza
Umbelina Lopes Pereira, participaram
na tarde do dia 23 de junho de 2016,
na sede do Superior Tribunal de Justiça,
do lançamento do projeto “Ouvidoria
de Justiça: agentes potencializadores de
mediação e da conciliação”.

O objetivo do projeto, uma iniciativa
da Ouvidoria do CNJ, em parceria com
a Ouvidoria do STJ e com o Colégio
Permanente de Ouvidores Judiciais
(Cojud), é potencializar o uso de
mecanismo consensuais de soluções
de conflitos, como a mediação e a
conciliação, na resolução de processos
que são alvos de queixas nas Ouvidorias
dos tribunais.
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O evento contou com a participação
do Ouvidor do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), conselheiro Luiz
Cláudio Allemand, do Ministro Marco
Aurélio Buzzi (STJ), do presidente do
Colégio Permanente de Ouvidores
Judiciais (Cojud), desembargador Altair
de Lemos Junior, e de Ouvidores dos
Tribunais de Justiça do País.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Apreciando as ações desenvolvidas pela Ouvidoria Judiciária no exercício de 2016,
observa-se que se buscou aprimorar este importante canal direto de comunicação entre
a sociedade e o Poder Judiciário, aproximando, ainda mais, o Judiciário da vida dos
cidadãos tocantinense, conforme a demonstração de execução do planejamento disposto
no Projeto de Reestruturação da Ouvidoria Judiciária, acima exposto.
Observa-se, que várias ações foram propostas e se encontram em adequada execução,
apresentando em curto prazo, resultados positivos.
Destaca-se um grande crescimento de demandas em virtude da divulgação e
disponibilização dos canais de comunicação do cidadão com o Poder Judiciário.
Entretanto, espera-se ainda mais a participação ativa dos cidadãos no exercício do
controle social da administração, bem como aprimoramento no campo tecnológico,
com a disponibilidade de relatórios, que nos assegurem a análise precisa de dados
e informações e nos possibilitem a efetivação de propostas específicas referentes às
necessidades de aprimoramento dos serviços ofertados.
Ressalta-se ainda no respectivo Relatório, de forma sintética, as manifestações dos
cidadãos registradas nesta Ouvidoria, contendo números, dados e informações
condizentes com as ações desenvolvidas pela Ouvidoria Judiciária, proporcionando-lhes
resposta satisfatória e em tempo adequado aos seus anseios.
No mesmo sentido, demonstra-se a garantia da plena acessibilidade perante a sociedade,
por meio dos Canais de Atendimento, assim como a efetividade das manifestações
registradas e solucionadas.
Sob outro foco, a Ouvidoria Judiciária, em consonância com suas atribuições,
desenvolveu projetos em parcerias, no âmbito deste Tribunal, no sentido de fomentar a
busca da resolução consensual de conflitos, assim como potencializar a desjudicialização
e diminuir a taxa de congestionamento processual, ou seja, projetos que visam defender
e estimular a cultura da pacificação social, dos métodos alternativos de solução de
conflitos, da conciliação pré-processual.
Deste modo torna-se relevante dizer que, pelas ações desenvolvidas neste exercício,
entende-se cumprido o papel da Ouvidoria Judiciária, atendendo ao disposto no art. 37,
§ 3º, I, da CF/88, Resolução nº 103, de 24 de fevereiro de 2010 do Conselho Nacional
de Justiça – CNJ e Resolução nº 15, de 02 de julho de 2015 deste Tribunal de Justiça.
Por fim, destaca-se que esta Ouvidoria buscou efetivamente ouvir o cidadão com
suas aflições e seus anseios, eliminando, quando possível, o formalismo, sem perder
o registro, divulgando os serviços ofertados nas mídias sociais, com aproximação do
Poder Judiciário com o cidadão, ao facilitar o seu acesso à Ouvidoria, assim como, ao
responder suas manifestações de forma satisfatória, ao fomentar ainda os mecanismos
necessários para identificar as deficiências e propor o aprimoramento dos serviços
ofertados pelo Poder Judiciário
Desta forma, reputam-se que as ações desenvolvidas no exercício de 2016, assim como,
as que se encontram planejadas e executadas, enaltece o seu foco no bem servir à
população, ressaltando-se que a Ouvidoria Judiciária está atuante, ativa e assume, com
seus projetos e ações, sua importância como mecanismo vital do Poder Judiciário, na
busca de fortalecimento do regime democrático e respeito ao cidadão.
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