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Apresentação

M

uito mais do que representar o implemento do
compromisso regimental que me é reservado
enquanto Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins, a apresentação deste Relatório de
Atividades, a meus pares, às autoridades constituídas e à sociedade
em geral, representa também o cumprimento do dever pessoal que
assumo de transferir ao domínio público um documento detalhando
todas as ações desenvolvidas no biênio de minha gestão à frente da
mais elevada função do Poder Judiciário tocantinense.
Confesso que, ao assumir esse honroso cargo e me ver envolvida por
muitos e variados sentimentos, tendo consciência plena dos desafios
que permeavam essa nova caminhada, em nenhum momento, como
declarei em meu discurso de posse, abri espaço para o desânimo mas,
ao contrário, trabalhei sempre com muito otimismo por dias melhores.
O caminho percorrido foi longo, às vezes assinalado por dificuldades,
às vezes marcado pelo sucesso. Hoje, porém, depois de superar mais
obstáculos do que fui capaz de prever, sinto-me reconfortada com
as conquistas alcançadas reconhecendo que Deus, em sua infinita
bondade, nunca deixou que a alegria me enfraquecesse e nem permitiu
que a dificuldade me sufocasse.
Agora, ao tornar público o resultado das ações desenvolvidas no
biênio 2013/2015, sinto o fulgor da alegria própria daqueles que tem
a consciência tranqüila do dever cumprido, vendo a materialização

do Programa que tracei para esta Gestão que, inegavelmente, gerou
incontáveis avanços, seja na esfera administrativa, seja na área
jurisdicional.
Fazendo um retrospecto às conquistas alcançadas ao âmbito
administrativo, destaco, entre outras: a elaboração de um orçamento
com a participação de magistrados e servidores; a otimização do
processo licitatório proporcionando a maximização dos recursos
financeiros; a implantação do sistema integrado de logística; a aquisição
de veículos blindados; a renovação da frota de veículos; a melhoria,
total ou parcial, do mobiliário e dos equipamentos das 42 Comarcas
do Estado; o incremento do sistema de gerenciamento de arrecadação
e de devolução de custas processuais; a instalação de alarmes e cercas
eletrificadas em todas as Comarcas; a garantia da segurança pessoal
dos magistrados que sofreram eventuais ameaças; a elaboração
democrática do Planejamento Estratégico 2015/2020, envolvendo
todos os setores do Judiciário, as instituições parceiras e a sociedade; a
celebração de inúmeras parcerias através de Convênios e Termos de
Cooperação com instituições parceiras visando o aprimoramento das
atividades do Judiciário; o estreitamento das relações com os Órgãos
de cúpula do Judiciário Nacional e conquista do indispensável apoio
do Conselho Nacional de Justiça.
Ressalto, ainda, os avanços na área de infraestrutura com construção,
reforma e adaptação de diversos prédios o que, inclusive, permitiu

a inauguração dos Fóruns de Araguatins, Augustinópolis, Filadélfia,
Tocantínia, Novo Acordo, Xambioá, Porto Nacional, Arapoema
e Guaraí, a viabilização da sonhada obra do Fórum de Araguaína
e, também, a locação e adaptação de um novo prédio para abrigar
a Comarca de Araguaína até que a obra da sede definitiva esteja
concluída.
A essa escalada evolutiva, deve ser acrescentada, também, a
implantação do Projeto Gestão de Pessoas por Competência em
toda a área finalística o que, mais do que o mero cumprimento de
uma das metas do Programa desta Gestão, representa um marco
na história do Judiciário tocantinense, projetando-se para as gestões
futuras e irradiando reflexos positivos para a melhoria da prestação
jurisdicional.
Não poderia deixar de citar ainda as significativas conquistas do
Centro de Educação Infantil que, além de alcançar três relevantes
prêmios em nível nacional, logrou obter a chancela da Unesco, o que
a colocou entre as 30 escolas do Brasil cadastradas no Programa de
Escolas Associadas à Organização das Nações Unidas pela Educação,
Ciência e Cultura.
Sem pretender ofuscar o brilho destas e de outras relevantes conquistas
na esfera administrativa que perpassaram todos os setores do Judiciário
tocantinense, faço referência, com especial ênfase, aos avanços
obtidos no âmbito da prestação jurisdicional os quais, por estarem
situados na esfera da atividade fim do Poder Judiciário, interessam
mais diretamente aos jurisdicionados - destinatários maiores de nossos
esforços.
Nesta seara, repetindo o que já declarei anteriormente, acredito que,
inspirada por uma força superior, tive a felicidade de me antecipar ao
que no final do ano de 2013 se tornou meta instituída pelo Conselho
Nacional de Justiça, elegendo a interiorização da Justiça e a priorização
do 1º Grau de Jurisdição como um dos principais focos desta gestão.
Com esse horizonte definido e ainda nos primeiros dias de trabalho,
foi criado e, depois, implementado o Núcleo de Apoio às Comarcas
– Nacom, cujo organismo gerou um significativo incremento na
entrega da prestação jurisdicional mediante realização de auxílio
às varas/comarcas mais congestionadas. Na mesma perspectiva,
foram realizadas reuniões regionalizadas onde foram levantadas
as necessidades e aspirações de magistrados e servidores que, em
momento subseqüente nortearam várias ações desenvolvidas. Ainda
com a visão voltada para a magistratura de 1º Grau, com muita
persistência para suplantar as persistentes dificuldades financeiras que
o tempo todo se fizeram presentes, foi possível viabilizar a nomeação
do segundo Assessor Jurídico a quase 50 magistrados, assessores estes
que foram direcionados às varas com maior volume de ajuizamento
de feitos.
No mesmo propósito, foram criadas cinco Centrais para gerir os
Executivos Fiscais, unidades que estão sendo decisivas na agilização
da tramitação dos feitos envolvendo os créditos pendentes a favor do
Estado e dos Municípios. Foi também criado e estruturado o Nurer,
como Núcleo destinado a gerir o acervo de recursos afetados pelas
sistemáticas da Repercussão Geral e dos Recursos Repetitivos. Na

mesma linha, foram criados e implantados quatro novos Centros
Judiciários de Mediação e Conciliação deste Tribunal de Justiça –
CEJUSC e o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução
de Conflitos - Nucon o qual, mantendo alinhamento com os objetivos
estratégicos deste Poder, teve como primeira ação a aprovação do
Projeto destinado a definir ações que padronizem e consolidem o
funcionamento dos CEJUSCs.
Em linha paralela, foram realizados diversos Mutirões em Varas e
Comarcas com alto índice de congestionamento, cujo trabalho, além
de atender aos justos anseios da sociedade, contribuiu decisivamente
para que, pela primeira vez, o Judiciário tocantinense alcançasse o
cumprimento da Meta 1 instituída pelo Conselho Nacional de Justiça.
Também com o desiderato de aprimorar a prestação jurisdicional, foi
implantada uma nova, moderna e eficiente ferramenta de consulta à
jurisprudência, assim como foi realizado um investimento maciço na
melhoria da coleta de dados estatísticos o que nos rendeu a conquista
do Selo Justiça em Números, na categoria Prata.
Aos avanços já pontuados, deve ser acrescido ainda a notável evolução
da digitalização dos processos físicos remanescentes, o que resultou na
integral virtualização das Comarcas de 1ª e 2ª entrância e em mais
de 50% das Varas de 3ª entrância, sendo concluída a digitalização
de cerca de 90% do acervo inicial. Com esse mesmo foco, foram
desenvolvidas ações de consolidação e manutenção evolutiva do
e-Proc, que levaram este Tribunal de Justiça a ser destaque junto
ao CNJ como único Tribunal do país a ter abrangência integral do
processo eletrônico.
Reconheço que o manancial que me nutriu para estar à frente dessas
superlativas conquistas foi o apoio e a colaboração que me foram
emprestados, especialmente pelos magistrados e servidores e, por essa
razão, não posso deixar de dividir com esses diletos colaboradores
o mérito de tudo o que foi realizado, registrando aos mesmos o
mais genuíno sentimento de gratidão pelas marcas evolutivas que
conseguimos imprimir no engrandecimento de nossa Instituição,
cumprimento de nossa missão e satisfação dos jurisdicionados.

Desembargadora Ângela Prudente

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
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A

1

Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, que neste ano de 2015 encerra sua gestão, foi
empossada no dia 1º de fevereiro de 2013 pelo Tribunal
Pleno para o biênio 2013/2015. Assumiu a Presidência
da Corte a desembargadora Ângela Prudente, a Vice-Presidência,
o desembargador Moura Filho, a Corregedoria Geral de Justiça, o
desembargador Luiz Gadotti e a Direção Geral da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (Esmat), o desembargador Marco Villas
Boas.
Em seu discurso, a presidente, desembargadora Ângela Prudente,
ressaltou que como gestora iria cumprir e fazer cumprir a constituição
do estado democrático, e garantir acesso irrestrito da sociedade à
justiça. “Deixo aqui meu compromisso de fazer uma gestão pautada
pela ética, moralidade, probidade, transparência e respeito a todos,
de modo a garantir a confiabilidade e credibilidade da sociedade no
Poder Judiciário do Estado do Tocantins”, garantiu.

2

Novos Desembargadores

O

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins empossou
em 2014 dois novos integrantes na Corte do Judiciário
tocantinense. Os juízes
Helvécio de Brito Maia
Neto e Maysa Vendramini Rosal foram eleitos em
certames distintos, pelos critérios de merecimento e antiguidade,
respectivamente. As sessões do Tribunal Pleno para a escolha dos
novos desembargadores ocorreram separadamente, sendo a primeira
realizada no dia 26 de junho, elegendo Maia Neto, e a segunda no dia
17 de julho, que elegeu Maysa Vendramini.

3

1
2
3
4
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Presidente

Desembargadora Ângela Prudente
Vice-Presidente

Desembargador Moura Filho
Corregedor

Desembargador Luiz Gadotti
Diretor Esmat

Desembargador Marco Villas Boas

Demais membros do TJTO
Desembargador Amado Cilton Rosa
Desembargadora Jacqueline Adorno
Desembargador Ronaldo Eurípedes
Desembargador Eurípedes Lamounier
Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto
Desembargadora Maysa Vendramini Rosal
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Especial

Jubileu de Prata
25 anos de Justiça e
Cidadania

15

2014 marca Jubileu de Prata da
Justiça tocantinense

E

Copa de Futebol Society

A

sede campestre da Associação dos Magistrados do
Tocantins – Asmeto foi palco da primeira Copa TJTO
de Futebol Society envolvendo servidores e magistrados.
A Copa foi marcada pela integração do Poder Judiciário,
principal objetivo da competição.

m 5 de outubro de 1988, nascia o Tocantins e junto com ele,
um grande desafio: construir um Estado de oportunidades,
que exercesse a plenitude da cidadania e garantisse Justiça a
todos, a partir de então, tocantinenses.

TJ Cultural

N

Nesses 25 anos de criação do Tocantins a Justiça se fez presente,
promovendo a igualdade, a garantia dos direitos e acompanhando o
desenvolvimento crescente do Estado.

o mês de agosto o Poder Judiciário lançou o TJ Cultural
com a apresentação da palestra “Conflitos no Oriente
Médio”, ministrada pelo advogado, escritor e colunista
Dídimo Heleno. O palestrante fez uma abordagem
histórica dos Conflitos no Oriente Médio, passando pelas questões
étnicas, políticas, econômicas e religiosas dos conflitos, além de
apresentar, por meio de mapas, todo o aspecto geográfico da região.

Para comemorar os 25 anos da Justiça tocantinense, celebrado no
ano de 2014, a Corte do TJTO se reuniu no dia 3 de fevereiro, no
auditório do Tribunal Pleno, para a abertura do Ano Judiciário. A
solenidade foi marcada pelo início das atividades comemorativas
lançando oficialmente a programação e apresentando a Medalha
Jubileu de Prata e o Selo alusivo. Os desembargadores e demais
autoridades participaram do descerramento da placa comemorativa,
que foi afixada no hall do Tribunal de Justiça.
Durante a cerimônia, a presidente do TJTO, desembargadora Ângela
Prudente, entregou ao vice-presidente, desembargador José de Moura
Filho, Decano do Tribunal, uma placa de homenagem pelo relevante
trabalho prestado ao Poder Judiciário nesses 25 anos. Ao fim da
solenidade o vice-presidente também homenageou a desembargadora
com o colar da “Ordem do Mérito Desembargador Theotônio
Segurado, no grau de Grande Cruz”.

Lançamento do Vídeo e do Registro Fotográfico 25 anos

D

entro da programação alusiva ao Jubileu de Prata, no dia
27 de março, ocorreu o lançamento do vídeo institucional
do Tribunal de Justiça do Tocantins e do Registro
Fotográfico - 25 anos.

Produzido e editado pela diretoria de comunicação do TJTO, por
meio da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - Esmat, o
vídeo apresenta um breve histórico da instituição, a missão, os valores
e ações desenvolvidas em prol de uma maior eficiência do Poder
Judiciário Tocantinense.
O Registro Fotográfico também produzido e organizado pela
comunicação do TJTO traz uma retrospectiva histórica de importantes
fatos do Judiciário em seus 25 anos.

Exposição “Arte é Vida”

E

m maio de 2014 os servidores do Tribunal de Justiça do
Tocantins puderam conferir as belas imagens da natureza
tocantinense na exposição “Arte é Vida”, da artista plástica
Gilarne Duarte, no Hall de entrada do TJTO.
16

Medalha Jubileu de Prata

A

Medalha “Jubileu de Prata” foi instituída por meio
da Resolução nº 03, de 20 de Fevereiro de 2014, para
homenagear autoridades que contribuíram e contribuem
pelos relevantes serviços prestados ao Judiciário
tocantinense.

17

Autoridades homenageadas com a Outorga da Medalha Jubileu de Prata
27 de março de 2014
• José Wilson Siqueira Campos - Governador Estado;
• Ministro Ricardo Lewandowski - Vice-presidente do Supremo Tribunal Federal;
• Desembargador Milton Nobre - Presidente do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunal de Justiça do Brasil;
• Desembargador Marcus Faver - Ex-presidente do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunal de Justiça do Brasil;
• Desembargador José de Moura Filho - Vice-presidente do TJTO;
• Desembargador Luiz Aparecido Gadotti - Corregedor do TJTO;
• Desembargador Daniel Negry;
• Desembargador Marco Villas Boas;
• Desembargadora Jacqueline Adorno;
• Desembargador Ronaldo Eurípedes;
• Desembargador Eurípedes Lamounier.

18

19

30 de maio de 2014

10 de abril de 2014

• Conferencista - Nelton Miguel Friedrich

• Desembargador Antônio Rulli Júnior - Presidente do Colégio
Permanente de Disretores das Escolas da Magistratura;

22 de agosto de 2014

• Desembargador Luís Miguel Ferreira de Azevedo Mendes Tribunal de Relações de Coimbra;

• Capitão-de-fragata Jorge João Cabral de Oliveira – Capitão
dos Portos da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins;

• Juiz José António Mouraz Lopes - Conselheiro do Tribunal
de Contas de Portugal.

• Coronel Luiz Cláudio Gonçalves Benício – Comandante
Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins;

11 de abril de 2014

• Coronel Erli Lemes de Lima - Comandante Geral do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins;

• Vice-almirante José Carlos Mathias – Ex-Comandante do 7º
Distrito Naval;

• Coronel Roberto Adriano Dorneles de Matos – Comandante
do 22º Batalhão de Infantaria do Exército

28 de abril de 2014

• Advogado Dídimo Heleno Póvoa Aires - Palestrante.

• Dom Pedro Brito Guimarães Palmas;

Arcebispo Metropolitano de

29 de agosto de 2014

• Padre Eduardo Augusto Zanom - Pároco da Catedral Divino
Espírito Santo.

• Conferencista Rubens Curado da Silveira

14 de maio de 2014
• Professor doutor Rodolfo Petrelli.
29 de maio de 2014
• Fernanda Paula Marques de Oliveira - Professora da Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra;
• Carlos Antonio Alvares Ribeiro - Professor do Departamento
de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa;
• Nelton Miguel Friedrich - Diretor de Coordenação e Meio
Ambiente da Itaipu Binacional;
• Mestre Denise Setsuko Okada Ahmed - Procuradora da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio De Janeiro ;
• Josenildo Dourado do Nascimento - Juiz de Direito do
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas;
• Vasco Pereira da Silva; Professor Catedrático da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa;
• Celso Antônio Pacheco Fiorillo – Coordenador líder dos
Grupos de Pesquisa do CNPQ;
• Desembargadora Federal Consuelo Yatsuda Moromizato
Yoshida;
• Professora doutora Carla Amado Gomes – Portugal;
• Sílvia Cappeli
Grande do Sul.

- Procuradora de Justiça do Estado do Rio
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17 de outubro de 2014
• Conselheiro Fabiano Silveira – Conselho
Nacional de Justiça (foto)
• Desembargador Jamil Pereira de Macedo
(TJGO)
• Juiz Feliciano Machado Braga (in memoriam)

13 de novembro de 2014

• Adonias Barbosa da Silva;
• Adriano Gomes de Melo Oliveira;
• Adriano Morelli;
• Agenor Alexandre da Silva;
• Alan Ide Ribeiro da Silva;
• Allan Martins Ferreira;
• Alessandro Hofmann Teixeira Mendes;
• Aline Marinho Bailão Iglesias;
• Álvaro Nascimento Cunha;
• Ana Paula Araújo Toríbio;
• Ana Paula Brandão Brasil;
• André Fernando Gigo Leme Netto;
• Antiógenes Ferreira de Souza;
• Antonio Dantas de Oliveira Júnior;
• Arióstenis Guimarães Vieira;
• Baldur Rocha Giovannini;
• Carlos Roberto de Sousa Dutra;
• Célia Regina Régis;
• Cibele Maria Bellezzia;
• Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira;
• Ciro Rosa de Oliveira;
• Cledson José Dias Nunes;
• Deborah Wajngarten;
• Deusamar Alves Bezerra;

• Professora doutora Maria Benedita Malaquias Pires Urbano;
20 de novembro de 2014
• Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
Tocantins, Epitácio Brandão.
21 de novembro de 2014
• Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto;
• Desembargadora Maysa Vendramini Rosal;
• Desembargador Antônio Félix Gonçalves – Aposentado;
• Desembargador João Alves da Costa – Aposentado;
• Desembargador José Maria das Neves – Aposentado.
Juízes
• Adalgiza Viana de Santana Bezerra;
• Adelina Maria Gurak;
• Ademar Alves de Souza Filho;
• Adhemar Chúfalo Filho;
• Adolfo Amaro Mendes;
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• Edilene Pereira de Amorim A. Natário;
• Edimar de Paula;
• Edssandra Barbosa da Silva Lourenço;
• Eduardo Barbosa Fernandes;
• Elias Rodrigues dos Santos;
• Emanuela da Cunha Gomes;
• Erivelton Cabral Silva;
• Esmar Custódio Vêncio Filho;
• Etelvina Maria Sampaio Felipe;
• Fabiano Gonçalves Marques;
• Fabiano Ribeiro;
• Fábio Costa Gonzaga;
• Flávia Afini Bovo;
• Francisco de Assis Gomes Coelho;
• Francisco Vieira Filho;
• Frederico Paiva Bandeira de Souza;
• Gerson Fernandes Azevedo;
• Gil de Araújo Corrêa;
• Gilson Coelho Valadares;
• Gisele Pereira de Assunção Veronezi;
• Grace Kelly Sampaio;
• Helder Carvalho Lisboa;
• Hélvia Túlia Sandes Pedreira Pereira;
• Herisberto e Silva Furtado Caldas;
• Iluipitrando Soares Neto;
• Jacobine Leonardo;
• Jean Fernandes Barbosa de Castro;
• Jefferson David Asevedo Ramos;
• Joana Augusta Elias da Silva;
• João Alberto Mendes Bezerra Júnior;
• João Rigo Guimarães;
• Jocy Gomes de Almeida;
• Jordan Jardim;
• Jorge Amâncio de Oliveira;
• José Carlos Ferreira Machado;
• José Carlos Tajra Reis Júnior;
• José Eustáquio de Melo Junior;
• José Maria Lima;
• José Ribamar Mendes Júnior;
• José Roberto Ferreira Ribeiro;
• Jossanner Nery Nogueira Luna;
• Julianne Freire Marques;
• Keyla Suely Silva da Silva;
• Kilber Correia Lopes;
• Lauro Augusto Moreira Maia;
• Lilian Bessa Olinto;
• Luatom Bezerra Adelino de Lima;
• Luciana Costa Aglantzakis;
• Luciano Rostirolla;
• Luís Otávio de Queiroz Fraz;
• Luiz Astolfo de Deus Amorim;
• Luiz Zilmar dos Santos Pires;
• Manuel de Faria Reis Neto;

• Marcello Rodrigues de Ataídes;
• Marcelo Augusto Ferrari Faccioni;
• Marcelo Eliseu Rostirolla;
• Marcelo Laurito Paro;
• Márcio Barcelos Costa;
• Márcio Ricardo Ferreira Machado;
• Márcio Soares da Cunha;
• Marco Antônio Silva Castro;
• Maria Celma Louzeiro Tiago;
• Milene de Carvalho Henrique;
• Milton Lamenha de Siqueira;
• Mirian Alves Dourado;
• Nassib Cleto Mamud;
• Nelson Coelho Filho;
• Nelson Rodrigues da Silva;
• Nely Alves da Cruz;
• Nilson Afonso da Silva;
• Océlio Nobre da Silva;
• Odete Batista Dias Almeida;
• Pedro Nelson de Miranda Coutinho;
• Rafael Gonçalves de Paula;
• Renata do Nascimento e Silva;
• Renata Teresa da Silva Macor;
• Ricardo Ferreira Leite;
• Ricardo Gagliardi;
• Rodrigo da Silva Perez Araújo;
• Roniclay Alves de Morais;
• Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi;
• Rosemilto Alves de Oliveira;
• Rubem Ribeiro de Carvalho;
• Sérgio Aparecido Paio;
• Silas Bonifácio Pereira;
• Silvana Maria Parfieniuk;
• Umbelina Lopes Pereira;
• Valdemir Braga de Aquino Mendonça;
• Vandré Marques e Silva;
• Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta;
• Wellington Magalhães;
• William Trigilio da Silva;
• Zacarias Leonardo.
Juízes Aposentados
• Isaú Luiz Rodrigues Salgado;
• Luiz Vagner Jacinto;
• José Rodrigues Machado;
• Amilton José de Almeida;
• Divino Guimarães;
• João Vogado de Sousa;
• Ariovaldo Fernandes Avelar;
• Luzia Aguiar de Farias;
• Sonia Maria França;
• Paulo Francisco Carminatti Barbero;
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• José Fátimo de Souza;
• Gilberto Lourenço Ozelame;
• Maria Auristela Rocha;
• Clarinda Ramos da Silva Leão;
• Amália de Alarcão Bordinassi;
• Gladiston Esperdito Pereira;
• Marcéu José de Freitas;
• Edson Paulo Lins;
• Victor Sebastião Santos da Cruz;
• Sarita von Röeder Michels;
• Sândalo Bueno do Nascimento.
13 de dezembro de 2014
• Carlos Alberto Leal Fonseca –
Presidente da ASTJ
17 de dezembro de 2014
• Janivaldo Ribeiro Nunes – Presidente
do Sinsjusto;
• Valdemar Silva – Presidente
Sindjusto;
• Roberto Faustino de Souza Lima –
Presidente do Sojusto.
19 de dezembro de 2014
• Desembargadora Dalva Delfino
Magalhães (in memoriam);
• Bruno Dantas – Ministro do Tribunal
de Contas da União;
• Clenan Renaut de Melo Pereira –
Procurador-Geral de Justiça do Estado
do Tocantins;
• Vera Nilva Álvares Rocha Lira –
Procuradora de Justiça do Estado do
Tocantins;
• Denise Dias Drummond – Juíza
Federal Diretora do Foro da Justiça
Federal;
• Carlos Enrique Franco Amastha –
Prefeito Municipal de Palmas;
• Marlon Costa Luz Amorim –
Defensor Público-Geral do Estado do
Tocantins;
• Estellamaris Postal – Defensora
Pública do Estado do Tocantins;
• Conselheiro José Wagner Praxedes –
Presidente do Tribunal de Contas do
Estado do Tocantins.

Durante as
comemorações do Jubileu
de Prata é realizado
o 98º Colégio de
Presidentes

O

Judiciário brasileiro no coração
do Brasil. Entre os dias 27 e 29
de março de 2014 o Tocantins foi
sede de importantes discussões
em torno da Justiça brasileira durante o
98º Encontro do Colégio Permanente de
Presidentes de Tribunais de Justiça. O
evento, reuniu na Capital tocantinense,
Palmas, desembargadores de todo o país. A
solenidade de abertura ocorreu na sala de
sessões do Tribunal Pleno do Tribunal de
Justiça do Tocantins e foi coordenada pelos
anfitriões, desembargadora Ângela Prudente,
presidente do TJTO e o desembargador do
Pará, Milton Nobre, presidente do Colégio
Permanente de Presidentes de Tribunais de
Justiça do Brasil - CPPTJ.

O Encontro foi prestigiado por magistrados
de 25 estados, mais o Distrito Federal, um
dos maiores índices de participação de
toda a história do Colégio. Na cerimônia
de abertura, um a um eles adentraram o
Pleno representando seus estados. O Hino
Nacional brasileiro foi interpretado pelos
servidores do TJTO, Jadir Oliveira e Glaciele
Torquato, acompanhados pelo violinista
Evânio Evangelista. Em momento de
valorização da cultura tocantinense, o cantor
Genésio Tocantins cantou a canção Hino ao
Tocantins.
Autoridades prestigiaram o evento, além dos
desembargadores da Corte tocantinense,
garantiram presença o então governador
do Tocantins José Wilson Siqueira Campos,
o prefeito de Palmas, Carlos Amastha, o
Ministro Ricardo Lewandowski, então vicepresidente do STF e palestrante da noite,
autoridades políticas e do Sistema de Justiça.
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Durante Encontro
Lewandowski defende
a valorização da
magistratura

A

palestra magna foi proferida pelo
ministro Ricardo Lewandowski,
que também refletiu sobre os
avanços do Judiciário brasileiro e
a necessidade de uma maior valorização da
magistratura.
“Não há democracia se os direitos
fundamentais não forem assegurados”,
ressaltou Lewandowski.

Gestão de Pessoas por Competências no serviço público

A

Gestão de Pessoas por Competências, metodologia que objetiva mapear as habilidades comportamentais e técnicas para o exercício
de cada função nas instituições, também foi debatida durante o Encontro. Os representantes dos tribunais assistiram à palestra do
consultor de empresas públicas e privadas, Rogério Leme.

As especificidades da Gestão por Competências no serviço público foi o foco da exposição.
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TJTO apresenta funcionalidades e vantagens do sistema e-Proc

O

funcionamento do e-Proc também foi apresentado aos magistrados através de um vídeo institucional e, em seguida, o diretor
geral do TJTO, Flávio Leali, e o diretor de Tecnologia da Informação do Tribunal, Rogério Nogueira, fizeram considerações
sobre as vantagens que o sistema oferece, como a agilidade e a ausência do manejo de processos físicos, além da possibilidade dos
advogados peticionarem em qualquer parte do mundo.

AMB no Encontro

O

Presidente da Associação dos Magistrados do Brasil
(AMB), o juiz de direito João Ricardo dos Santos,
proferiu palestra sobre o “Papel do Judiciário no Litígio
Contemporâneo”. De acordo com o magistrado o
momento foi uma oportunidade para expor as necessidades em nível
nacional e reforçar a unidade. “Temos que ter a percepção de alinhar
nossas forças para enfrentar questões importantes para o Judiciário
e para a sociedade. Não vamos fugir desse conceito, pois temos o
compromisso de lutar pela melhora efetiva do Judiciário”, destacou
ao explicar a atuação da AMB na defesa dos interesses da classe.

Durante 98º Encontro de Presidentes
desembargadores visitam Esmat

O

s desembargadores e presidentes de tribunais visitaram a
Escola Superior da Magistratura Tocantinense – Esmat,
durante a estada em Palmas. O grupo foi recepcionado
pelo diretor geral da Escola, desembargador Marco Villas
Boas, que, juntamente com a presidente do TJTO, desembargadora
Ângela Prudente, apresentaram a estrutura da Escola, uma das mais
modernas do país.

Carta de Palmas

A

pós as reuniões de trabalho e intensos debates com foco no
Judiciário brasileiro, o 98º Encontro foi encerrado com a
edição da Carta de Palmas, documento que reúne os pontos
institucionais, deliberados e aprovados por unanimidade
pelos integrantes do Colégio.
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Programa de
Gestão
2013/2015

15
27

Programa de Gestão com Foco na Valorização do 1º
Grau e na interiorização da Justiça

“G

arantir a cidadania através da distribuição de uma justiça célere, segura e
eficaz”. Com foco na Missão do Poder Judiciário do Estado do Tocantins foi
elaborado o Programa da Gestão 2013/2015, da Presidência do Tribunal
de Justiça.

As ações foram planejadas visando o fortalecimento do 1º Grau de Jurisdição, a interiorização
e transparência da gestão.
Dois grandes focos de atuação foram definidos: Área-Fim e Área-Meio. Sendo a Área-Fim
composta de toda parte judiciária e a Área-Meio subdividida em Tecnologia da Informação,
Administrativa, Infraestrutura, Recursos Humanos e Comunicação Social.
O Programa de Gestão 2013/2015 foi alinhado ao Planejamento Estratégico do Poder
Judiciário. Todas as diretorias foram envolvidas e tiveram seus papéis definidos. Foi criado
ainda, um plano de ação para execução da estratégia e alcance de metas.
A seguir conheça o detalhamento do Programa de Gestão 2013/2015.
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Área
fim

Ação

Mapear e redesenhar o
fluxo processual

Alinhamento estratégico
Plano 2010/2014

Finalidade
• Padronizar e definir rotinas dos
processos no Judiciário tocantinense
• Possibilitar maior produtividade
dos servidores
• Auxiliar os juízes no julgamento
de ações em comarcas ou varas
com número desproporcional de
processos por juiz

Implantar o Núcleo de
Apoio ao 1º grau de
jurisdição

• Diminuir número de processos
físicos
• Viabilizar
conciliação

mecanismos

de

Mapear e redesenhar o fluxo
processual – 75% concluídos
Otimizar
as
rotinas
e
procedimentos
nos
trâmites
judiciais e administrativos.

Judiciária

Elaborar projetos de gestão
dos cartórios, secretarias e
gabinetes.

Estabelecer mecanismos
para
subsidiar
a
atuação da Comissão
de
Jurisprudência
e
Documentação

• Otimizar a utilização dos recursos
disponíveis
• Promover uniformização e
celeridade na tramitação processual
• Fornecer fonte de consulta segura,
rápida e eficaz, proporcionando a
uniformização e coerência nos
julgados
• Garantir a segurança jurídica e
celeridade processual, refletindo na
confiabilidade aos jurisdicionados

Implantação
das
TPU
com
sequencialidade - 50 % concluído
Manuais de rotinas de procedimentos
penais e cíveis - 100% concluídos

Otimizar
as
rotinas
e
procedimentos
nos
trâmites
judiciais e administrativos.
Incentivar os meios de solução não
adversarial de conflitos

• Atingir metas fixadas pelo CNJ
• Auxiliar Desembargadores e
Juízes na função de gerenciamento
e administração dos gabinetes,
secretarias e cartórios

Resultados alcançados

Otimizar
as
rotinas
e
procedimentos
nos
trâmites
judiciais e administrativos.
Buscar excelência na gestão de
custos operacionais

Otimizar
as
rotinas
e
procedimentos
nos
trâmites
judiciais e administrativos.
Buscar continuamente a satisfação
dos usuários

Implantar o Núcleo de Apoio
ao 1º grau de jurisdição - 100%
concluídos
Otimização do Nacom – Núcleo de
Apoio às Comarcas  Resolução nº
02/2013 - 100% concluído
Criação dos Centros Judiciários de
Conciliação - 100% concluído
Elaborar projetos de gestão dos
cartórios, secretarias e gabinetes
- 100% concluído
Gerenciamento das secretarias dos
Câmaras - 100 % concluído
Gerenciamento das secretarias dos
Gabinetes - 100% concluído
Estabelecer mecanismos para
subsidiar o funcionamento da
Comissão de Jurisprudência e
Documentação - 100% concluído
Virtualização
do
acervo
de
jurisprudência, acórdãos, indexação e
busca processual - 100% concluído
Reestruturar as Comarcas
varas - 81,25% concluído

Reestruturar as comarcas
e varas

Viabilizar a digitalização
dos processos físicos das
comarcas

• Adequar a estrutura de
Organização Judiciária e de pessoal
• Fortalecer o primeiro grau de
Jurisdição

Otimizar
as
rotinas
e
procedimentos
nos
trâmites
judiciais e administrativos.
Promover a efetividade
cumprimento das decisões

no

• Proporcionar maior celeridade
no andamento e julgamento dos
processos

Otimizar
as
rotinas
e
procedimentos
nos
trâmites
judiciais e administrativos.

• Consolidar o Processo Eletrônico

Facilitar o acesso à Justiça
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e

9 Reuniões Regionalizadas - 100%
concluído
Implantação
das
Centrais
de
Execuções Fiscais - 100% concluído
Implantação do NAT - Núcleo de
Apoio Técnico - 100% concluído
Revisar a Lei de Organização
Judiciária - 25% concluído
Viabilizar a digitalização dos
processos físicos das Comarcas 100% concluído
Reduzir o número de processos físicos
para 50% do total dos processos em
tramitação na 1ª instância - 100%
concluído
Aumentar em 10% a produtividade
média por magistrado - 100%
concluído

Área
meio

Ação

Finalidade

Alinhamento estratégico
Plano 2010/2014

Resultados alcançados
Consolidar e-Proc e SEI - 91,50%
concluído

Tecnologia da Informação

Consolidar o e-Proc e SEI,
assim como os sistemas de
suporte

• Evitar solução de continuidade
e otimizar o uso dos sistemas
eletrônicos processuais, com ênfase
na segurança e regulamentação

Consolidação do ambiente TIC - 66%
concluído
Garantir a disponibilidade
sistemas essenciais de TI

de

Segurança de redes - 100% concluído
Atender demandas do e-Proc - 100%
concluído
Atender demandas do SEI - 100%
concluído

Manter e atualizar o
parque tecnológico do
Poder Judiciário

• Garantir a eficiência e qualidade
dos equipamentos

Garantir infraestrutura apropriada
às atividades administrativas e
judiciais

Manter e atualizar o parque
tecnológico do Poder Judiciário 92% concluído
Projeto de Alta Disponibilidade 100% concluído
Projeto Metrotins - 84% concluído

Estabelecer intercâmbio
da TI do TJTO com
instituições que já possuem
sistemas testados e em
funcionamento

• Garantir a efetividade e
otimização da utilização dos
recursos disponíveis

Estabelecer intercâmbio
da TI do TJTO com
instituições que já possuem
sistemas testados e em
funcionamento

• Garantir a efetividade e
otimização da utilização dos
recursos disponíveis

•
Padronizar
administrativos

Administrativa

Mapear e redesenhar
o
fluxo
processual
administrativo

Garantir infraestrutura apropriada
às atividades administrativas e
judiciais
Fortalecer e harmonizar as
relações entre os Poderes, setores e
instituições
Garantir infraestrutura apropriada
às atividades administrativas e
judiciais
Fortalecer e harmonizar as
relações entre os Poderes, setores e
instituições

procedimentos

• Possibilitar maior produtividade
dos servidores
• Impedir que os processos
eletrônicos
tramitem
sem
observância e cumprimento de
todas as fases, sequencialmente

Otimizar
as
rotinas
e
procedimentos
nos
trâmites
judiciais e administrativos.
Buscar excelência na gestão de
custos operacionais

Visita técnica para conhecimento
sistema de jurisprudência - 100%
concluído

Visita técnica para conhecimento
sistema de jurisprudência - 100%
concluído

Mapear e redesenhar o fluxo
processual
administrativo
85,45% concluído
Mapeamento e Redesenho dos
processos administrativos - 70,90%
concluído
Mapeamento dos processos da
Diretoria de Gestão de Pessoas para
desenvolvimento de sistema integrado
- 100% concluído
Viabilizar projetos de segurança
institucional e patrimonial 93,33% concluído

Viabilizar projetos de
segurança institucional e
patrimonial

• Garantir integridade dos
magistrados e servidores, bem
como do patrimônio

Garantir infraestrutura apropriada
às atividades administrativas e
judiciais

Expandir
vigilância
armada
terceirizada para Araguaína e Gurupi
- 100% concluído
Implantar 5 pórticos detectores de
metais - 80% concluído
Instalação de sistema de segurança,
alarmes e/ou cerca elétrica - 100%
concluído
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Administrativa
Infraestrutura

Integrar a logística de
transporte e de serviços
para atendimento das
demandas das Comarcas

Elaborar e implantar o
Plano de Aquisição

Dar continuidade às obras
iniciadas e promover
reformas (o ato de
continuidade
considera
a meta 100% concluída,
ainda que a obra ou
reforma finalize após o
término da Gestão)

• Otimizar a utilização dos recursos
financeiros, humanos e utilização
dos veículos
• Agilizar o atendimento das
demandas (material de expediente,
patrimonial, equipamentos de
informática e serviços)

• Orientar e garantir segurança
das licitações e aquisições do Poder
Judiciário

• Garantir a correta utilização dos
recursos públicos desembolsados.
• Garantir a melhoria do local de
trabalho e do atendimento aos
jurisdicionados

Otimizar
as
rotinas
e
procedimentos
nos
trâmites
judiciais e administrativos.
Buscar excelência na gestão de
custos operacionais
Otimizar
as
rotinas
e
procedimentos
nos
trâmites
judiciais e administrativos.
Garantir infraestrutura apropriada
às atividades administrativas e
judiciais

Facilitar acesso à Justiça
Garantir infraestrutura apropriada
às atividades administrativas e
judiciais

Integrar a logística de transporte
e de serviços para atendimento
das demandas das Comarcas 100% concluído
Implantação da logística/cronograma
de atendimento das demandas - 100%
concluído
Elaborar e implantar o Plano de
Aquisição - 100% concluído
Elaborar Plano de aquisições
Estratégicas - 100% concluído
Implantar Plano de aquisições
Estratégicas - 100% concluído
Dar continuidade às obras das
Unidades Judiciárias:
• São Salvador - 100% concluído
• São Valério - 100% concluído
• Conceição do Tocantins - 100%
concluído
• Divinópolis - 100% concluído
• Lizarda - 100% concluído
• Juarina - 100% concluído
• Couto Magalhães - 100% concluído
• Lagoa da Confusão - 100% concluído
• Goianorte - 100% concluído
• Combinado - 100% concluído
• Dueré - 100% concluído
• Brejinho de Nazaré - 46,48%
• Talismã - 45,73% concluído
• São Félix - 51,26% concluído
• Palmeirante - 36,07% concluído
• Campos Lindos - 35,24% concluído
Construções:
• Araguatins - 100% concluído
• Augustinópolis - 100% concluído
• Goiatins - 100% concluído
• Guaraí - 100% concluído
• Miranorte - 100% concluído
• Natividade - 0,00%
• Novo Acordo - 100% concluído
• Porto Nacional - 100% concluído
•Xambioá - 100% concluído
• Depósito Central - 100% concluído
Reformas:
• Gurupi - 100% concluído
• Ananás - 100% concluído
• Arapoema - 100% concluído
• Tocantinópolis - 100% concluído
• Filadélfia - 100% concluído
• Palmas - 100% concluído
• Tocantínia - 100% concluído
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Infraestrutura

Viabilizar a construção do
Fórum de Araguaína

Implementar o sistema
de controle da folha de
pagamento e implantar
processo de gestão de
pessoas

• Proporcionar condições físicas
adequadas de funcionamento
• Garantir a melhoria do local de
trabalho e do atendimento aos
jurisdicionados
• Proporcionar segurança e
controle na execução da folha de
pagamento e outras despesas de
pessoal
• Integrar as informações de
cada servidor com o sistema de
gerenciamento de pessoal

Facilitar acesso à Justiça
Garantir infraestrutura apropriada
às atividades administrativas e
judiciais

Otimizar
as
rotinas
e
procedimentos
nos
trâmites
judiciais e administrativos

Viabilizar a construção do Fórum
de Araguaína - 100% concluído

Implementar o sistema de
controle da folha de pagamento e
implantar processo de gestão de
pessoas - 100% concluído
Renovação do Contrato com
empresa MPS - 100% concluído

a

Recursos humanos

Iniciar a implantação da gestão
por competência - 100% concluído

Iniciar a implantação da
gestão por competência

• Dar continuidade às ações
relativas
à
capacitação
de
magistrados e servidores, de acordo
com o mapeamento da necessidade
institucional, em parceria com a
Esmat, alcançando a efetividade
dos cursos oferecidos.

Desenvolver
conhecimentos,
habilidades
e
atitudes
dos
magistrados e servidores

• Melhorar a qualidade e celeridade
da prestação jurisdicional

Apresentação de Diagnóstico Final
do Resultado da Consultoria - 100%
concluído
Gestão por Comptetência Visitas
Técnica, Capacitação, Termo de
Referência - 100% concluído
Programa Qualidade de Vida 100% concluído

Implantar o programa
qualidade de vida dos
magistrados e servidores

• Proporcionar aos magistrados e
servidores melhores condições de
trabalho
• Humanizar a instituição
•
Garantir
qualidade
de
atendimento aos jurisdicionados

Desenvolver
conhecimentos,
habilidades
e
atitudes
dos
magistrados e servidores.
Motivar
e
comprometer
magistrados e servidores com a
execução da estratégia

• Melhorar a imagem institucional
• Divulgar formas de solução de
conflitos para a população

Oficinas interativas - 100% concluído
Realizar Ginástica Laboral via
Web para todo o Judiciário - 100%
concluído

Plano
de
Comunicação
Institucional - 100% concluído
Conhecendo o Judiciário - 100%
concluído

• Possibilitar que os projetos sejam
replicados no âmbito do Judiciário
Elaborar e implantar o
plano de comunicação no
âmbito do Poder Judiciário

Curso de Educação Financeira - 100%
concluído

Realizar pesquisa e apresentar o
resultado da Pesquisa de Clima para o
Judiciário (servidores e magistrados) 100% concluído

• Assegurar que a atuação do
Poder Judiciário seja transparente e
conhecida por toda sociedade

Comunicação Social

Contratação da Consultoria e
execução dos Serviços Contratados 100% concluído

Zelar pela imagem institucional do
Tribunal de Justiça do Tocantins
perante a sociedade

Divulgação
concluído

das

Metas

-

100%

Divulgação dos Projetos Estratégicos 100% concluído
Informativo TJ INFORMA - 100%
concluído

• Levar o Judiciário a estar mais
próximo do Cidadão

Fala Justiça (rádio) - 100% concluído

• Estimular comunicação interna
do Judiciário

Redes Sociais - 100% concluído
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Projetos
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D

urante a Gestão 2013/2015 importantes projetos foram
desenvolvidos, fortalecendo a cultura do Planejamento
com ênfase na valorização de magistrados e servidores,
no 1º Grau de Jurisdição, na Interiorização da Justiça, na
Transparência e na Gestão Participativa.
Projetos de Valorização do 1º Grau de
Jurisdição

mesma matéria.
•
Realização
de
nove
Reuniões
Regionalizadas com magistrados e servidores
das 42 Comarcas do Estado, com um diálogo
franco e aberto a Presidência do Tribunal de
Justiça se reuniu com magistrados, debatendo
demandas e expondo projetos. A ação se mostrou
muito eficiente e produziu grande resultados
na operacionalização do Programa de Gestão
2013/2015.

• Criação do Núcleo de Apoio às Comarcas
– Nacom, órgão de apoio às atividades judiciais de
1ª instância, vinculado à Presidência do Tribunal
de Justiça, dirigido por um Juiz Coordenador,
indicado pela Presidência, ad referendum do
Tribunal Pleno, e composto por uma equipe
de servidores com aptidão técnica, estagiários e
voluntários para auxiliar na prestação jurisdicional.

• Projeto Judiciário 100% Digital para
dinamizar e acelerar a migração do acervo físico
para o meio digital no e-Proc. Como resultado
100% das comarcas de 1ª e 2ª Entrância e mais
de 50% das comarcas de 3ª Entrância estão
digitalizadas, atuando exclusivamente no Sistema
Processual e-Proc.

• Nomeação do segundo Assessor Jurídico,
ampliando a força de trabalho de 47 (quarenta e
sete) varas com maior volume de ajuizamento de
feitos.
• Criação de cinco Centrais de Execução
Fiscal nas Comarcas de Palmas, Araguaína,
Gurupi, Porto Nacional e Dianópolis, integrantes
da estrutura organizacional das respectivas
Comarcas, destinadas a gerir e processar as ações
executivas fiscais, municipais e estaduais em
andamento e que vierem a ser ajuizadas, até o
julgamento e respectivo arquivamento.

• Institui o Comitê Gestor Regional de
Priorização do Primeiro Grau, para gerir
e implementar a Política Nacional de Atenção
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, órgão
vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça,
com atribuições definidas na Resolução n° 194,
de 26 de maior de 2014 do CNJ.

• Criação de quatro Centros Judiciários
de Mediação e Conciliação - CEJUSCs nas
Comarcas de Araguaína, Colinas do Tocantins,
Porto Nacional e Gurupi e o Núcleo Permanente
de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
– Nucon, para promoção de ações de incentivo à
autocomposição de litígios e à pacificação social
por meio da conciliação e da mediação.

Projetos de Valorização dos
Magistrados e Servidores
• Regulamenta os valores de indenizações
dos membros do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, pelo exercício de funções de natureza
judicial, administrativa ou de representação,
previstas na Lei Estadual nº 2.833, de 27 de março
de 2014.

• Criação do Núcleo de Repercussão Geral
e Recursos Repetitivos – Nurer, visando dar
efetividade à Resolução nº 160/2012, do Conselho
Nacional de Justiça, objetivando maior celeridade
no julgamento dos processos que versem sobre a

• Regulamenta o Concurso por Remoção e
Remoção por Permuta dos servidores efetivos
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de Organização Judiciária.

do Poder Judiciário Tocantinense, fixa os critérios
para realização de concurso de remoção entre
os servidores de 1ª Instância e estabelece regras
aplicáveis à remoção por permuta.

Projetos Operacionais
• Projeto de reforço na segurança
patrimonial, durante a Gestão 2013/2015 o
atendimento da vigilância humana armada e a
instalação de cercas elétricas foram ampliados.

• Regulamenta a formação de Colegiado
para a prática de qualquer ato processual,
devendo indicar os motivos e as circunstâncias
que acarretam risco à sua integridade física,
em decisão fundamentada em processos ou
procedimentos que tenham por objeto crimes
praticados por organizações criminosas.

• Instituição do Plano Anual de Aquisições.
• Instituição
Permanente.

• Desenvolvimento do Projeto Gestão de
Pessoas por Competência em toda a área
finalística do Poder Judiciário tocantinense para
identificar as potencialidades e talentos de cada
servidor, bem como quais são as necessidades
individualizadas de capacitação.

do

Plano

de

Aquisição

• Instituição do Plano de Obras.
• Implantação das Tabelas Processuais
Unificadas – TPU.
• Projeto Sistema de Gestão de Precatórios
adequando a necessidade de controle mais eficiente
de valores, tributos recolhidos, transferências,
registros e segurança de dados.

• Programa Qualidade de Vida, visando
o acompanhamento permanente do indivíduo
seja física ou mentalmente, proporcionando
intervenções para desenvolver ainda mais as
relações entre desempenho e fator humano e
compreender os impactos físicos, emocionais
e cognitivos do trabalho no âmbito pessoal e
institucional.

• Desenvolvimento do Projeto Funjuris que
visa assegurar recursos orçamentários necessários
a execução das estratégias do Poder Judiciário.
• Projeto de Regularização Fundiária
visando ajustar as 228 (duzentos e vinte e oito)
pendências identificadas a partir da digitalização
dos documentos dos bens imóveis do Poder
Judiciário, após instituição, em março de 2014, do
Sistema Gerenciador de Patrimônio Imobiliário GPI.

• Realização de Ginástica Laboral que
age de forma preventiva e terapêutica, busca a
valorização de magistrados e servidores, mudança
de estico de vida, prevenção de doenças e o bemestar no trabalho, as aulas podem ser acompanhas
pela internet por meio de vídeos transmitidos para
as 42 Comarcas do Estado.

Projetos de Tecnologia da Informação

• Desenvolvimento do Projeto de Oficinas
Interativas no Tribunal de Justiça e Anexos, na
Corregedoria Geral de Justiça, na Escola Superior
da Magistratura Tocantinense - Esmat e nas 42
Comarcas do Estado.

• Ampliação da Subestação de Energia da
sede do Tribunal de Justiça para atendimento da
demanda da Sala Segura Data Center.
• Projeto Metrotins que visa a interligação, por
meio de fibra óptica, das cinco unidades do Poder
Judiciário situadas em Palmas, modernizando os
sistemas processuais eletrônicos, proporcionando
melhor acesso aos usuários internos e externos,
agilidade na prestação jurisdicional e maior
velocidade de transferência de dados.

• Projeto Judiciário na Medida – a iniciativa
conscientiza os servidores sobre a importância
de hábitos saudáveis e a integração, além de
combater o sobrepeso e o sedentarismo.
• Elaboração do Projeto de alteração da Lei
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• Projeto Certidão Online, institui a emissão de
certidões cíveis e criminais negativas via internet
no âmbito do segundo grau de jurisdição do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins.

• O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins é
parceiro do Projeto do Núcleo de Atendimento
Integrado (NAI), programa que integra o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE) voltado para o acolhimento aos
adolescentes com atribuição de ato infracional. O
projeto do NAI busca seguir a diretriz do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) sobre a
natureza pedagógica da medida socioeducativa.
Assim, a ideia é criar um complexo em que
vários órgãos estarão interagindo privilegiando
medidas em meio aberto (prestação de serviço à
comunidade e liberdade assistida) em detrimento
das medidas privativas ou restritivas de liberdade
em estabelecimento educacional (semiliberdade e
internação).

• Desenvolvimento do Sistema Gerenciador
de Patrimônio Imobiliário – GPI, para
controle dos imóveis pertencentes ao Poder
Judiciário.
• Projeto de consolidação do Sistema
Processual e-Proc com o desenvolvimento
e implantação de novas ferramentas: Módulo
de Ata de Julgamento; Módulo de Extrato de
Atas; Módulo Para Autenticação de Votos;
Módulo para Controle de Pauta de Julgamento;
Sistema de Geração do PDF Único; Módulo de
Jurisprudência; Implantação de Vinculação do
DAJ; Ferramenta Pré-análise.

• Projetos na área da comunicação
para promover mais transparência das ações
institucionais e melhorar a comunicação entre
o Poder Judiciário e a sociedade: periódico
“TJ Informa”, “Conhecendo o Judiciário” e o
programa de rádio semanal “Fala Justiça”.

• Foram instituídos sete projetos que
marcaram a Gestão de TIC durante o Biênio
2013/2015: Comitê Gestor de TIC; Comitê Gestor
de Segurança da Informação; Plano Diretor de
TIC (PDTI); revisão do Planejamento Estratégico
de TIC (PETIC); Norma de Cabeamento
Estruturado; Metodologia de Gestão de Projetos
de TIC e a Elaboração do Plano de Contratações
de Soluções de TIC.

• Elaboração do Projeto A3P com o objetivo
de promover a sensibilização dos gestores,
magistrados e servidores quanto às ações de
responsabilidade social e ambiental.
• Durante a Gestão 2013/2015 foram
desencadeados com êxito projetos para redução
de consumo de papel, água e energia
elétrica, racionalizando assim o consumo de
recursos naturais.

• Outros importantes projetos de
infraestrutura de tecnologia da informação foram
desenvolvidos durante a Gestão 2013/20115:
Projeto de Segurança de Redes; Rede WIFI para
as salas de audiências; consolidação do ambiente
de TIC.

Projetos de Valorização Institucional
• O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
é um dos três Tribunais integrantes do Projeto
de Diagnóstico e Fortalecimento dos
Judiciários Estaduais do Conselho Nacional de
Justiça, para contribuir como modelo de alocação
de recursos humanos e orçamentários para os
TJs de todo o Brasil. O projeto busca melhorar
a gestão dessas espécies de recursos e ampliar o
acesso à justiça.
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Reunião diretores de Fóruns

D

ando início ao projeto de fortalecimento e
valorização do 1º grau, ainda em 2013 a
Presidência do TJTO realizou atividades
visando oferecer efetivamente uma
prestação jurisdicional que atenda aos anseios da
população.

Para tanto foi realizada no TJTO reunião com todos
os juízes diretores de Foro. Foram objeto da pauta,
questões como a execução orçamentária de 2013, o
orçamento para 2014, as metas do Conselho Nacional
de Justiça - CNJ, o Censo do Judiciário, modernização,
como a inserção do Documento de Arrecadação do
Judiciário (DAJ) no sistema e-Proc e informes sobre
obras em andamento.

Reuniões Regionalizadas

C

om a proposta de uma gestão participativa e com o olhar
voltado para o 1º grau de jurisdição, a Presidência do
TJTO iniciou também em 2013 a realização de Reuniões
Regionalizadas envolvendo magistrados. Visando, de
forma integrada, buscar soluções exequíveis para as demandas das
42 comarcas do Tocantins. “É muito importante mantermos um
diálogo permanente com magistrados e servidores”, explicou a
desembargadora Ângela Prudente.

Valorizando o 1º Grau
Durante a gestão foram realizadas nove Reuniões Regionalizadas,
abrangendo todas as unidades judiciárias. Nos encontros os juízes
apresentaram suas demandas e sugestões para o aprimoramento
da prestação jurisdicional. Além disso, os magistrados também
ressaltavam a iniciativa da Presidência do TJTO voltando o olhar para
o 1º grau de jurisdição, valorizando os que atuam junto à comunidade
e são a porta de entrada da Justiça.
“Com estas reuniões já podemos dizer, sem medo de errar, que esse
método de diálogo franco e aberto com os magistrados, quando
podemos debater as demandas e ao mesmo tempo expor os nossos
projetos, tem se mostrando muito eficiente e produzido grandes
ideias de operacionalização do nosso Plano de Gestão”, analisou com
entusiasmo a presidente do TJTO, desembargadora Ângela Prudente.
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1ª Reunião - Araguatins
As reuniões regionalizadas iniciaram pelo Extremo Norte do Tocantins
e a primeira foi realizada no dia 12 de abril de 2013, na Comarca
de Araguatins. Participaram do encontro os juízes José Carlos Tajra
Reis Júnior e Nely Alves da Cruz, da Comarca de Araguatins, Ana
Paula Toríbio, então titular da Comarca de Ananás, Jefferson Asevedo
Ramos, da Comarca de Augustinópolis, Erivelton Cabral Silva e
Helder Lisboa, da Comarca de Tocantinópolis, José Roberto Ferreira,
da Comarca de Axixá, e Océlio Nobre, coordenador do Núcleo de
Apoio às Comarcas - Nacom. Também estiveram presentes o diretor
geral do TJTO, Flávio Leali Ribeiro e a Diretora de Infraestrutura e
Obras, Rosane Mesquita.

2ª Reunião em Dianópolis
Realizada no dia 25 de abril de 2013, no Fórum da Comarca de
Dianópolis, município pólo da região Sudeste do Estado. Participaram
do encontro os juízes Jossanner Nery Nogueira Luna, Jocy Gomes de
Almeida e Ciro Rosa de Oliveira, da Comarca de Dianópolis; Keyla
Suely da Silva, juíza da Comarca de Almas; Iluipitrando Soares Neto
e Gerson Fernandes Azevedo, juízes da Comarca de Taguatinga;
e Márcio Soares da Cunha, juiz da Comarca de Paranã. Também
estiveram presentes o diretor geral do TJTO, Flávio Leali Ribeiro e a
diretora de Infraestrutura e Obras, Rosane Mesquita.

3ª Reunião em Gurupi
No dia 26 de abril de 2013 foi a vez da Comarca de Gurupi, município
pólo da região Sul do Estado. Da Comarca de Gurupi, participaram
o diretor do Fórum, juiz Roniclay Alves de Morais, além dos juízes
Nilson Afonso da Silva, Mirian Alves Dourado, Joana Augusta Elias
da Silva, Ademar Alves de Souza Filho, Adriano Morelli, Nassib
Cleto Mamud, Edilene de Amorim Natário, Silas Bonifácio Pereira,
Maria Celma Louzeiro Tiago, Elias Rodrigues dos Santos e Adriano
Gomes Oliveira. Presentes ainda o juiz Wellington Magalhães, de
Figueirópolis, Fabiano Gonçalves Marques, de Alvorada e Nelson
Rodrigues da Silva, de Araguaçu. Em uma segunda etapa, o encontro
teve ainda as presenças do diretor geral do TJTO, Flávio Leali Ribeiro
e da diretora de Infraestrutura e Obras, Rosane Mesquita.

4ª Reunião em Porto Nacional

No dia 3 de maio de 2013 a reunião foi realizada no Fórum da
Comarca de Porto Nacional. Participaram da mesa-redonda os juízes
José Maria Lima, diretor do Foro, Alessandro Hofmann T. Mendes,
Allan Martins Ferreira, Antiógenes Ferreira de Souza, Hélvia Túlia
S. P. Pereira, Adhemar Chúfalo Filho, Márcio Barcelos Costa, todos
de Porto Nacional; a juíza Edssandra Barbosa da Silva, da Comarca
de Natividade; e juiz Jordam Jardim, da Comarca de Ponte Alta
do Tocantins. Presente ainda à reunião de trabalho o diretor geral
do TJTO, Flávio Leali Ribeiro, e o engenheiro da Diretoria de
Infraestrutura e Obras, Edward Afonso Kneipp.
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5ª Reunião em Paraíso do Tocantins
No dia 9 de maio de 2013, o encontro ocorreu no Fórum da Comarca
de Paraíso do Tocantins, município pólo da região do Vale do
Araguaia. Participaram da reunião os juízes Esmar Custódio Vêncio
Filho, diretor do Foro de Paraíso, a juíza Gisele Pereira Veronezi, o
juiz Adolfo Amaro Mendes e o juiz Ricardo Ferreira Leite, todos de
Paraíso; a juíza Deborah Wajngarten, da Comarca de Pium; e o juiz
Willian Trigilio da Silva, da Comarca de Araguacema.

6ª Reunião em Miracema do Tocantins
No dia 17 de maio de 2013, a sede do encontro foi o Fórum na
Comarca de Miracema do Tocantins, município pólo da região
Central do Estado. Estiveram presentes o juiz Marcelo Rodrigues de
Ataídes, diretor do Foro de Miracema; o juiz André Fernando Gigo
Neto e o juiz Marco Antônio Silva Castro, ambos de Miracema; o juiz
Cledson José Dias Nunes, da Comarca de Miranorte; e o juiz Jorge
Amâncio de Oliveira, da Comarca de Miranorte. O diretor geral do
TJTO, Flávio Leali Ribeiro, a diretora de Infraestrutura e Obras,
Rosane Mesquita, também acompanharam a presidente na reunião
com os juízes e com os servidores.

7ª Reunião em Palmas
No dia 3 de setembro, a reunião aconteceu na Comarca de Palmas.
Estiveram presentes no encontro os juízes Adonias Barbosa da Silva,
Agenor Alexandre da Silva, Aline Marinho Bailão, Ana Paula Brandão
Brasil, Flávia Afini Bovo, Francisco de Assis Gomes Coelho, Frederico
Paiva Bandeira de Souza, Gil de Araújo Corrêa, Gilson Coelho
Valadares, Helvécio de Brito Maia Neto, João Alberto Mendes Júnior,
Jorge Amâncio de Oliveira, Lauro Augusto Moreira Maia, Luis Otávio
de Queiroz Fraz, Luiz Astolfo de Deus Amorim, Maysa Vendramini
Rosal, Nelson Coelho Filho, Rafael Gonçalves de Paula, Rodrigo da
Silva Perez Araújo, Rubem Ribeiro de Carvalho, Sandalo Bueno do
Nascimento, Silvana Maria Parfieniuk, Wanessa Lorena Martins
de Sousa, Valdemir Braga de Aquino e o então diretor do Fórum de
Palmas, Pedro Nelson de Miranda Coutinho.

8ª Reunião em Araguaína
O encontro com os juízes da região Norte foi realizada no dia 1º de
outubro de 2013, na Comarca de Araguaína. Participaram da reunião
os magistrados de Araguaína Álvaro Nascimento Cunha, Antônio
Dantas de Oliveira, Carlos Roberto de Sousa Dutra, Cirlene Maria
de Assis de Oliveira, Deusamar Alves Bezerra, Francisco Vieira
Filho, Herisberto e Silva Furtado Caldas, Julianne Freire Marques,
diretora da Comarca de Araguaína; Milene de Carvalho Henrique,
Sérgio Aparecido Paio, Umbelina Lopes Pereira e Vandré Marques e
Silva; o juiz diretor da Comarca de Filadélfia, Fabiano Ribeiro; o juiz
diretor da Comarca de Xambioá, Ricardo Gagliardi e o juiz diretor
da Comarca de Wanderlândia, José Eustaquio de Melo Júnior.
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9ª Reunião em Guaraí
Já em 2014 os magistrados da região Central participaram da reunião
regionalizada na Comarca de Guaraí. Participaram do encontro a
juíza Auxiliar da Presidência, Silvana Parfieniuk, o diretor Geral do
TJTO, Flávio Leali Ribeiro, o diretor Administrativo Ronilson Pereira
e o diretor de Tecnologia da Informação, Rogério Nogueira. Além do
diretor do Fórum de Guaraí, Fábio Costa Gonzaga, também estavam
presentes os juízes Ciro Rosa de Oliveira, Rosa Maria Rodrigues
Gazire Rossi, a diretora do Fórum de Colinas, juíza Grace Kelly
Sampaio, acompanhada dos juízes Océlio Nobre da Silva, Jacobine
Leonardo, José Carlos Ferreira Machado e Marcelo Laurito Paro. Os
juízes diretores das Comarcas de Itacajá e Colméia, Marcelo Eliseu
Rostirolla e Ricardo Gagliard.

Avaliação dos Magistrados

“A possibilidade de planejar em conjunto, debatendo diferentes proposições, nos
ajuda a fazer ajustes que nos permitem evitar erros ”
Juiz José Maria Lima
Comarca de Porto Nacional

“Ao demonstrar deferência para com o 1º grau a atual gestão do Poder Judiciário
tocantinense permite que as demandas das diferentes regiões do Estado recebam a
devida atenção”
Juiz Roniclay Alves de Morais
Presidente da Asmeto

“A postura da presidência chama-se transparência, e isso tranquiliza a todos,
magistrados e servidores. Ao demonstrar que está atenta aos problemas e disposta a
buscar soluções de forma conjunta, a desembargadora Ângela Prudente não deixa
dúvidas que podemos avançar com segurança para que o Judiciário se fortaleça e
cumpra seu papel”
Juiz Jordam Jardim
Comarca de Ponte Alta do Tocantins

“A tomada de qualquer decisão depois de ouvir os juízes que estão mais próximos do
jurisdicionado tende a menor possibilidade de erro, porque leva em conta realidades
locais”
Juiz Wellington Magalhães
Comarca de Cristalândia

“Uma oportunidade impar de um contato direto com a Presidência e com a Diretoria
Geral do Tribunal, o que nos facilita o acesso e pode agilizar ao atendimento das
demandas das Comarcas”
Juíza Edssandra Barbosa da Silva
Comarca de Natividade

“Acredito que esse seja um estilo administrativo que vem ao encontro às aspirações
de todos que reconhecem que avançamos muito, mas que temos muitos desafios ainda
no Poder Judiciário. Se esses desafios puderem ser discutidos de forma ampla, os
melhores caminhos serão encontrados”
Juiz Marcelo Rodrigues de Ataídes
Comarca de Miracema do Tocantins

“O Estado é muito vasto, e ter a possibilidade da presença da própria presidente
aqui em Guaraí para sentir as nossas demandas e, ao mesmo, nos mostrar as
dificuldades e os avanços do Tribunal é de extrema importância”
Juiz Fábio Costa Gonzaga
Comarca de Guaraí

“A iniciativa de reunir juízes de forma regionalizada se reveste de um simbolismo que
remete à humildade do gestor, à economicidade no trato da coisa pública, ao respeito
pelos magistrados e servidores e, por último, demonstra um espírito democrático”
Juiz Jorge Amâncio de Oliveira
Comarca de Tocantínia

“As informações obtidas sobre o trabalho das comarcas podem ajudar o Tribunal a
planejar bem suas ações e modos de trabalho”
Juiz Ricardo Gagliardi
Comarca de Colméia

“Ao valorizar o que já vinha sendo feito de positivo nas gestões anteriores e ao mesmo
tempo apresentar projetos novos, como o do Núcleo de Apoio às Comarcas, o Nacom,
há uma demonstração de maturidade e de perfil moderno de gestão”
Juiz Silas Bonifácio Pereira
Comarca de Gurupi
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Instituição do Plano de Aquisição – Permanente

Implantação das Tabelas Processuais Unificadas

A

O Plano de Aquisição tem por finalidade integrar as aquisições de produtos
ou serviços vinculados às iniciativas estratégicas, conforme definido no
VI Encontro Nacional do Poder Judiciário constante no Planejamento
Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado, de forma otimizada de acordo
com o orçamento aprovado na LOA, descrevendo como os processos de
aquisição serão gerenciados, desde o pedido de aquisição até a liquidação
da despesa.

implantação das Tabelas Processuais Unificadas - TPU
no sistema e-Proc teve como objetivo a uniformização
taxonômica e terminológica de classes, assuntos e
movimentações processuais no âmbito da Justiça Estadual.
Com a adequação das tabelas no Sistema de Processo Eletrônico
(e-Proc) o TJTO terá mais agilidade e informações mais precisas
na coleta dos dados estatísticos, com o objetivo de melhorar a
administração da Justiça e a prestação jurisdicional.

Os resultados esperados com o Projeto de Aquisição são:
• Executar o Planejamento Estratégico com maior eficiência
financeira;
• Maior otimização das demandas;
• Melhor aproveitamento nos recursos disponíveis;
• Otimizar a gerência orçamentária;
• Priorizar as aquisições dos projetos estratégicos conforme a
necessidade do Poder Judiciário.
O Plano de Aquisição Permanente foi aprovado pela Resolução nº 16 de 04
de setembro de 2014.

Elaboração do Projeto de Alteração da Lei de Organização Judiciária

E

fetuar a alteração da Lei Complementar nº 10/1996 para promover maior equidade na distribuição da força de trabalho.
O Projeto está com índice de execução de 24,53%.

20/01/2014 - Instituições têm até dia 27/01 para enviar sugestões de alteração do Código Judiciário.
Comissão se reúne com desembargadores
para tratar do Código Judiciário
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Projeto: A3P é desencadeado na gestão
2013/2015

Gestão 2013/2015 institui Manual Técnico
Administrativo de Despesa Pública

O

objetivo do projeto, já concluído, é proporcionar aos
servidores instrumento com informações necessárias e
suficientes a gestão de recursos públicos, contemplando
todos os estágios da despesa pública.

Como produto do projeto foi elaborado Manual Técnico
Administrativo de Despesa Pública. O objetivo do manual é
auxiliar a execução da despesa pública, buscando aperfeiçoar rotinas,
diminuir custos, sistematizar procedimentos e minimizar o tempo
incorrido entre a solicitação de compra até a prestação de contas.

Alinhamento: Responsabilidade Socioambiental

O

programa Agenda Ambiental na Administração Pública,
conhecido pela sigla A3P, foi desenvolvido pelo Ministério
do Meio Ambiente e consiste em um conjunto de ações
que visam desenvolver nos servidores do Poder Judiciário
a consciência da importância da preservação do meio ambiente
e incorporar uma cultura de redução do consumo e combate ao
desperdício.
A abertura do projeto no Judiciário tocantinense foi marcada
pela realização do evento Sensibilização e Responsabilidade
Socioambiental que contou com a presença da coordenadora do
programa pelo Ministério do Meio Ambiente, Ana Carla Leite de
Almeida e da assessora chefe de Gestão Socioambiental do Superior
Tribunal de Justiça, Ketlin Feitosa Albuquerque, como palestrantes. O
evento teve a participação de magistrados e servidores e foi transmitido
para as 42 comarcas do estado via sistema EAD da Esmat. O projeto
trouxe um representante das 42 comarcas para participar do encontro,
e tornar-se um disseminador das práticas em sua unidade.

O Manual aborda conceitos, modelos de documentos, plano prático de
execução da despesa, além de fluxogramas, e outras técnicas modernas
necessárias à administração pública gerencial, eficiente e eficaz pronta
a atender seus jurisdicionados. O Manual foi oficialmente instituído
pela Portaria nº 200/2014 publicada no Diário da Justiça nº 3278 de
31/01/2014.
O manual está disponível para consulta no sistema SEI

Mapeamento de Rotinas dos processos
Administrativos é realizado durante biênio

Também foi instituída a Comissão Gestora de Implantação do A3P
no âmbito do Poder judiciário através da portaria nº4.119 publicada
no Diário da Justiça 3474 do dia 20/11/2014, cujo presidente é o juiz
Pedro Nelson de Miranda Coutinho.

E

m execução, o Projeto de Mapeamento das Rotinas do
Processo Administrativo consiste em otimizar as rotinas de
trabalho, em busca da eficiência operacional no sistema SEI,
e posterior redesenho das rotinas, cujo objetivo é dar maior
agilidade na tramitação dos processos.

Outra iniciativa adotada pelo Tribunal como reflexo da implantação
do A3P foi a confecção de canecas de fibra de coco para servidores
e magistrados, em substituição aos copos descartáveis. O material
será encaminhado e distribuído no Tribunal de Justiça e em todas as
comarcas tocantinenses. Além disso, serão tomadas ainda medidas
para uma melhor gestão de resíduos, licitações sustentáveis, uso
racional de recursos, dentre outras.

O mapeamento foi elaborado com o desenho atual das rotinas dos
processos administrativos que tramitam pelo Sistema SEI e, para
tanto, participaram servidores de todos os setores envolvidos ou suas
respectivas diretorias. O trabalho de mapeamento foi executado de
forma conjunta e revisado pelos setores competentes.

O Projeto está com índice de execução de 23,79%

Com o fluxo do processo, será possível promover alterações, exclusão
ou inclusão de novos procedimentos, haja vista que o intuito é
aprimorar rotinas, de acordo com novas normas apresentadas ou
situações peculiares tais como, a indicação de que não há necessidade
de trâmite do processo por alguns setores. A segunda fase do projeto
será o redesenho.
Nessa primeira fase, o mapeamento desenvolveu também um roteiro
descritivo de cada rotina, para acompanhamento de detalhes, e o
desenho do fluxo dos processos encontra-se finalizado, aguardando
a aprovação da Diretoria Geral para edição de normativa que
regulamente a situação apresentada para execução da segunda fase.
O projeto está com o índice de 70,09% de execução.
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Planejamento
Estratégico
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Gestão 2013/2015 conclui com foco no futuro
Planejamento Estratégico
2015-2020

D

urante a Gestão 2013/2015,
com o encerramento do ciclo
do Planejamento Estratégico
2010/2014, viveu-se um momento
de extrema relevância para o Poder Judiciário
tocantinense.
Ao longo do ano de 2014 foi elaborado e
aprovado o Planejamento Estratégico 20152020, onde foram tomadas as decisões que
definirão os rumos do Judiciário tocantinense
para o futuro.
Assim, seguindo rigorosamente as orientações
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi
construído o Planejamento Estratégico do
Poder Judiciário 2015/2020, com a efetiva
participação de todos os magistrados,
servidores, instituições e sociedade.
Neste propósito, realizamos um diagnóstico
detalhado da situação presente, com
vistas a contribuir na elaboração do novo
planejamento.

Uma iniciativa que comungou com
o propósito da Gestão 2013/2015
que teve como foco a valorização
do 1º grau de jurisdição, e que
busca conhecer a realidade local,
dando voz e participação efetiva às
comarcas.
A Coordenadoria de Gestão Estratégica –
Coges percorreu as 42 comarcas do Estado,
realizando reuniões para ouvir servidores e
magistrados, colheu as impressões registradas
por meio de questionários aplicados, bem
como as sugestões, que serão de suma
importância para o sucesso do trabalho.
A Gestão inovou ao garantir a participação
dos integrantes do Sistema de Justiça
e da sociedade na elaboração do novo
Planejamento.
Demos um importante passo na caminhada
para sedimentar a cultura do planejamento
entre todas as áreas da nossa Instituição.
Ao todo foram cumpridas seis etapas
na fase de planejamento:

1 - Diagnóstico interno
2 - Diagnóstico externo
3 - Tabulação
4 - Consolidação
5 - Validação
6 - Aprovação

Diagnóstico Interno

F

ato inédito no Judiciário tocantinense,
a primeira etapa do Diagnóstico
Interno foi planejada com intuito de
que todos os servidores e magistrados
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tivessem a oportunidade de se manifestar
e contribuir com o planejamento para os
próximos seis anos.
No primeiro semestre, a Coges visitou
as 42 comarcas levando informações e
resultados alcançados do plano 2010/2014
e consultando magistrados e servidores para
a elaboração do novo ciclo de planejamento
2015/2020.

Data

Comarca

11/3 a 3/4

Palmas

24 a 28/3

Araguatins, Augustinópolis, Itaguatins, Axixá e
Tocantinópolis

1 a 4/4

Arapoema, Miranorte, Xambioá, Ananás,
Wanderlândia e Filadélfia

7 a 11/4

Araguaína, Miracema e Paraíso

14/4

Novo Acordo

23 a 25/4

Pedro Afonso, Itacajá e Goiatins

28 29/4

Palmeirópolis e Peixe

5/5 a 8/5

Figueirópolis, Alvorada, Araguaçu e Formoso do
Araguaia

12 a 15/5

Araguacema, Cristalândia, Pium e Ponte Alta

19 a 23/5

Almas, Dianópolis, Taguatinga, Aurora e Arraias

26 e 27/5

Porto Nacional

2 a 6/6

Guaraí, Colinas e Colmeia

9 a 11/6

Natividade, Paranã e Tocantínia

25 a 27/6

Gurupi

24/6

Esmat

27/6

CGJus

16/6 a 2/7

TJ

O diagnóstico junto às comarcas resultou em mais de 1.200
participações. Dos questionários respondidos foram consolidadas
mais de 8.900 contribuições/sugestões.
Foi realizado um encontro com os magistrados no dia 06 de agosto,
no auditório do Tribunal Pleno. Neste evento foi oportunizada a
contribuição dos magistrados ao diagnóstico interno.

No dia 30 de setembro ocorreu a reunião com os desembargadores,
no Gabinete da Presidência.
Essas reuniões tinham o caráter informativo, como nas realizadas nas
comarcas, e também para colher as contribuições específicas.
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Pela primeira vez Planejamento
Estratégico integra Sistema de Justiça
e Sociedade
Diagnóstico Externo

Consulta Pública

P

N

ela primeira vez o Poder Judiciário teve a oportunidade de
ouvir os demais parceiros do Sistema de Justiça na elaboração
do seu plano estratégico.

No dia 30 de julho foi realizada reunião com representantes da
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Tocantins, do Ministério
Público e da Defensoria Pública a fim de proporcionar a participação
na elaboração do planejamento estratégico 2015/2020.

o mesmo sentido, foi realizada uma pesquisa para a
manifestação da sociedade. Essa inovação foi possível por
meio de questionário eletrônico disponibilizado no portal
do TJTO.

A divulgação para a participação externa foi feita junto às
universidades, e diversas entidades da sociedade como Acipa, Aciara,
Fieto, Senar, Senac e Sebrae.

Além dos integrantes do Sistema de Justiça, o Poder Judiciário
quis ouvir também o meio acadêmico. A Universidade Federal do
Tocantins, a Faculdade Católica, a Unitins e a Ulbra foram convidadas
a contribuir com a elaboração do novo plano 2015/2020.
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Workshop de Consolidação

T

odas as informações coletadas
durantes os diagnósticos internos
e externos foram tabuladas e no
dia 24 de outubro foi realizado
um Workshop de Consolidação com a ampla
participação e representatividade de todos os
segmentos do Poder Judiciário: magistrados
de 1ª Instância, escrivães e técnicos judiciários
de 1ª Instância, servidores de Câmaras
e Gabinetes, servidores e assessores dos
Gabinetes de Desembargadores, servidores
das diretorias setoriais, servidores da Esmat e
CGJus e ainda representantes dos Sindicatos
de servidores e Asmeto.
Nesse encontro foram realizados exercícios
de revisão da visão e valores do Poder
Judiciário, percepção de cumprimento dos
objetivos e metas atuais e o status do TJTO
quanto a ações em andamento ao encontro
das proposições dos Macrodesafios.
Foram ainda desenvolvidas 25 iniciativas de
projetos pelos grupos ou individualmente.

Validação dos Líderes: Reunião
de Análise da Estratégia - RAE

N

o dia 18 de novembro foi
apresentado aos desembargadores
todo o trabalho desenvolvido
durante o período da elaboração
do plano 2015/2020.
Os Líderes do Planejamento definiram a nova
Visão para os próximo seis anos, aprovaram
valores, metas e iniciativas.
O plano 2015/2020 conta com 11
macrodesafios, 30 metas e 30 iniciativas.

Aprovação no Tribunal Pleno

O

Planejamento Estratégico do
Poder Judiciário do Estado
do Tocantins 2015/2020 foi
aprovado em sessão do Tribunal
Pleno por meio da Resolução nº 25, de 4 de
dezembro de 2014.
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Aperfeiçoamento da gestão
de custos

Instituição da governança
judiciária

Melhoria da infraestrutura

Combate à corrupção
e à improbidade
administrativa
Aprimoramento da gestão
da justiça criminal

Celeridade e produtividade
na prestação jurisdicional

Melhoria da gestão de
pessoas

Gestão das demandas
repetitivas e dos grandes
litigantes

Adoção de soluções
alternativas de conflito

• Inovação e Cooperação
• Responsabilidade Social
• Transparência
• Comprometimento
• Sustentabilidade

Impulso às execuções
fiscais, cíveis e trabalhistas

• Eficiência
• Ética
• Credibilidade
• Presteza

Estar entre os melhores Tribunais e Justiça e
ser reconhecido como mais moderno, célere
e eficaz, até 2020

Garantia dos direitos de
cidadania

VALORES:

VISÃO:

MISSÃO: Garantir a cidadania através da distribuição de uma justiça célere, segura e eficaz.

Mapa Estratégico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins 2015-2020

Atuação Judicial

Efetividade na Prestação
Jurisdicional
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Atuação do Tribunal Pleno

E

m 7 de fevereiro de 2013 foi realizada a 1ª sessão ordinária judicial do Tribunal Pleno
do Tribunal de Justiça do Tocantins. Atuando em suas competências regimentais
realizou em 2013 e 2014: 02 Sessões Solenes, 37 Sessões Ordinárias Judiciais, 34
Sessões Ordinárias Administrativa e 03 Sessão Extraordinária.

Atividade

2013

2014

Processos Distribuídos

467

450

Processos Julgados

545

633

Sessão Solene

01

01

Sessão Ordinária Judicial

22

15

Sessão Extraordinária Judicial

00

01

Sessão Ordinária Administrativa

19

15

Sessão Extraordinária Administrativa

01

02

TOTAL

1.055

1.117
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Resoluções Administrativas do Tribunal Pleno 2013
Resolução nº 01

Dispõe sobre autorização para a Juíza de Direito Adalgiza Viana de Santana Bezerra frequentar o Curso de Mestrado em
Direito com área de Concentração em “Sistema Constitucional de Garantia de Direitos”

Resolução nº 02

Dispõe sobre a criação do Núcleo de Apoio às Comarcas - NACOM no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins.

Resolução nº 03

Numeração não utilizada.

Resolução nº 04

Fixa o valor mensal do auxílio-alimentação, conforme determina o §3º do art. 32 da Lei nº 2.409, de 16 de novembro de
2010, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.

Resolução nº 05

Estabelece normas e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, para arrecadação e cobrança
de multas judiciais e custas processuais, na forma que especifica.

Resolução nº 06

Cria a Central de Execuções Fiscais da Comarca de Palmas.

Resolução nº 07

Cria as Centrais de Execuções Fiscais das Comarcas de Araguaína e Gurupi.

Resolução nº 08

Cria os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania das Comarcas de Araguaína, Colinas do Tocantins, Porto
Nacional e Gurupi, e adota outras providências.

Resolução nº 09

Regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, a formação do colegiado para julgamento dos crimes
praticados por organizações criminosas de que trata a Lei Federal 12.694, de 24 de julho de 2012.

Resolução nº 10

Altera a Resolução nº 2, de 17 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas Recursais dos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Tocantins.

Resolução nº 11

Dispõe sobre a composição das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Tocantins para o
biênio 2013/2015.

Resolução nº 12

Dispõe sobre o concurso público de provas e títulos para a outorga das delegações dos serviços de notas e de registro.

Resolução nº 13

Altera a Resolução nº 11, de 5 de setembro de 2013, que dispõe sobre a composição das Turmas Recursais dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Tocantins para o biênio 2013/2015.
Determina a suspensão dos prazos processuais, das intimações de partes e advogados e das sessões de julgamento e
audiências no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no período de 20 de dezembro de 2013 a 20 de janeiro de
2014.

Resolução nº 14
Resolução nº 15

Dispõe sobre a indenização de férias não usufruídas por necessidade do serviço.

Resolução nº 16

Cria as Centrais de Execuções Fiscais das Comarcas de Porto Nacional e Dianópolis.

Resolução nº 17

Dispõe sobre a identificação, guarda e transporte de armas de fogo e munições apreendidas no âmbito do Poder Judiciário
do Estado do Tocantins e sobre o encaminhamento ao Comando do Exército, e adota outras providências.

Resolução nº 18

Mantém o valor mensal atualmente pago ao Oficial de Justiça Avaliador de 1ª e 2ª Instância a título de indenização de
transporte.

Resolução nº 19

Dispõe sobre o Programa de Serviço Voluntário no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e adota outras
providências.

Resoluções Administrativas do Tribunal Pleno 2014
Resolução nº 01

Dispõe sobre a outorga da “Ordem do Mérito Desembargador Theotônio Segurado” à Desembargadora Ângela Maria
Ribeiro Prudente.

Resolução nº 02

Dispõe sobre a documentação exigida para a posse e atualização cadastral anual de magistrados e servidores e sobre o
controle de frequência dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.

Resolução nº 03

Institui Medalha Comemorativa aos vinte e cinco anos de instalação do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, denominada
“Medalha Jubileu de Prata”.
Regulamenta o parágrafo único do art. 26 da Lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, e estabelece regras aplicáveis à remoção
por permuta.

Resolução nº 04
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Resolução nº 06

Cria o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos na Diretoria Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, altera nas partes que especifica o art. 166 e o art. 183 do Anexo I à Resolução nº 15, de 22 de novembro de 2007,
alterada pela Resolução nº 17, de 23 de setembro de 2009, e acrescenta dispositivos ao mesmo Anexo.
Altera a Resolução nº 12, de 19 de setembro de 2013, que dispõe sobre o concurso público de provas e títulos para a outorga
das delegações dos serviços de notas e de registro.

Resolução nº 07

Numeração não utilizada.

Resolução nº 08

Altera o inciso I do art. 5º da Resolução nº 3, de 14 de abril de 2009, que dispõe sobre o programa de estágios de estudantes
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.

Resolução nº 09

Dispõe sobre os valores das indenizações dos membros do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, pelo exercício de funções
de natureza judicial, administrativa ou de representação, previstas na Lei Estadual nº 2.833, de 27 de março de 2014.

Resolução nº 10

Altera a Resolução nº 4, de 7 de junho de 2001, que dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins.

Resolução nº 11

Altera o art. 3° da Resolução n° 2, de 12 de janeiro de 2010, e acrescenta os arts. 3º-A e 3º-B.

Resolução nº 12

Altera a Resolução nº 11, de 5 de setembro de 2013, que dispõe sobre a composição das Turmas Recursais dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Tocantins para o biênio 2013/2015.

Resolução nº 13

Institui, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e dispõe sobre
seu funcionamento.

Resolução nº 14

Estabelece critérios para solicitação de cessão de servidores efetivos de outro Poder ou órgão, na forma que especifica.

Resolução nº 15

Altera o art. 2° da Resolução n° 9, de 5 de junho de 2014, que dispõe sobre os valores das indenizações dos membros do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins, pelo exercício de funções de natureza judicial, administrativa ou de representação,
previstas na Lei Estadual nº 2.833, de 27 de março de 2014.

Resolução nº 16

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Aquisição Integrado à Estratégia.

Resolução nº 17

Resolução nº 19

Institui o Comitê Gestor Regional de Priorização do Primeiro Grau e dispõe sobre os Comitês Orçamentários de Primeiro
e Segundo Graus.
Altera a Resolução nº 9, de 5 de junho de 2014, que dispõe sobre os valores de indenizações dos membros do Poder Judiciário
do Estado do Tocantins, pelo exercício de funções de natureza judicial, administrativa ou de representação, previstas na Lei
Estadual nº 2.833, de 27 de março de 2014.
Altera o art. 1° da Resolução nº 8, de 2 de agosto de 2007, para incluir o critério de antiguidade ao lado do critério de
merecimento, alternadamente, na remoção a pedido de magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.

Resolução nº 20

Dispõe sobre a emissão de certidões cíveis e criminais no âmbito do segundo grau de jurisdição do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins.

Resolução nº 21

Dispõe sobre a denominação do Salão do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Araguatins.

Resolução nº 22

Institui Comitê Gestor de Segurança da Informação Multidisciplinarno âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, e adota outras providências.

Resolução nº 23

Determina a suspensão dos prazos judiciais, das intimações de partes e advogados e das sessões de julgamento e audiências
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no período de 7 a 20 de janeiro de 2015.

Resolução nº 24

Aprova a Proposta Orçamentária do Poder Judiciário do Estado do Tocantins para o Exercício de 2015.

Resolução nº 25

Dispõe sobre a aprovação do Planejamento Estratégico no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no período
de 2015 a 2020.

Resolução nº 26

Altera a Resolução nº 12, de 21 de agosto de 2012, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º Graus no âmbito do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins.

Resolução nº 27

Dispõe sobre o valor mensal pago aos Oficiais de Justiça Avaliadores de 1ª e 2ª Instâncias, a título de indenização de
transporte.

Resolução nº 28

Altera a Resolução nº 4, de 7 de junho de 2001, que dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins.

Resolução nº 05

Resolução nº 18

52

Processos distribuídos e baixados nos órgãos superiores
Processos distribuídos
2013

2014

Secretaria da 1ª Câmara Cível

3.770

4.454

Secretaria da 2ª Câmara Cível

3.746

4.672

Secretaria da 1ª Câmara Criminal

1.256

1.364

Secretaria da 2ª Câmara Criminal

1.228

1.385

Secretaria Tribunal Pleno

467

450

Comissão de Regimento e Organização Judiciária

32

20

Comissão de Distribuição e Coordenação

15

5

TOTAL

10.864

12.350

Processos baixados
2013

2014

Secretaria da 1ª Câmara Cível

2.765

3.616

Secretaria da 2ª Câmara Cível

2.531

3.576

Secretaria da 1ª Câmara Criminal

1.232

1.189

Secretaria da 2ª Câmara Criminal

1.384

1.240

Secretaria Tribunal Pleno

702

748

Comissão de Regimento e Organização Judiciária

19

19

Comissão de Distribuição e Coordenação

12

02

TOTAL

8.756

10.390

2013

2014

Certidão Online

940

7.460

Declínios de competência de 1º e 2º grau

762

187

Validações de advogados e demais usuários do e-Proc

3.203

3.110

TOTAL

4.905

10.757

Outras atividades

Fonte: Divisão de Distribuição
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Atuação do Conselho da Magistratura
Dados Estatísticos do Conselho da Magistratura
Atividade

2013

2014

Sessões Ordinárias

09

07

Sessões Extraordinárias

02

02

Processos julgados

27

36

Processos sobrestados

02

02

Editais de promoção/remoção publicados (02 editais de
acesso ao cargo de desembargador)

12

11

Vagas postas à promoção/remoção/titularização

10

11

Juízes promovidos (01 juiz promovido ao cargo de
desembargador)

06

04

Juízes removidos

01

04

Promoções/remoções em andamento

00

08

Juízes vitaliciados

00

00

Autorização para acumular magistério

06

08

Juízes aposentados

01

03

Juízes exonerados

01

00

TOTAL

77

96
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Atuação das Câmaras Cíveis e Criminais
Atividades jurisdicionais do 2º grau - 2013
Processos

1ª Cível

2ª Cível

1ª Criminal

2ª Criminal

Distribuídos

3.770

3.746

1.256

1.228

Julgados

2.325

2.216

1.092

1.261

Acórdãos publicados

2.520

2.617

1.156

1.131

Sessões Ordinárias

46

47

48

48

Sessões Extraordinárias

02

-

-

-

Processos baixados

2.765

2.531

1.232

1.384

TOTAL

11.765

11.157

4.784

5.052

Atividades jurisdicionais do 2º grau - 2014
Processos

1ª Cível

2ª Cível

1ª Criminal

2ª Criminal

Distribuídos

4.454

4.672

1.364

1.385

Julgados

2.598

2.566

997

1.115

Acórdãos publicados

3.496

3.572

1.044

1.170

Sessões Ordinárias

45

45

43

43

Sessões Extraordinárias

03

00

00

00

Processos baixados

3.616

3.576

1.189

1.240

TOTAL

14.212

14.431

4.637

4.953

Fonte: Divisão de Distribuição e Câmaras
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Presidência do TJTO em números

D

urante o biênio 2013/2015 a Presidência do Tribunal de Justiça, entre outras atividades,
expediu os atos administrativos e movimentou processos administrativos e judiciais,
conforme especificado nas tabelas a seguir.

Atos Administrativos da
Presidência do TJTO

2013

2014

Despacho

4.629

4.334

Ofício

1.825

2.005

Portaria

545

510

Decreto Judiciário

445

347

Despacho/Ofício

368

312

Decisão/Ofício

334

857

Decisão

251

411

Informação

137

122

Ofício Circular

62

57

Resolução

18

28

Apostila

10

26

Instrução Normativa

07

02

Edital

05

05

TOTAL

8.636

9.016

Processos administrativos

2013

2014

Tramitados na Presidência do TJTO

11.382

9.573

Concluídos na Presidência do TJTO

10.484

9.122

Processos em andamento na Presidência do TJTO

898

451

TOTAL

22.764

19.146

Atos Judiciais da Presidência do TJTO

2013

2014

Recursos Constitucionais Julgados

787

867

Recursos Constitucionais Arquivados

795

1.136

Recursos Constitucionais Admitidos

442

311

Recursos Constitucionais não Admitidos

1068

1.554

TOTAL

3.092

3.868
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Gestão 2013/2015 investe em aprimoramento e controle nos Precatórios
Implantação de Sistema de Gestão de
Precatórios

anuais;
6. Eliminação de risco de pagamentos duplicados e/ou ações
indevidas, através de rotinas de auditorias e cruzamento de
informações;

D

iante da necessidade de aprimorar o controle mantido
pelo TJTO sobre os precatórios e Requisição de Pequenos
Valores (RPV), uma vez que este é realizado por planilhas
em Excel (sem comunicação com o sistema e-Proc),
a Diretoria Financeira, em contato com o Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, verificou que aquele Tribunal possuía sistema com
funcionalidades adequadas ao TJTO.

7. Gerar informações para a elaboração da Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF referente aos
beneficiários de precatórios;
8. Disponibilizar ferramenta para inserção dos valores aplicados
nas contas judiciais;
9. Possibilitar o controle de tributos retidos (por espécie) e o
contribuinte;

Por essa razão, e, sob autorização da Presidência, foi instituída equipe
que visitou o TJSC com objetivo de conhecer os sistemas de controle e
gestão de precatórios e possibilitar o compartilhamento de experiências
e tecnologias entre os tribunais, aprimorando no que fosse possível os
procedimentos utilizados no Judiciário tocantinense.

10. Possibilitar o controle das transferências para demais
tribunais (TRT e TRF).
O módulo do sistema de cálculo de precatórios e RPV encontra-se
em fase de testes pela Contadoria Judicial, e logo que homologado,
será disponibilizado para utilização, permitindo celeridade, segurança
e presteza na prestação jurisdicional.

A partir desses esforços, nasceu o projeto de Sistema de Gestão de
Precatórios, que está vinculado a estratégia de otimizar as rotinas e
procedimentos nos trâmites judiciais e administrativos. Com base
na ferramenta utilizada em Santa Catarina, um novo programa foi
trabalhado e desenvolvido pela equipe da Diretoria de Tecnologia da
Informação, juntamente com a Diretoria Financeira. Um programa
totalmente novo, que atende às demandas do TJTO e interligado ao
sistema e-Proc.

Outra ferramenta que também está em fase de teste é o módulo do
sistema de lista unificada de precatórios, logo que finalizado, a lista
poderá ser gerada eletronicamente pelo sistema, contendo inclusive, os
valores atualizados pertencentes a cada credor. Ofertando assim, mais
segurança e confiabilidade na cronologia e unificação dos precatórios
judiciais. Ademais, o módulo permitirá ainda que seja gerada a lista
unificada de RPV, fato este inédito no Judiciário tocantinense.

O projeto tem por finalidade possibilitar:

Já o módulo do sistema de pagamento de precatórios e RPV, está em
fase de desenvolvimento, porém, grande passo já foi dado na licitação
que escolherá o banco que centralizará e administrará os recursos
de precatórios e RPV, durante sessão realizada no dia 13/11/2014.
A partir da contratação, o sistema de pagamento será moldado e
interligado ao sistema da instituição financeira, permitindo liquidação
de alvará eletrônico, acesso em tempo real de saldos, depósitos e
resgates realizados nas contas especiais.

1. Segurança e controle rígido na ordem de pagamento;
2. Obtenção da quantidade e o valor exato de todos os
precatórios para previsão de pagamento;
3. Fornecimento de cálculos atualizados por mês;
4. Centralizando as informações de Precatórios a pagar;

Destaca-se, entretanto, que todas as ações acima discorridas são
inéditas no Poder Judiciário tocantinense, a conjunção de vários
setores, além da transparência própria dessa Gestão, trouxe mais
eficiência nos resultados almejados.

5. Históricos da Administração Direta, Indireta, Autarquias
e Fundações e Municípios com fornecimento de informações
financeiras para auxílio e inclusão dos valores nos orçamentos

Precatórios - Estado e municípios

2012

2013

2014²

Recursos Financeiros Administrados¹

R$ 17.000.000,00

R$ 16.000.000,00

R$19.200.000,00

Tributos Recolhidos (art. 32 Res.115/2010/CNJ)

R$ 194.000,00

R$ 126.000,00

R$ 950.000,00

Trâmites de processo na DIFIN

45

172

235

Alvarás Expedidos

80

126

238

% de crescimento em relação ao ano anterior

-

57,5%

88%

¹ média apurada no período.
² dados parciais até setembro/2014.
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Precatórios

A

s Listas Unificadas (TJTO, TRT/10ª Região e TRF/1ª Região) foram
devidamente publicadas e disponibilizadas uma vez em cada semestre da
Gestão, conforme especificações abaixo:

2013

2014

31/05/2013

Diário da Justiça nº 3117

26/03/2014

Diário da Justiça nº 3313

18/09/2013

Diário da Justiça nº 3195

15/08/2014

Diário da Justiça nº 3407

OBS: Todas as listas unificadas antigas continuam disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal
de Justiça para acompanhamento dos processos que foram pagos.

Reuniões do Comitê Gestor de Precatórios

C

ompete ao Comitê Gestor de Precatórios decidir impugnações relativas à
lista cronológica de apresentação e impugnações relativas às preferências
definidas nos §§ 1ºe 2º do art. 100 da Constituição Federal.

No biênio 2013/2015 foram realizadas quatro reuniões do Comitê Gestor de
Precatórios no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins para julgamento de
precatórios e apresentação do sistema desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia da
Informação do TJTO, conforme abaixo especificado.

2013
Reuniões ordinárias
Pauta nº 001/2013 - 05/03/2013 - Julgamento de precatórios.
Pauta nº 002/2013 - 04/06/2013 - Julgamento de precatórios.
Pauta nº 003/2013 - 06/08/2013 - Julgamento de precatórios.

Reuniões extraordinárias
Pauta nº 001/2013 - 29/01/2013 - Julgamento de precatórios.
Pauta nº 001/2013 - 29/01/2013 - Julgamento de precatórios.

2014
Reuniões ordinárias
Pauta nº 001/2014 - 05/08/2014 - Apresentação de parte do sistema desenvolvido pela
Tecnologia da Informação do TJTO, referente aos cálculos e lista unificada, via convênio
realizado com o TJSC.
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Processos atuados
Processos

2013

2014

Precatório – Alimentar

66

97

Precatório – Comum

30

42

RPV (Requisição de Pequeno Valor)

171

241

TOTAL

267

380

Processos

2013

2014

Precatório – Alimentar

05

90

Precatório – Comum

04

12

RPV (Requisição de Pequeno Valor)

41

92

TOTAL

50

194

Processos arquivados

Mutirão de Precatórios

O

Tribunal de Justiça, buscando a conciliação como meio de findar os conflitos
judiciais, comemorou em 2014 o êxito na realização do Mutirão dos
Precatórios.

O Mutirão foi realizado no mês de agosto de 2014, pela Secretaria de Precatórios do TJTO,
sob a coordenação do Juiz Auxiliar de Precatórios, Pedro Nelson Miranda Coutinho.
Os processos em pauta eram oriundos de diversas comarcas, envolvendo 24 municípios,
sendo que destes, apenas quatro não compareceram às Audiências de Conciliação.

Processos
Audiências designadas

71

Audiências realizadas

56

Valor dos acordos firmados

R$19.355.850,12

Municípios envolvidos

24

Audiências que resultaram em conciliação

52

Tempo médio de cada audiência

30 minutos
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Estatística da Contadoria Judicial
Atividades Ordinárias
Natureza

2013

2014

363

871

5.060

6.040

Calculo de liquidação em sentença em apoio ao Nacom - Comarca de Araguaína e Dianópolis

640

00

Preenchimento de Guias de Arrecadação Judicial (DAJ e GRU), depósitos judiciais e auxílio para preenchimento de Guia
por meio de atendimento telefônico

630

679

Atendimento às chamadas telefônicas - de Comarcas e dos jurisdicionados, estimativa diária 10 (dez) ligações atendidas
por servidor e para preenchimento de Guias de Arrecadação Judicial (DAJ e GRU), Depósitos Judiciais e Auxilio para
preenchimento de Guia. Estimativa 50% do total geral de ligações recebidas. (03 servidores).

00

270

TOTAL

6.693

7.860

Natureza

2013

2014

Desenvolvimento de Tabelas de Atualização Monetária no âmbito Poder Judiciário do Estado do Tocantins

03

00

Desenvolvimento de Manual de Custas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins

01

00

Catalogação de sugestões para alteração de dados no portal SERVIÇOS, área de atendimento aos jurisdicionados no site
TJ/TO

01

00

Suporte para desenvolvimento sistema de custa e taxa judiciária do 2º grau

01

00

Relatório Estatístico

49

37

Participação em 20 reuniões comissão para elaboração de manual de despesas processuais

00

20

Participação em 1 reunião no anexo para tratar assunto de sistema de cálculo precatório

00

01

Participação curso de custa e taxa judiciária durante 5 dias

00

05

Relatório Estatística

00

37

Desenvolvimento de Tabelas de Atualização Monetária no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins

00

02

Desenvolvimento de Manual de Custas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.

00

01

Catalogação de sugestões para alteração de dados no portal SERVIÇOS, área de atendimento aos jurisdicionados no site
TJ/TO.

00

01

Atendimento para preenchimento de Guias de Arrecadação Judicial (DAJ e GRU), Depósitos Judiciais e Auxilio para
preenchimento de Guia via Atendimento telefônico.

00

75

Apontamentos e sugestões na Minuta do Decreto Judiciário do sistema de Cálculos em Precatórios

00

01

Apontamentos e sugestões para o Manual de sistema de Cálculos em Precatórios-GRV

00

01
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181

Cálculo de liquidação em Processos do TJTO
Atendimento às chamadas telefônicas - às Comarcas e aos jurisdicionados

Atividades Extraordinárias

TOTAL
Fonte: Contadoria Judicial
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Durante o Biênio 2013/2015 TJTO avança no cumprimento das Metas
Nacionais
Metas Prioritárias

O

Conselho Nacional de Justiça estabelece metas para o Judiciário como forma de propiciar uma justiça mais eficiente. As metas
definidas visam dar mais eficiência ao Judiciário, melhorar a gestão com gerenciamento de rotinas de trabalho, aumentar a
produtividade, reduzir custos e estoque processual.

As metas são definidas pelos 91 tribunais, durante o Encontro Nacional do Judiciário. Após definição das metas a presidência do TJTO nomeou
gestores para o respectivo acompanhamento e cumprimento. A nomeação dos gestores teve objetivo de delegar a atribuição de elaborar
projetos e ações para o alcance dos resultados para satisfazer as demandas de todos aqueles que necessitam da adequada prestação jurisdicional.
Apresenta-se os dados relativos ao cumprimento das metas nacionais do Poder Judiciário do Estado do Tocantins em 2013 e 2014.

Anos

2014

2013

Meta

Grau de Cumprimento

Meta 1 de 2014 – Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que
os distribuídos em 2014.
Dados atualizados até setembro.

110,18%

Meta 2 de 2014 – Identificar e julgar, até 31/12/2014, pelo menos 80% dos processos
distribuídos até 31/12/2010, no 1º grau, e até 31/12/2011, no 2º grau, e 100% dos processos
distribuídos até 31/12/2011, nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais Estaduais.
Dados atualizados até setembro.

1º Grau comum = 109,47%
2º Grau = 123,98%
Juizados Especiais e
Turmas Recursais = 99,78%

Meta 3 de 2014 – Estabelecer e aplicar parâmetros objetivos de distribuição da força de
trabalho, vinculados à demanda de processos, com garantia de estrutura mínima
das unidades da área fim.
Dados atualizados até setembro.

11,76%

Meta 4 de 2014 – Identificar e julgar até 31/12/2014 as ações de improbidade administrativa
e as ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, sendo que: na Justiça
Estadual, na Justiça Militar da União e nos Tribunais de Justiça Militar Estaduais, as ações
distribuídas até 31 de dezembro de 2012, e na Justiça Federal e no STJ, 100% das ações
distribuídas até 31 de dezembro de 2011 e 50% das ações distribuídas em 2012.
Dados atualizados até setembro.

48,49%

Meta 6 de 2014 – Identificar e julgar, até 31/12/2014, as ações coletivas distribuídas até
31/12/2011, no 1º Grau e no TST, e até 31/12/2012, no 2º Grau.
Dados atualizados até setembro.

1º Grau comum = 28,38%
2º Grau = 94,74%

Meta especifica da Justiça Estadual - Mapear, pelo menos, 60% das
competências dos servidores do 1º Grau, até 31 de dezembro de 2014, para subsidiar a
implantação da gestão por competências.
Dados atualizados até setembro.

142,64%

Meta 1 de 2013 – Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do
que os distribuídos em 2013.

89,53%

Meta 2 de 2013 – Julgar, até 31/12/2013, pelo menos, 90% dos processos distribuídos
em 2008, nas Turmas Recursais Estaduais, e no 2º grau da Justiça Estadual.

110,48%

Meta 16 de 2013 – Fortalecer a estrutura de controle interno no Tribunal.

82,35%

Meta 17 de 2013 – Desenvolver, nacionalmente, sistemas efetivos de licitação e contratos.

51,07%

Meta 19 de 2013 – Realização de parcerias entre o Conselho Nacional de Justiça, os
Tribunais de Justiça, os Tribunais Federais, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunas de
Contas, para aperfeiçoamento e alimentação do Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por ato de improbidade administrativa.

O Termo de Cooperação Técnica
CNJ n. 008/2014 será submetidos aos
tribunais envolvidos (estadual, militar
estadual, federal, STJ, e eleitorais) para
assinatura de termos de adesão.
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TJTO recebe Selo Prata
em 2014

O Tribunal de Justiça do Tocantins
se destacou no Relatório Justiça em
Números 2014 com um percentual
de 100% de casos novos eletrônicos
em todas as instâncias. O TJTO é o
único Tribunal da Justiça Estadual
a alcançar esse índice.

O

setor
de
estatística
foi
responsável pela consolidação
das informações do Justiça em
Números no biênio 2013/2015.

O TJTO apresentou um aumento de 16,2%
na conclusão dos processos, do ano de 2012
para o ano de 2013. Os números estão no
Relatório Justiça em Números 2014. Houve
também um aumento de produtividade dos
magistrados de 866 processos baixados
por magistrados em média, em
2012 para 1.119 em 2013.

O trabalho do setor de estatística teve como
objetivo consolidar e analisar os dados dos
setores envolvidos, estudando e entendendo a
metodologia utilizada pelo CNJ, e aplicando
a mesma para a retificação dos dados em
parceria e consonância com o setor
de estatística da Corregedoria
Geral de Justiça.

O

aumento da
produtividade
fez com que o
TJTO atingisse,
em 2013, 104%
do índice de
atendimento
à
demanda
que mede o
percentual de
saída em relação
à
entrada
de
processos.
Isso
significa
que
foi
solucionado,
aproximadamente, o mesmo
número de processos que entrou no
decorrer do ano. Se esse ritmo for mantido,
a tendência é que, nos próximos anos, haja
redução no estoque de casos pendentes de
julgamento.

Destaca-se
que em 2014
houve
uma
reestruturação
no
quadro
de pessoal da
Assessoria de
Estatística em
atendimento
a
Resolução
nº
49/2007
do
Conselho
Nacional de Justiça.
Assim o setor atualmente
conta com uma servidora com
formação em Estatística.
Em 2014 o Tribunal de Justiça do Tocantins foi
premiado pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) com o Selo Prata, na primeira edição
do Selo Justiça em Números. A concessão do
Selo Justiça em Números teve como objetivo
o reconhecimento dos tribunais que investem
na excelência da gestão da informação,
por meio do preenchimento da base de
dados do Justiça em Números, bem como
a apresentação de boas práticas de gestão
e adoção de sistemas informatizados que
contribuem para a geração de estatísticas.

Destaca-se que com a edição da portaria
1.302/2013 que criou uma comissão especial
para trabalhar a parametrização dos dados
estatísticos segundo os padrões estabelecidos
pelas Tabelas Processuais Unificadas. Como
resultado obteve-se uma coleta de dados
mais fidedigna trazendo informações que
retratem melhor a realidade do Judiciário
tocantinense.
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Núcleos e Centrais

63

NACOM
Interiorização da Justiça, valorização e
fortalecimento do 1º grau de Jurisdição

I

ntegrando o Programa de Gestão 2013/2015, o Núcleo de Apoio
às Comarcas – Nacom foi criado pela presidente do Tribunal
de Justiça do Tocantins, desembargadora Ângela Prudente,
por meio da Resolução nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, para
prestar auxílio às comarcas ou varas que apresentem acúmulo de
processos para sentença, decisão ou despacho, por prazo determinado
e mediante a edição de ato próprio de designação, a ser expedido
pela Presidência do TJTO; orientar servidores para procedimentos
de gestão cartorária; organizar as escrivanias com layout funcional; e,
padronizar rotinas e procedimentos com a adoção de atos ordinatórios.
O juiz de direito Océlio Nobre da Silva foi designado pela Portaria
n.º 233, de 04 de março de 2013, para exercer o cargo de Juiz
Coordenador do Nacom.
A equipe do Nacom conta com magistrados e servidores que atuam
em duas frentes: no próprio Nacom, na sede do TJTO e deslocandose às comarcas.

Equipe Nacom
O Núcleo de Apoio às Comarcas atualmente conta com o apoio
de:
• 05 magistrados, juiz Océlio Nobre, coordenador do Núcleo,
e os juízes Manuel de Faria Reis Neto, Jordan Jardim, Rodrigo
da Silva Perez Araújo e Gerson Fernandes Azevedo.
• 13 servidores Judiciais
• 12 servidores administrativos
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Nacom realiza mutirões, ajuda
diversas varas a dar mais celeridade
a processos e beneficia diretamente
jurisdicionados que aguardam resposta
da Justiça

Mutirão dos Juizados Especiais

O

utra importante mobilização realizada em parceria com
o Nacom foi o Mutirão dos Juizados Especiais de Palmas,
que tive início no dia 22 de abril e encerrou no dia 30
de maio de 2014, analisando processos sem previsão de
julgamento e aqueles agendados para o início de 2015. A primeira
etapa do Mutirão ocorreu nos juizados especiais Cível da Região
Central e Cível da Região Sul de Palmas, totalizando 226 audiências,
sendo 187 sentenças de mérito. Na segunda etapa, o Mutirão
concentrou seus esforços no juizado Especial Cível de Taquaralto,
onde foram realizadas 300 audiências, das 310 designadas, e proferidas
268 sentenças.

D

esde sua criação, instituída pela presidente do Tribunal de
Justiça do Tocantins (Gestão 2013-2015), desembargadora
Ângela Prudente, dentre suas atividades o Nacom
realizou e apoiou diversas comarcas na realização de
mutirões, promovendo mais celeridade ao andamento dos processos,
beneficiando principalmente o jurisdicionado. Ao todo foram 22
mutirões realizados pelo Núcleo em todo o Estado.
Só neste segundo semestre de 2014 o Nacom realizou nove mutirões
em todo o Estado. Com a ação foram auxiliadas: Vara Criminal de
Colinas; 2ª e 4ª Varas Criminais de Palmas; Vara Criminal de Colméia;
Vara Criminal de Cristalândia; Vara Criminal de Augustinópolis;
Juizado Especial Central de Palmas; 1ª Vara Cível de Porto Nacional
e Vara Criminal de Paraíso do Tocantins.
Para o juiz Marcelo Faccioni, do Juizado Cível Central de Palmas,
a atuação do Nacom nas atividades foi fundamental. “A ajuda do
Nacom fez com que as audiências fossem adiantadas e,
para os jurisdicionados, foi muito bom porque conseguimos
agilizar os processos”, afirmou o magistrado.

Mutirão Criminal

N

os meses de agosto e setembro de 2014 o Núcelo de Apoio
às Comarcas realizou mutirões criminais em diferentes
comarcas com alto índice de congestionamento. Foram
atendidas as Comarcas de Colméia (8 e 9 de outubro); a
4ª Vara Criminal de Palmas (20 a 24 de outubro); Cristalândia (3 a 7
de novembro); Augustinópolis (17 a 21 de novembro) e Paraíso (9 a 12
de dezembro).
O titular da Comarca de Augustinópolis, juiz Jefferson David Asevedo
Ramos, que também recebeu apoio do Núcleo em mutirões ressalta a
importância do Nacom. “Essa iniciativa reforça a preocupação
do Tribunal de Justiça em contribuir com o 1º Grau na
prestação jurisdicional célere e cada vez mais próxima dos
anseios sociais”.
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Visitas Nacom

D

urante os seus dois anos de atuação junto às 42 comarcas
do Tocantins o Núcleo de Apoio às Comarcas foi visitado
por equipes técnicas e autoridades, que conheceram
de perto o seu funcionamento. Em agosto de 2014 o
ministro Ricardo Lewandowski, então presidente eleito do Supremo
Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em visita
ao Tribunal de Justiça do Tocantins, foi um dos que conheceram a
sede do Nacom. O ministro tirou dúvidas sobre o funcionamento do
projeto e saiu entusiasmado com o que foi repassado. “É um sistema
interessante, boa iniciativa. Parabéns a todos vocês”.
Em 2013 o Nacom recebeu a visita do então juiz auxiliar da Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam),
Ricardo Chimenti. O juiz auxiliar da Enfam foi informado que a
criação do Núcleo foi uma das importantes metas do programa de
gestão 2013/2015 da desembargadora Ângela Prudente, com o
objetivo estratégico de garantir a cidadania através da distribuição
de uma justiça célere, segura e eficaz. Para Ricardo Chimenti “o
Tribunal de Justiça do Tocantins é um tribunal novo e com
ideias modernizantes que podem servir de referência para o
judiciário brasileiro”.

Central de Digitalização do Nacom

U

ma das Metas da Gestão 2013/2015 foi a digitalização do acervo remanescente de processos físicos do Poder Judiciário do Tocantins.
Para tanto, o Núcleo de Apoio às Comarcas foi fundamental para o cumprimento desse propósito e, consequentemente, inserção de
100% do acervo em tramitação no Sistema de Processos Eletrônico (e-Proc). A Gestão criou a Central de Digitalização coordenada
pelo Nacom, auxiliando inúmeras comarcas a entrarem integralmente na era virtual. Além do trabalho desenvolvido na Central,
equipes do Núcleo também percorreram as comarcas levando orientação e apoio no trabalho de digitalização garantindo a virtualização de 11
mil 643 processos nos anos de 2013 e 2014.
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NACOM em Números: 160.639 mil procedimentos realizados durante o biênio
2013/2015
2013

2014

o ano de 2013, o Núcleo de Apoio às Comarcas registrou
a marca de 76.405 mil procedimentos realizados, deste
montante 3.867 foram atos judiciais, sendo 256 decisões,
2.223 sentenças e 1.388 despachos. Também foram
realizados pelo Nacom 56.033 atos cartorários (atos, atualização
sproc, digitalização, inclusão e-Proc, remessa TJ), atendendo no total
25 comarcas e 79 Varas. Ainda somam-se a esses números 10.571
análises de processos, 17 júris e 300 audiências.

á em 2014 o Nacom, dando continuidade ao trabalho
ultrapassou os números registrados em 2013. Foram 83.884
procedimentos no total, sendo 801 decisões, 4.700 sentenças,
2.575 despachos, 48.535 atos cartorários, 4.966 análises
de processos, 9.388 digitalizações, 10.344 gerenciamentos, 483
remessas ao Tribunal de Justiça, 38 júris e 2.054 audiências. Ações
que descongestionaram muitas comarcas e garantiram uma Justiça
mais célere e eficaz para os tocantinenses que recorreram ao Poder
Judiciário do Tocantins.

Resumo das atividades em 2013

Resumo das atividades em 2014

N

J

Procedimentos

Quantidade

Procedimentos

Quantidade

Decisões

256

Decisões

801

Sentenças

2.223

Sentenças

4.700

Despachos

1.388

Despachos

2.575

Atos Cartorários

56.033

Atos Cartorários

48.535

Análise de Processos

10.571

Análise de Processos

4.966

Digitalização

2.255

Digitalização

9.388

Gerenciamento

2.812

Gerenciamento

10.344

Remessa TJ

900

Remessa TJ

483

Júris

17

Júris

38

Audiências

300

Audiências

2.054

TOTAL

76.755

TOTAL

83.884

Resumo das atividades em 2013

Resumo das atividades em 2014

Procedimentos

Quantidade

Procedimentos

Quantidade

Apoio em Gabinete

14 Comarcas
24 Gabinetes

Apoio em Gabinete

14 Comarcas
40 Gabinetes

Apoio em Cartório

25 Comarcas
79 Cartórios

Apoio em Cartório

21 Comarcas
62 Cartórios

Apoio Mutirão de Audiências

20 Mutirões

Resumo da Atuação do Nacom 2013/2014
Total de Procedimentos

160.639

Total de Gabinetes que receberam apoio

64

Total de Cartórios que receberam apoio

141
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Criação das Centrais de Execuções
Fiscais

C

om foco na reestruturação organizacional das comarcas
e na otimização da força de trabalho existente, foram
criadas, por iniciativa da Presidência do Tribunal de Justiça
do Estado do Tocantins, durante a Gestão 2013/2015
as Centrais de Execuções Fiscais nas Comarcas de Palmas,
Araguaína, Gurupi, Dianópolis e Porto Nacional, tendo em
vista a necessidade de agilizar a tramitação dos processos de execução
fiscal, de modo a evitar a acumulação de feitos. As Centrais são
destinadas a gerir e processar as ações executivas fiscais municipais e
estaduais.

Funcionamento das Centrais

A

s Centrais de Execução Fiscal são vinculadas às Varas
das Fazendas e Registros Públicos e se destinam a gerir e
processar as ações executivas fiscais municipais e estaduais.
O objetivo é desafogar e proporcionar mais agilidade
na tramitação dos processos de execução fiscal, permitindo que os
juízes fazendários ocupem-se, prioritariamente, dos processos de
conhecimento, contenciosos ou de jurisdição voluntária, de sua
competência. A medida aperfeiçoa a força de trabalho e a estrutura
organizacional existente, sem qualquer aumento de despesa para o
Poder Judiciário.

Convênios

D

urante a Gestão foram firmados convênios de cooperação
com o Executivo Estadual e Municipais objetivando
a disponibilização de pessoal e meios necessários à
viabilização, implantação e manutenção das Centrais de
Execuções Fiscais nas Comarcas de Palmas, Araguaína e Gurupi.
Com o esforço e comprometimento dos juízes coordenadores das
centrais e servidores, durante o biênio 2013/2014 as unidades
alcançaram números expressivos.
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Criação dos Centros
Realização da Semana Nacional da Conciliação
durante o biênio 2013/2015 atinge recordes de
Judiciários de Solução
de Conflitos e Cidadania valores acordados e participação de Comarcas
Poder Judiciário do Tocantins comarcas no Tocantins, envolvendo mais de
participou em 2013 e 2014 100 conciliadores voluntários.
(Cejusc)
ativamente da Semana Nacional

C

om a finalidade de se adequar à
Resolução nº 125, do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), que
dispõe sobre a política nacional
de tratamento adequado de conflitos de
interesses, no âmbito do Poder Judiciário,
a Gestão 2013/2015 encaminhou e

o Pleno do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins aprovou a
criação dos Centros Judiciários de
Solução de Conflitos e Cidadania
(Cejusc) das Comarcas de Palmas,
Araguaína, Colinas do Tocantins,
Porto Nacional e Gurupi.
A Resolução nº 09, de 20 de junho de 2013,
foi publicada no dia 27 do corrente mês no
Diário de Justiça.
O objetivo desses centros é o promover ações
de incentivo à autocomposição de litígios e à
pacificação social por meio da conciliação e
da mediação.

O

da Conciliação, uma ação do
Conselho Nacional de Justiça, em parceria
com os tribunais. Durante a Gestão
2013/2015 o Judiciário tocantinense não
mediu esforços para promover a paz social,
registrando números expressivos durante a
mobilização anual.

2013

E

m 2013 a Semana Nacional da
Conciliação, realizada entre os dias
2 e 6 de dezembro, chegou ao valor
de R$ 11.903.091,90 em acordos.
A soma dos valores acordados é a maior já
registrada em todas as edições da Semana
no Tocantins. Para alcançar esse número
houve o envolvimento de 22 comarcas, sendo
Palmas a responsável por aproximadamente
R$ 7 milhões do valor total em acordos.
Além do montante significativo em acordos, a
mobilização no ano de 2013 ainda registrou
a realização de 2.791 audiências cíveis,
sendo homologados 863 acordos. Já na área
criminal foram 214 audiências. Ao todo
foram realizadas 3.005 audiências, das 3.832
designadas. Já o total de acordos foi de 977,
representando 32,51% do total de audiências
realizadas. O número de pessoas atendidas
chegou a 4.791.
A Semana Nacional da Conciliação, que
este ano trouxe o slogan “Eu concilio, você
concilia, nós ganhamos”, mobilizou 22
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2014

E

m 2014 o evento ocorreu entre os
dias 24 e 28 de novembro em 25
comarcas do Poder Judiciário. O
saldo final registrou a realização de
2.862 audiências cíveis e criminais, de um
total de 3.292 designadas, e que resultaram
em 1.208 acordos homologados, dentre
as quais 110 foram composições cíveis, 89
sentenças homologatórias de transação
penal e 5 homologações de suspensão do
processo. Em percentual foram 42,20%
dos casos solucionados definitivamente por
meio da conciliação. Em valores, os acordos
alcançaram um total de R$ 4.847.399,04.

A ação contou com o empenho de
magistrados, servidores e mais de 120
voluntários, possibilitando o atendimento
de 5.301 pessoas durante os cinco dias de
mobilização.

Parceria UMA

N

a edição de 2014 a Semana
Nacional da Conciliação ganhou o
reforço e a experiência dos alunos
da Universidade da Maturidade
(UMA), resultado da parceria do Tribunal
de Justiça com a Universidade Federal do
Tocantins. No total, 10 idosos atuaram dentro
do evento e prestaram serviços durante a
mobilização.

Gestão 2013/2015 cria Assessoria
das Coordenadorias - Garante
Eficiência Operacional

Criação do Núcleo de Repercussão
Geral e Recursos Repetitivos

O

Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos
(Nurer) foi instituído por meio da Resolução nº 5 do
TJTO, em 6 marco de 2014, como unidade permanente
vinculada à Presidência do Tribunal de Justiça, com a
finalidade de monitorar os recursos dirigidos ao Supremo Tribunal
Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) dando efetividade
à Resolução nº 160, de 19 de outubro de 2012, do Conselho Nacional
de Justiça.

A

Assessoria das Coordenadorias e Varas Especializadas foi
criada pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins para acompanhar o desenvolvimento das ações
do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário do Estado do Tocantins (GMF), do Comitê Executivo para
Monitoramento das Ações da Saúde no Estado do Tocantins (Cemas)
e da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência
Doméstica e Familiar. Hoje o Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, faz parte do Fórum de Violência contra a Mulher, Câmara
Técnica de Violência contra a mulher e Cedim – Conselho Estadual
dos Direitos da Mulher, ambos vinculados à Secretaria de Estado de
Defesa Social.

O Nurer é um canal de comunicação entre o Tribunal de Justiça, os
Tribunais Superiores (STF e STJ) e o CNJ, para fins de disponibilizar
dados atualizados sobre o acervo de recursos sobrestados ou suspensos,
os respectivos temas e os recursos paradigmas, conforme classificação
realizada pelos Tribunais Superiores.

GMF - O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário do Estado do Tocantins, instituído pela Portaria nº
444/2012/TJTO, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 2905,
de 02 de julho de 2012, com sede em Palmas–TO, tem por finalidade
acompanhar as prisões provisórias e a execução penal e fiscalizar as
condições dos estabelecimentos penais do Estado do Tocantins.

Entre as atribuições do Nurer está a de elaborar, trimestralmente,
relatório quantitativo dos recursos sobrestados no Tribunal de Justiça,
bem como daqueles sobrestados nas Turmas Recursais, Juizados
Especiais e de todas as Comarcas. Este relatório deverá conter sua
vinculação aos respectivos temas e recursos paradigmas no Supremo
Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.

CEMAS - O Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da
Saúde no Estado do Tocantins – Cemas-TO foi instituído a partir
da Resolução nº 107 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 6 de
abril de 2010, em decorrência da crescente demanda individualizada
em busca da proteção jurisdicional dos cuidados com a saúde e
reflexos em variados segmentos. A litigiosidade de massa reclama
adoção de métodos de resolução alternativos ou integrativos no âmbito
coletivo, sem prejuízo da individualização, por meio da interlocução
com as diversas instituições responsáveis envolvidas.

Em razão dessa atribuição, foi desenvolvido um manual, que tem
por escopo apresentar ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins os
passos procedimentais para o sobrestamento do feito, quando estiver
vinculado a algum processo pendente de julgamento de repercussão
geral (STF) ou recurso repetitivo (STJ).

2014
Acervo de Recursos Sobrestados de Repercução Geral STF

131

Processos Julgados e Baixados

08

Recursos Repetitivos - STJ

232

Processos com Recursos Repetitivos Julgados e Baixados

134

TOTAL

505

Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar - Foi criada a partir da resolução
nº 01/2012, publicada no Diário da Justiça nº 2802, suplemento (01)
um. As Varas de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra
a Mulher cumprem o papel importante na criação de mecanismos
para coibição, além de adotar procedimento, com competência cível
e criminal, para processar e julgar as ações decorrentes dos atos
previstos na Lei Maria da Penha. Com a instituição da Coordenadoria
está sendo possível promover a articulação interna e externa do Poder
Judiciário com demais órgãos governamentais e não governamentais
e sociedade civil.

Atividades da Câmara Técnica de Gestão e
Monitoramento do Pacto de Enfrentamento à
Violência Contra a Mulher em 2014
• Realização de cinco reuniões anuais conforme cronograma;
• Acompanhamento dos seguintes convênios em fase de
licitação e aquisição de produtos da Secretaria de Estado de
Defesa Social:
•• Convênio 746672/2010 – Reaparelhamento dos
Centros de Referência de Atendimento à Mulher nos
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municípios de Augustinópolis, Natividade e Palmas, e
aparelhamento dos Centros de Referência de Araguaína,
Gurupi e Tocantinópolis;
•• Convênio 774365/2012 - Aparelhamento da Casa
Abrigo de Araguaína;
•• Convênio 770838/2012  - Centro de Referência de
Atendimento à Mulher em Arraias.
• Acompanhamento do projeto de implantação da Casa da
Mulher Brasileira;
• Reivindicação para criação da Secretaria Estadual da Mulher;
• Acompanhamento das atividades do Fórum;
• Elaboração do Planejamento Integral Básico para o
quadriênio 2016/2019, enviado para Câmara Técnica Federal
em dezembro 2014.

Relatório de Atividades do GMF - Grupo de
Monitoramento e Fiscalização Carcerária do
Estado do Tocantins
. Foi realizado levantamento de quais comarcas possuem o
Conselho da Comunidade e, para as que não tinham, foi
determinada a instalação e repassada orientação sobre como
proceder;
. Realizou-se treinamento para uso da calculadora do CNJ a
todos os escrivães das varas criminais;
. Com o objetivo de mapear a realidade de todo o sistema
carcerário do Estado, foram realizadas visitas às unidades
prisionais de 16 comarcas, sendo que o grupo, neste ano de
2014, daria continuidade às visitas até atingir todas as comarcas;
. Foram disponibilizadas pela CNJ cartilhas da Pessoa Presa, as
quais foram distribuídas a detentos de 39 comarcas;

. Mutirão Carcerário organizado e executado em
conjunto pelo TJTO e CNJ/DMF, onde, em menos
de 30 dias, foram analisadas 1.656 execuções
penais e 757 ações penais com presos provisórios;
. Recomendação à Secretaria de Defesa Social para que crie
rotina de procedimentos nas unidades prisionais de vistoria
de todos que tenham acesso a seu interior, especialmente na
Penitenciária de Barra da Grota, incluindo os funcionários da
empresa Umanizzare;
. O GMF, considerando as condições físicas e de superlotação
em que se encontra o sistema carcerário do Estado, solicitou
informações à Secretaria de Defesa Social acerca da execução
de todas as obras de construção e reforma das unidades
prisionais em andamento no Tocantins.
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Gestão Investe nos Atendimentos do
Núcleo de Apoio Técnico - NAT

Total de consultas judiciais e extrajudiciais
encaminhadas ao NAT:
Tabela 01 - Consultas judiciais e extrajudiciais ao NAT
de janeiro a outubro de 2014.

E

m atenção à Recomendação nº 31, de 30 de março de
2011, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos
tribunais a adoção de medidas visando melhor subsidiar os
magistrados e demais operadores do direito, para assegurar
maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo
a assistência à saúde, considerando o elevado número de litígios
referentes ao direito à saúde, bem como o forte impacto dos dispêndios
sobre os orçamentos públicos, na determinação de tratamentos de
alto custo, quando o sistema possui alternativas já experimentadas
e exitosas, foi instituído o Núcleo de Apoio Técnico para subsidiar
os magistrados, representantes do Ministério Público e Defensoria
Pública na formação de juízo de valor quanto à apreciação das
questões clínicas apresentadas pelas partes nas ações relativas ao SUS
- Sistema Único de Saúde.

Consultas

Quantidade

(%)

Extrajudicial

403
242
645

62
38
100

Judicial
TOTAL

Evolução das demandas extrajudiciais:
Tabela 02 - Resultados das demandas extrajudiciais
após informações técnicas do NAT de janeiro a
outubro de 2014.
Situação

Quantidade

(%)

Não ajuizadas

403
89
403

78
22
100

Ajuizadas

Neste sentido, o NAT de Palmas - TO, que atende todo o Estado do
Tocantins, vem cumprindo seu papel e informa o desempenho no
período de janeiro a outubro de 2014:

TOTAL

72

Judiciário 100%

Digital
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Judiciário 100% Digital é meta da Gestão 2013/2015 - A ação resulta em
mais celeridade, eficiência e transparência

A

D
V

integral digitalização da Justiça foi uma das prioridades da
gestão 2013/2015, assim o ano de 2014 findou com 100%
das Comarcas de 1ª e 2ª Entrância trabalhando totalmente
no sistema e-Proc e mais de 50% das Varas das Comarcas
de 3ª Entrância. Foram ao todo 101.843 processos físicos
digitalizados e inseridos no e-Proc no exercício 2013/2014.

esignação de equipes do Nacom para auxiliar as atividades de
digitalização nas comarcas do interior do Estado e da Capital.

isando assegurar a Acessibilidade ao e-Proc/TJTO, foi
alterada a Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011,
que regulamenta o processo judicial eletrônico (e-Proc/TJTO), no
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, determinando
que a digitalização dos processos físicos seja feita com a utilização da
ferramenta de reconhecimento de caracteres, a exemplo do OCR
(Optical Character Recognition), possibilitando que deficientes visuais
ouçam as peças do processo.

Para atingir tais resultados foi elaborado e executado o Projeto
Judiciário 100% Digital, em alinhamento ao Planejamento Estratégico
do Tribunal de Justiça e com a finalidade de digitalizar 100% o acervo
de processos físicos das Comarcas de 1ª, 2ª e 3ª Entrância do Estado
do Tocantins, tendo suas atividades coordenadas pela juíza auxiliar da
Presidência, Silvana Maria Parfieniuk.

F

oram firmadas importantes parcerias tendo com
objeto reforçar a força de trabalho nas atividades de
digitalização, reforçando as atividades desenvolvidas
com foco na Interiorização da Justiça.

O Projeto justificou-se tendo em vista a necessidade de unificação
dos Sistemas processuais, criando modelo único a ser adotado; para
permitir o acompanhamento da movimentação processual em tempo
real; promover a celeridade processual; melhorar a coleta de dados
estatísticos; reduzir custos e proteção ao meio ambiente; otimizar a
realização de ações voltadas a melhoria da prestação jurisdicional,
como os mutirões e permitir a aferição da produtividade dos serviços.

M

arinha do Brasil - Voluntários da Capitania Fluvial do
Araguaia Tocantins integraram a equipe que trabalhou para a
digitalização dos processos físicos. Os marinheiros foram capacitados
pela equipe do Nacom para se familiarizaram com as etapas do
processo de digitalização.

Modernidade, celeridade e eficiência estão ainda mais
presentes na Justiça do Tocantins. A digitalização
do acervo físico remanescente ao longo da gestão
possibilitou o fim dos processos de papel, da
morosidade burocrática e facilitou cada vez mais o
acesso do cidadão à Justiça.

Para auxiliar na execução do projeto a
Presidência do TJTO desencadeou importantes
ações a seguir especificadas:

E

xpedição de Portarias instituindo metas para as Comarcas
de 1ª, 2ª e 3ª Entrâncias do Estado do Tocantins promover
a digitalização integral do acervo físico ainda remanescente,
impulsionando assim tais atividades. (Portaria nº 1.656/2014 Comarcas de 1ª Entrância; Portaria nº 2.056/2014 - Comarcas
de 2ª Entrância e Portaria nº 3.742/2014 - Comarcas de 3ª
Entrância).

I

nstalação da Central de digitalização vinculada ao Núcleo de
Apoio às Comarcas – Nacom, uma estrutura com computadores
e scanners foi montada no Anexo II do TJTO para proporcionar
condições adequadas dos trabalhos de digitalização do grande volume
de processos físicos das comarcas que recebem o apoio do Nacom.

I

nstituição do Selo 100% Digital, por meio da Portaria nº 2.249, de
9 de julho de 2014, com o objetivo de outorgar o reconhecimento da
excelência dos trabalhos desenvolvidos pelas unidades jurisdicionais
que conseguirem concluir a digitalização dos processos físicos e
a inserção desse acervo no sistema processual eletrônico adotado
pelo Judiciário tocantinense. A Presidência do Tribunal de Justiça
buscou reconhecer o empenho e comprometimento demonstrado
por magistrados e servidores, além de motivar e valorizar ações
desenvolvidas em prol da digitalização.
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E

xército Brasileiro – o Tribunal de Justiça ampliou parceria com o 22º Batalhão de Infantaria do Exército – TO, que auxiliou na
digitalização de processos físicos em varas da Comarca de Palmas, sob a supervisão do Nacom.

I

nstituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Tocantins - IFTO – Foi
firmado convênio entre o Tribunal de Justiça
e a IFTO em maio de 2014, possibilitando
os estudantes do Instituto ampliar seus
conhecimentos por meio de estágio no Poder
Judiciário tocantinense. A parceria proporciona
a disponibilização de vagas para realização
de estágio dos acadêmicos regularmente
matriculados e com frequência efetiva dentro
das respectivas áreas de formação da instituição
de ensino. Entre as atividades exercidas pelos
estudantes, está o apoio na digitalização dos
processos físicos ainda restantes.
Assim, como resultado os estagiários da IFTO
foram fundamentais para digitalização dos
processos de comarcas do interior. Em 30 dias
foram digitalizados e inseridos no e-Proc (Sistema
Eletrônico de Processos) 913 (novecentos e treze)
processos da Comarca de Axixá do Tocantins,
concluindo os trabalhos dentro do prazo.
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Panorama da Digitalização no Estado
do Tocantins

Comarca de Colinas do Tocantins

Comarcas de 1ª Entrância 100% Digitalizadas

Comarca de Guaraí

• Vara Criminal
• 2ª Vara Cível

• Juizado Especial Cível e Criminal
• Vara da Família, Sucessões, Infância e Juventude e 2ª Cível
• Vara Criminal

• Almas
• Araguacema
• Aurora do Tocantins
• Axixá Tocantins
• Figueirópolis
• Goiatins
• Itacajá
• Novo Acordo
• Pium
• Ponte Alta do Tocantins
• Tocantínia
• Wanderlândia

Comarca de Gurupi
• Vara de Precatórias
• Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e
Familiar
• Vara da Infância e da Juventude
• Juizado Especial Criminal
• Central de Execuções Fiscais
• Juizado Especial Cível
• Vara de Execuções Penais

Comarcas de 2ª Entrância 100% Digitalizadas

Comarca de Palmas

• Alvorada
• Ananás
• Araguaçu
• Arapoema
• Augustinópolis
• Colméia
• Cristalândia
• Filadélfia
• Formoso do Araguaia
• Itaguatins
• Miranorte
• Natividade
• Palmeirópolis
• Paranã
• Peixe
• Xambioá

• 1ª Vara Cível
• 1ª Vara Criminal
• 1ª Vara da Família e Sucessões
• 2ª Vara Cível
• 2ª Vara Criminal
• 3ª Vara Criminal
• 3ª Vara da Família e Sucessões
• Juizado Especial Cível
• Juizado Especial Cível e Criminal Norte
• Juizado Especial Cível e Criminal Sul
• Juizado Especial Cível e Criminal Taquaralto
• Juizado Especial Criminal
• Juizado da Infância e Juventude
• Vara de Precatórias
• Vara de Violência Doméstica
• Justiça Militar
• Execução Fiscal

Comarcas de 3ª Entrância 100% Digitalizadas

Comarca de Pedro Afonso

• Arraias
• Taguatingua
• Dianópolis
• Miracema do Tocantins

• Vara Criminal
Comarca de Porto Nacional

Detalhamento das varas das comarcas de 3ª
entrância 100% digitalizadas

• 2ª Vara Criminal, Execuções Penais e Central de Execuções
de Penas e Medidas Alternativas
• Juizado Especial Cível
• Juizado Especial Criminal

Comarca de Araguaína
• Juizado da Infância e Juventude
• Vara de Precatórias, Falências e Concordatas
• 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos
• 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos
• Juizados Especias
• Execução Fiscal
• 1ª Vara Cível

Comarca de Tocantinópolis
• Juizado Especial Cível e Criminal

*Dados fornecidos até 19 de dezembro de 2014
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Selo 100% Digital

I

ncentivar e valorizar magistrados e servidores empenhados na
digitalização e inserção do acervo físico no Sistema e-Proc, foi a
proposta do Selo Judiciário 100% Digital. A outorga foi instituída
pela presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins,
por meio da Portaria nº 2249, de 9 de julho de 2014, publicada no
Diário da Justiça, n° 3388.
O Selo é destinado a unidades jurisdicionais que concluírem a
digitalização dos processos e a inserção no e-Proc, após comunicação
formal à Presidência do TJTO. Magistrados e servidores responsáveis
pela integral digitalização do acervo físico, ou que tenham recebido
auxílio do Nacom para a digitalização de até 30% do estoque,
receberam ainda menção honrosa, registrada no respectivo dossiê
funcional.

Processos Digitalizados e Inseridos no e-Proc

2012

1.692

2013

40.799

2014

61.044

TOTAL

103.535
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Destaque no Justiça em Números do CNJ:
TJTO é o único tribunal do país 100% no
processo eletrônico

O

Tribunal de Justiça do Tocantins se
destacou no Relatório Justiça em
Números, do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) em 2014, por ser o único
órgão da Justiça Estadual a alcançar 100% de casos
novos eletrônicos em todas as instâncias.
O Poder Judiciário do Estado do Tocantins, após
concluir a implantação do Sistema de Processos
Eletrônico (e-Proc) no Tribunal e nas 42 comarcas,
só recebe novos processos de forma virtual. E aos
poucos os remanescentes que tramitavam de forma
física foram digitalizados e inseridos no e-Proc,
deixando a era do papel no passado.
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Infraestrutura
e Obras
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Valorização do 1º Grau:
comarcas ganham mais estrutura na busca pela excelência na prestação jurisdicional
urante os últimos dois anos o Poder Judiciário do Tocantins,
seguindo a Meta da Gestão 2013/2015 de valorizar o 1° Planejamento e organização: TJTO
grau de jurisdição, passou por um intenso processo de conclui Plano de Obras do Judiciário
estruturação das comarcas do Estado. As construções dos
prédios do Poder Judiciário, que foram iniciadas em 2010 e tiveram Tocantinense

D

suas obras paralisadas no mesmo ano, foram reavaliadas e retomadas
em 2013. Inaugurando nesse período sete fóruns,

construções amplas e modernas que estão garantindo
instalações dignas a magistrados, servidores e cidadãos,
além do aprimoramento da prestação jurisdicional.

Estão em andamento as obras de Goiatins, prevista para ser entrgue
em fevereiro de 2015, e o tão esperado Fórum de Araguaína.

O

Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no ano de 2014,
registrou um grande avanço administrativo na área de
infraestrutura. Em sessão do Tribunal Pleno, realizada no
dia 7 de julho, os desembargadores do Tribunal de Justiça
aprovaram o Plano de Obras do Judiciário tocantinense. O trabalho
desenvolvido pela Diretoria de Insfraestrutura e Obras, em parceria
com a Coordenadoria de Gestão Estratégica traz a priorização das
obras da Justiça do Tocantins, levando em consideração estrutura
física e a prestação jurisdicional.

Além disso, 10 Unidades Judiciárias também foram entregues e
cedidas temporariamente ao Estado para abrigar instituições que
atuam no Sistema de Justiça, outras cinco estão sendo licitadas para
conclusão das obras. As Comarcas de Araguatins e Augustinópolis
receberam a implantação dos equipamentos e mobiliário do Tribunal
do Júri. Reformas e ampliações também foram executadas no biênio
de 2013/2014. Na sede do TJTO o Tribunal Pleno e as câmaras cíveis
e criminais foram reformadas e entregues em 2014. Comarcas como
Tocantínia, Araguaína, Arapoema, dentre outras também receberam
reparos nas estruturas físicas dos fóruns e anexos. Atualmente também
estão em andamento as reformas nas comarcas de Gurupi e Ananás.

De acordo com a diretora de Infraestrutura e Obras do Tribunal,
Rosane Mesquita, um trabalho intenso e minucioso foi realizado em
todas as unidades do Judiciário. Os servidores Mário Sérgio Loureiro
Soares, engenheiro do TJ e a assessora de estatística, Maria das Graças
Dias Pinheiro levantaram detalhadamente a situação da estrutura
física dos prédios ocupados pela Justiça, a adequação do imóvel para
à prestação jurisdicional, os municípios atendidos pela comarca,
população assistida e número de processos. A ação resultou em um
Sistema de Priorização de Obras do TJTO, tanto quando se refere a
construção de novos prédios ou a reformas parciais e gerais, por meio
de informações mais precisas.

O Plano de Obras integra o Programa de Gestão 2013/2015
do TJTO e ainda atende a Resolução nº 114/2010, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre o
planejamento, a execução e o monitoramento de obras
do Poder Judiciário e determina em seu artigo 35 a edição, por

parte dos tribunais, de normas complementares para disciplinar a
implantação do Sistema de Avaliação e Priorização de Obras.
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Fórum concluído 2013
Fórum de Filadélfia – Através de parceria firmada com o Consórcio Estreito de Energia (Ceste), devido ao alagamento da região que atingiu
o prédio da Comarca, foi construído e entregue o novo Prédio do Fórum em setembro de 2013. Terreno com área de 2.137,58 m² que abriga o
prédio de 772,33 m² e Tribunal do Júri com capacidade para 78 lugares.

Antes
81

Fórum concluído 2013
Fórum de Augustinópolis – Erguido em um terreno de
2.036,01m², e área de construção de 809,70 m², abriga três
varas, três gabinetes e possui Tribunal do Júri com 78 lugares.
As instalações foram inauguradas em outubro de 2013.

Antes
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Fórum concluído 2013
Fórum de Araguatins – O Prédio está localizado em um
terreno de 2.025,00 m² com área construída de 883,10 m² e,
abriga três varas, três gabinetes e um Tribunal do Júri com 78
lugares. Inaugurado em novembro de 2013.

Antes
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Fórum concluído 2014
Fórum de Novo Acordo – O Prédio está localizado em um
terreno de 2.025,00 m² com área construída de 696,70 m², abriga
uma vara, gabinete de magistrados e um Tribunal do Júri com 78
lugares. Inaugurado em agosto de 2014.

Antes
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Fórum concluído 2014
Fórum de Xambioá – O Prédio está localizado em um terreno de 1.800,00
m² com área construída de 809,70 m², abriga duas varas, dois gabinetes e um
Tribunal do Júri com 78 lugares. Inaugurado em outubro de 2014.

Antes
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Fórum concluído 2014
Fórum de Porto Nacional – O Prédio está localizado em um
terreno de 14.725,11 m² com área construída de 6.746,43 m²,
comporta doze varas, Ministério Publico, Defensoria Pública e
um Tribunal do Júri com 120 lugares, devidamente instalado e
mobiliado. Inaugurado em outubro de 2014.

Antes
86

Fórum concluído - janeiro 2015
Fórum de Guaraí – O Prédio está localizado em um terreno de
5.500,00 m² com área construída de 4.173,78 m², comporta oito
varas, Ministério Píblico, Defensoria Pública e um Tribunal do Júri
com 120 lugares,devidamente instalado e mobiliado. Obra entregue
em janeiro de 2015.

Antes
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Fóruns em andamento
Fórum de Goiatins – O Prédio está localizado em um terreno de
2.766,60 m² com área construída de 696,70 m², vai abrigar uma vara,
gabinete de magistrado e um Tribunal do Júri com 78 lugares. Obra
em andamento, previsão de conclusão em fevereiro de 2015.
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Fóruns em andamento
Fórum da Comarca de Araguaína – Ao ser concluída
a obra terá uma área de 10.596,58 m², dispostos em cinco
pavimentos, térreo e mais quatro pisos, que abrigarão 20
varas judiciais, auditório para 251 pessoas e Salão do Júri
com 238 lugares, além da parte administrativa. Toda essa
estrutura está sendo erguida em um terreno de 13.215,70
m², na região central da cidade.

89

TJTO conclui Unidades Judiciárias

Concluídas em 2014

S

• Couto Magalhães
• Lizarda
• Juarina
• Combinado
• Goianorte
• Dueré

eguindo um projeto padrão as Unidades Judiciárias possuem
área de 168,50 m² e uma estrutura de banheiros femininos,
masculinos e de PNE (Portadores de Necessidades Especiais),
recepção, sala de audiência, cartório, secretaria, gabinete de
juiz, copa, área de serviço, garagem, aposento para magistrado.

Concluídas em 2013

Em execução

• Conceição do Tocantins
• Divinópolis
• São Valério
• Lagoa da Confusão

• São Félix, em faze de conclusão;
• Talismã em fase de licitação;
• Palmeirante em fase de licitação;
• Campos Lindos em fase de licitação;
• Brejinho de Nazaré em fase de licitação.
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Gestão 2013/2015 garante
ampliação e reforma no TJTO e em
diversas Comarcas
Concluída 2013
Reforma do Fórum da Comarca de Tocantínia – Fórum passou
por ampliação e reforma geral de piso, forro, cobertura, estrutura
elétrica e hidráulica, além de sistema moderno de climatização,
móveis novos, extintores de incêndio e recursos de segurança como
grades nas janelas. Área total reformada é de 361,62 m² com uma
ampliação de 29,94 m².

Antes
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Reformas/ampliação
Concluída 2014
Reforma do Tribunal Pleno no Tribunal de Justiça –
O Tribunal Pleno passou por reforma geral de piso, tablado
iluminação,climatização e reforma/substituição do mobiliário.
Foram reformadas ainda a secretaria do Pleno e as câmaras cíveis e
criminais.
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Reformas/ampliação
Concluída 2014
Reforma do Fórum da Comarca de Arapoema – O prédio
passou por reforma geral de revestimentos(pisos e revestimentos),
esquadrias, forro, cobertura, estrutura elétrica, cabeamento
estruturado e estrutura hidráulica, sanitária e pluvial. Área total
reformada é de 599,68 m².

Antes
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Reformas/ampliação
Concluída janeiro 2015
Reforma do Fórum da Comarca de Tocantinópolis – O
prédio passou por reforma geral de revestimentos (pisos), esquadrias,
cobertura, estrutura elétrica e hidráulica, cabeamento estruturado.
Área total reformada é de 1.184,03 m².

Antes
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Reformas em andamento

Outras reformas concluídas na
Gestão 2013/2015

Reforma do Fórum da Comarca de Gurupi – Fórum passará
por reforma geral de revestimento (pisos), cobertura, estrutura elétrica
e hidráulica, estrutura de cabeamento estruturado e pintura.Área total
reformada é de 2.339,96 m². Previsão de entrega em março 2015.

Adequação da Reforma do Anexo do Fórum da Comarca
de Araguaína - Aquisição e instalação de 51 aparelhos de ar
condicionado e mobiliário completo.

Reforma do Fórum da Comarca de Ananás – Fórum passará
por reforma geral de revestimentos (pisos), forro, cobertura, estrutura
elétrica e hidráulica, extintores de incêndio e recursos de segurança
como grades nas janelas, estrutura de cabeamento estruturado e
pintura . Área total reformada é de 611,80 m² . Previsão de entrega
em março 2015.

Execução do serviço de ampliação da Subestação de Energia
do Prédio do Tribunal de Justiça - com adoção de mais um
transformador de 300KVA, para atender a demanda de energia
da Sala Segura Data Center, onde abriga os servidores da rede de
computadores do Poder Judiciário e reforçar a carga elétrica do prédio.

Assinatura das ordens de serviços das reformas
das Comarcas de Gurupi e Ananás.

Reforma do Fórum da Comarca de Araguaína - O prédio passa
por reforma geral de revestimentos(pisos), esquadrias, cobertura,
estrutura elétrica e hidráulica, reboco e pintura. Área total reformada
é de 1.353,50 m².
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Tecnologia da
Informação
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Gestão 2013/2015
investe em Tecnologia
da Informação e garante
uma Justiça mais
moderna e com mais
acesso para o cidadão

A

Tecnologia
da
Informação
durante a Gestão 2013/2015 foi
gerida buscando maximizar o
valor a ser agregado aos objetivos
do Poder Judiciário do Tocantins. Nesse
contexto a governança de TI passou a ser
estratégica para tais objetivos, com a criação de
artefatos de planejamentos como a criação do
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação,
Plano Diretor de Tecnologia da Informação,
Plano de Contratação, e Comitês Gestor de
Segurança da Informação, primordiais para
o alimento das ações institucionais.

Alta Disponibilidade

P

ara garantir ao cidadão maior acesso à Justiça a disponibilidade dos serviços de TI é
fator essencial. Assim, foram desenvolvidas ações como as que seguem abaixo durante
a Gestão 2013/2015.

• Acompanhamento e gerenciamento das obras do projeto de Alta disponibilidade (Data
Center da sede do TJTO e do Fórum de Palmas) no período de janeiro a setembro de
2013;
• Vistoria técnica para recebimento das obras juntamente com a Dinfra;
• Realização da movimentação do nó central da Rede Telejuris, (rack de serviços
composto por switch central, solução de segurança e aceleração de rede) para dentro do
Ambiente de Alta Disponibilidade AAD-TJTO.

Gestão reforça Segurança de
Redes

É

essencial que se tenha segurança
nos serviços de Tecnologia da
Informação providos por este
Tribunal de Justiça para que a
prestação jurisdicional seja efetiva. Para tanto
foram desenvolvidas as seguintes ações:
• Zelar pela imagem do domínio “tjto.jus.
br”, (servidores de DNS interno e externo),
conforme Resolução nº 46 de dezembro
de 2007 do CNJ junto ao CGI.br - Comitê
Gestor da Internet no Brasil;
• Instalação de aceleradores de Rede em
todas as comarcas;
• Controle de acesso web;
• Projeto Segurança de Redes:
•• Implantação da Solução de Segurança
de Firewall na Sede do TJ e em todas as
comarcas, juizados e anexos;
•• Instalação de Antivírus em todo parque
tecnológico;
•• Instalação de Firewall, IPs e E-mailgateway na Sede do TJTO;
•• Instalação de Firewall em todas as
comarcas, juizados e anexos.
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Projeto Rede WIFI para Salas de Audiências

E

ste projeto tem por finalidade a implantação de rede
wireless nas salas de audiências das comarcas, foi sugerido
pela Comarca de Porto Nacional, e a DTINF tem como
propósito estender a todas as comarcas do Estado.

• Foi realizado o pregão eletrônico 08/2014, e ATA-RP nº
45/2014;
• Inicialmente houve pedido de 20 unidades mais o treinamento;

• Foi realizado o treinamento e a sua implantação no Fórum de
Palmas, estando ainda em fase de testes.

Projeto Consolidação do Ambiente de TIC

A

infraestrutura de tecnologia da informação é um
componente fundamental para o sucesso do cumprimento
da Missão do Poder Judiciário, que é “Garantir a cidadania
através da distribuição de uma Justiça célere, segura e
eficaz”. Para tanto a Gestão 2013/2015 realizou as seguintes ações:
•• Criação de um ambiente de virtualização exclusivo
para o sistema e-Proc e instalação física e lógica de
servidores na sala segura;
•• Empréstimo de servidores DELL R710 (1x DSI) e
R900 (2x DABD);
•• Virtualização de servidores físicos webmail, tjsrvsis e
riskmanager;
•• Criação, clonagem e reconfiguração de máquinas
virtuais;
•• Exclusão de máquinas virtuais desativadas;
•• Atualização e configuração de firmware de servidores
de virtualização.
••• Recuperação do sistema Projudi
••• Confecção de termos de referência e auxílio
para cotação de preços e equipe técnica de
licitação:
Suporte técnico e manutenção preventiva para Storage e San Switch
Contrato 199/2014: Moving para storage hitachi ams 2500
Aquisição de solução de backup e recuperação (houve participação na edição do
TR e reuniões técnicas
com fornecedores)
Aquisição vCloud: licenças, upgrade, sns e instalação

TJTO avança ao integrar em 2014 à Rede Metrotins e garante mais
velocidade de dados e segurança

O

projeto Metrotins visa à interligação de prédios públicos
em Palmas por meio de uma rede metropolitana de fibra
óptica de alta qualidade, promovendo uma infraestrutura
de comunicação adequada para implantação de projetos
de modernização da máquina pública, onde todos os custos de
manutenção da mesma são rateados entre instituições que lhe fazem
uso.

unidades de Palmas fisicamente separadas.

No caso específico do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) esse
projeto vem ao encontro das necessidades oriundas da implantação
do processo eletrônico. Concomitante esse projeto busca a redução
considerável de custos com links de dados, uma vez que não será
mais necessária a contração de vários links pulverizados nas diversas

Com uma velocidade de 10 Gigabytes será possível fazer a transferência
de dados de forma rápida e ainda mais segura. A rede Metrotins é
coordenada no Tocantins pela UFT e integrada por oito instituições
estaduais e federais. A transmissão dos dados do Judiciário será feita
por fibra óptica exclusiva da Justiça.

No dia 16 de dezembro de 2014, a presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins integrou oficialmente o Poder Judiciário à Rede
Metrotins. As primeiras unidades interligadas ao TJTO por meio de
fibras ópticas foram Escola Superior da Magistratura Tocantinense,
Fórum da Comarca de Palmas e Corregedoria Geral de Justiça

“Por sua relevância o Metrotins se
tornou um projeto estratégico para o
Poder Judiciário e a partir de agora vai
garantir mais segurança e agilidade na
transferência dos dados da Justiça”
Desembargadora Ângela Prudente
Presidente TJTO
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Consolidação do e-Proc garante à Justiça do Tocantins um dos melhores
sistemas de Processo Eletrônico do país
Processo Judicial Eletrônico

Implantação de Sistema de Geração de PDF único   

O

Poder Judiciário do Estado do Tocantins implantou
o Sistema de Processos Eletrônico e-Proc. A Gestão
2013/2015 teve como principal desafio a consolidação
dessa ferramenta que interliga todo o Sistema de
Justiça tocantinense. Essa Meta foi cumprida no decorrer do biênio,
sendo possível avançar ainda mais com a implementação de novas
funcionalidades, como:
Implantação de Módulo de Ata de Julgamento   

• Permite a impressão dos documentos do processo eletrônico
em um documento PDF único, indexado pelos eventos e
documentos contidos dentro dele;
• A geração desse PDF facilita a leitura e o manuseamento do
processo por parte dos magistrados e servidores que utilizam o
sistema e-Proc/TJTO
Implantação do Modelo Nacional de Interoperabilidade  MNI

• O módulo premite a secretaria das câmaras imprimir a Ata
dos julgamentos realizados em sessão.

• O Modelo Nacional de Interoperabilidade foi instituído
através da Resolução Conjunta nº 3 de 2013 do CNJ, com o
intuito de definir regras sólidas para que os sistemas processuais
possam se comunicar. A implantação desse modelo pelo TJTO
permitiu que órgãos como a Defensoria Pública e o Ministério
Público integrassem seus sistemas internos ao sistema processual
do Tribunal.

Implantação de Módulo de Extrato de Ata   
• O módulo premite a secretaria das câmaras imprimir o
Extrato da Ata dos julgamentos realizados em sessão;
• O registro dos votos das sessões nesses módulos fica a cargo
da secretaria.

Implantação de Declínio de Competência   
• O módulo premite o servidor da Secretaria/Gabinete declinar
da competência de um processo remetendo-o para a instância
superior ou inferior conforme o caso necessário.

Implantação de Módulo para Antecipação de Votos   
• O módulo premite a comunicação entre assessores e
magistrados de maneira interna e segura, utilizando o próprio
sistema e-Proc;

Implantação de Módulo de Jurisprudência   
• Esse módulo aprimora a busca da jurisprudência no TJTO,
permitindo que o levantamento seja feito no inteiro teor do
processo. Trazendo os resultados de modo a facilitar o encontro
das informações desejadas;

• Permite a disponibilização dos votos entre os magistrados,
antes da sessão de julgamento, permitindo a ciência antecipada
dos votos em ambiente seguro e controlado.
Implantação de Módulo para Controle de Pauta de
Julgamento   
• Permite a impressão da pauta de julgamento, com o opções
para ordenar os feitos que serão julgados, marcar se o mesmo
foi retirado com vista ou se foi julgado, carregar as pautas das
sessões anteriores.

• A busca retorna resultados categorizados, permitindo aos seus
usuários que encontrem a informação desejada de maneira
mais simples e rápida.
Implantação de Vinculação do DAJ   
• Permite a vinculação do DAJ ao Processo Eletrônico, evitando
assim, que um mesmo DAJ seja utilizado diversas vezes em
processos distintos;

Implantação de Validação do documento do processo
eletrônico na Web
• Permite validar os documentos inseridos no e-Proc/TJTO
pela internet. Dessa forma os documentos impressos no sistema
poderão ter sua autenticidade conferida pelas entidades as
quais são destinados;

• Facilita a visualização do magistrado, informando se o DAJ foi
pago e qual o valor.
Implantação de Distribuição por Competência  

• Módulo que gera um QRCode nos documentos assinados
dentro do sistema e-Proc/TJTO, permitindo que o
jurisdicionado posteriormente o valide no site do Tribunal
de Justiça, garantindo maior segurança e credibilidade aos
documentos expedidos dentro do sistema.
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• Realiza a distribuição dos processos judiciais em 2º Grau por
Competência, para evitar as descompensações causadas pelas
comissões das quais participam os desembargadores do TJTO;
• Ampliação da distribuição por competência aos sistemas de
1º Grau, permitindo que os processos sejam compensados de
acordo com a competência de autuação no 1º Grau.

Implantação de Sistema de Controle de Penas Alternativas
- Siscopen   
Controlar as penas e medidas alternativas no âmbito das
Cepemas, controlando as entidades cadastradas, os pagamentos
pecuniários, as horas trabalhadas por cada réu e o cumprimento
da execução penal.
Implantação de Sistema de Central de Execução
• Alterações realizadas para adequar a Central de Execução
Fiscal, de forma a permitir maior facilidade na utilização e
agilidade na tramitação das execuções fiscais.

e-Plenário

M

ódulo que permitirá o gerenciamento do julgamento do
processo, integrando os módulos de Extrato de Ata, Ata,
Pauta de Julgamento e de Votação, que permite que os
desembargadores votem nos processos que são de sua
relatoria e revisão, garantindo uma maior agilidade no julgamento e
consequentemente um aumento na produtividade dos gabinetes.

Módulo de Metas/Marcações

Gestão implementa e-Proc: novas
ferramentas, mais funcionalidade

M

Pré-Análise

Controle de processos baixados

F

erramenta que permite a integração dos assessores jurídicos ao
Sistema e-Proc/TJTO, possibilitando a confecção e assinatura
das peças processuais. Portanto, a implantação desse módulo
permitiu ganho na produtividade da confecção das sentenças
por parte da assessoria judicial, que não precisa mais criar seus
documentos em editores de texto fora do sistema e disponibilizar para
o magistrado assinar, uma vez que a ação pode ser feita dentro do
próprio sistema e-Proc/TJTO. A possibilidade de utilizar os modelos
na pré-análise também permite que o analista ganhe tempo montando
as sentenças dos processos, pois não precisa mais se preocupar em
copiar e colar dados básicos como número de processo, nome das
parte, nome de advogados, entre outros.

TPU

I

mplantação da Tabela Processual Unificada nos moldes definido
na Resolução nº 46 de 2007, permitirá retirar dados estatísticos
mais precisos, de acordo com as parametrizações exigidas pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Foram alteradas a forma
como as movimentações e as classes são selecionadas, montando-se
uma estrutura de árvore que permite maior precisão aos usuários na
escolha das movimentações e ações utilizadas no Sistema, diminuindo
assim movimentações e autuações erradas.

Certidão 2º Grau

E

missão da certidão de antecedentes cíveis e criminais no
âmbito do 2º Grau, sendo realizada diretamente no site
do TJTO, desonerando o jurisdicionado de ir ao Tribunal
para emissão de uma simples certidão, assim como desonera
os servidores de emitir as mesmas, trabalho que demanda tempo,
principalmente em épocas eleitorais, devido a grande quantidade de
solicitações.

ódulo que permite a individualização de um determinado
grupo de processos através de dados objetivos como
classe processual, assunto e data de autuação. Tais
marcações recebem destaques nas páginas de listagem
de processos e na tela inicial dos magistrados e servidores, permitindo
uma rápida identificação de determinado grupo de processos.

A
A

lteração no fluxo, fazendo com que os processos baixados
que recebem petições para reativação de baixa não fossem
enviados aos relatores e sim fossem remetidos à divisão de
baixa permitindo sua análise para posterior remessa.

Módulo de mensagens

lteração do módulo de mensagens no Sistema e-Proc/
TJTO, permitindo que o mesmo seja enviado a determinada
entidade específica, gerando telas splash no login do usuário,
obrigando-o a dar ciência das mensagens enviadas via o
Sistema de Processo Eletrônico.

Manutenção do Sistema GISE
Implantação do Registro de Aquisições de
Imóveis por Estrangeiro

D
P

isponibiliza no GISE para registro pelas serventias de registro
de imóveis, dispensando meios físicos e disponibilizando a
situação de ocupação das nacionalidades adquiridas dentro
do Tocantins.

Implantação do módulo GISE – Gestão Juízes
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ermite às diretorias de fóruns acompanhar toda a situação das
serventias extrajudiciais da sua comarca sem necessidade de
documentos físicos, facilitando contato e verificação de todas
as suas responsabilidades junto ao TJTO.

Implantação do módulo GISE – Selos Extraviados

E

ste módulo contempla os registros de selos extraviados pelas
serventias do Tocantins e também dos outros estados. É
liberado dispositivo de alerta em todos os painéis do GISE,
Gestão Juízes, Gestão Cartórios e Gestão Corregedoria.
Este módulo elimina toda a tramitação de documentos físicos entre
Comarca, Corregedoria Geral de Justiça e Serventia através dos
alertas para ciência com verificação das informações e com consultas
definitivas destes selos pelas serventias.

Implantação da rotina de Termo

G
G

era uma vitrine no GISE, das informações de Registro
de Nascimento, Óbito e Natimorto dando celeridade às
serventias para correições tanto pela comarca quanto pela
Corregedoria.

Implantação do GISE – Comunica

P

ermite que as diretorias das comarcas se comuniquem com
as serventias, e vice-versa, Corregedoria com as serventias e
vice-versa, evitando grandes procedimentos de deslocamentos
físicos de mandatos, de ofícios e determinações, de forma
prática, segura e oficial.

Implantação do procedimento de Justiça Gratuita

E

nvolve o DAJ, e-Proc e GISE – Financeiro gerando um
relatório por Comarca/Vara/DAJ/Valor dos processos
do e-Proc que receberam deferimento num determinado
período;

• Implantação de estrutura personalizada de unidades de
emissão de DAJ para as permissões de uso dos espaços do
TJTO, com acompanhamento através do GISE – Financeiro;

Atendimento do Provimento 34 do CNJ

• Construído e disponibilizado no site do TJTO uma consulta
dinâmica das contas para depósitos judiciais por comarca e
construído serviço interno disponibilizando, entre sistemas,
estas contas para exibição no sistema de cálculo de custas;

era a exportação das receitas da serventia para integração
com sistemas informatizados ou manuais;

• Implantação de rotina de apoio no que tange a alerta de
estoque baixo de um determinado tipo de selo orientado para
efetivar a solicitação, evitando solicitações de emergência por
qualquer descuido da serventia;
• Desenvolvida uma visão completa da serventia contemplando
enviados e não enviados do movimento de atos, atrasos de
envios e de pagamentos, valores de taxa judiciária e Funcivil,
diferenças de taxas complementadas com pesquisa por vários
argumentos como pendências e com abordagem por período.

• Disponibilizado consulta das serventias extrajudiciais
dinâmicas no Site do TJTO, mostrando as informações ao
público diretamente do GISE – Registro Funcional. Estas
mesmas informações também estão disponíveis em menu
do GISE – Serventia para que as mesmas possam conferir e
mandar uma mensagem pelo GISE - Comunica solicitando
alterações com informações anexadas.

Implantação de Módulo de DAJ
• Apoio ao Funcivil para reembolso de isentos as serventias
extrajudiciais;

Implantação de Gráficos
• Gráficos de análise comportamental de envio por comarca,
por serventia.

• Liberação às serventias a possibilidade de estornar os atos
registrados de uma competência inteira;

• Gráficos de análise de pagamentos.

• Tela de apoio ao Funcivil com as informações de pagamento
das serventias na competência e cálculo para emissão do DAJ
de Recolhimento ao TJTO, da parte do Funcivil;

Unificação do Sistema GISE

E
A

ngloba DAJ, Registro Estrangeiro, Registro de Selos e
Comunica facilitando aos Juízes dos fóruns, serventias e
Corregedoria navegar livremente pelos módulos num único
login.

Adequação nos padrões de layout
lteração no layout para facilitar a navegação pela praticidade
de uso por ser intuitivo dentro dos padrões de prática atual
em sistemas web.

• Implantação da emissão de DAJ – provido interinamente com
permissão específica para os cartórios que estão nesta situação;
• Implantado rotina de DAJ para as serventias que controla
toda a sua situação de taxa, não permitindo emitir antes do
envio do movimento; não permitindo alterar o valor do DAJ
e nem efetuar pagamentos diferentes do saldo a pagar para
aquela competência;
• Implantado rotina de DAJ para a Corregedoria para emissões
avulsas para atender necessidades especiais das serventias, como
por exemplo, emissão de DAJ para recolhimentos de multas e
valores de correição;
• Disponibilizado serviços de DAJ em integração com SEI para
o ressarcimento de DAJ’s pagos;
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• Disponibilizado serviços de DAJ em integração com e-Proc
para dar informações a este sobre situação do documento de
arrecadação e também evitar o uso malicioso do mesmo DAJ
em mais de um processo;
• Liberado consulta no Site do TJTO sobre qualquer selo
utilizado, inutilizado ou extraviado no Tocantins com
informações de verificação por qualquer cidadão;

Sistema Eletrônico de Informações - SEI

N

ão apenas o processo judicial, mas também o administrativo
do Tribunal de Justiça do Tocantins é totalmente eletrônico,
por meio da ferramenta SEI - Sistema Eletrônico de
Informação. A integração dos sistemas do Poder Judiciário
ao SEI foi uma estratégia da Gestão 2013/2015 para uma efetiva
gestão da informação. Como seguem abaixo:
• Integração de Sistema de Diárias com SEI :

•• Implantado o DAJ Judicial, sem necessidade de
informações de login ou senha, entrando direto na
escolha da comarca/vara, facilitando ao público (cidadão,
advogados, magistrados e servidores), que utiliza o site
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (wwa.
tjto.jus.br), a localização de maneira ágil e simples dos
telefones, endereços, e-mail e horário de funcionamento
que compõem o Poder Judiciário do Tocantins;

•• Permite a comunicação entre os sistemas de Diárias e
o SEI;
•• Geração de requisições automáticas de diárias para
aprovação pela DIGER;
•• Amarrações para não permitir avançar diárias não
assinadas/autorizadas.

•• GPI (Gerenciamento do patrimônio imobiliário) o
sistema fornece imediatamente telas e relatórios que
permitem o gerenciamento e consultas ágeis sobre o
patrimônio imobiliário;

• Formulário financeiro de Restituição no SEI;  
•• Geração de solicitações automáticas no SEI para a
DFIN, através do formulário disponível no site.

•• Metas – Sistema de Meta nacionais definidas pelo
CNJ;

• Relatório de últimos processos que passaram pela unidade;   

•• GRV ( Gerenciador de Requisições de Valores) =
desenvolvido os módulos de Cálculos e Lista Unificada,
ambos estão em teste nas seções responsáveis (contadoria
judicial, secretária de precatório).

• Desenvolvimento Dashboard para melhorar visualização de
dados na tela de controle de processos, em andamento;
• Modelo de Documento de Férias com auto preenchimento
das informações do servidor logado.

Módulo de Recadastramento

M

odernização do módulo de recadastramento de servidor,
facilitando o acesso e permitindo que o servidor
tenha acesso aos dados cadastrados. Integrando o
recadastramento com o CAGE/IDP as informações
ficam unificadas em uma plataforma única que permite a DTINF
facilidades na hora de reformular o cadastro do servidor.

Efetividade/Resultados Alcançados

Módulo de frequência

C
A

riação do módulo de frequência que permite ao chefe de
departamento informar a frequência de seus servidores,
informando as faltas referentes ao mês em questão.

• Disponibilidade dos sistemas em 99%;
• Atendimento dos Padrões Mínimos de TIC em 66%;
• Disponibilidade de Infraestrutura apropriada para execução
das atividades do Judiciário;
• Segurança das Informações;
• Ambiente de Alta Disponibilidade;
• Manutenção do Parque de Tecnologia da Informação;

Modernização do sistema de contracheque

• Agilidade na tramitação dos processos judiciais e
administrativos;

lteração do sistema de contracheque integrando ao sistema
CAGE/IDP, garantindo maior segurança às informações.
Geração do QRCode no contracheque, permitindo a
validação do contracheque no site do Tribunal de Justiça
do Tocantins.
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• Facilidade de acesso à Justiça.

Monitoramento contínuo assegura mais qualidade à
prestação jurisdicional

P

ara uma prestação de serviços contínua e de qualidade o monitoramento pró-ativo se
faz necessário. A Diretoria de Tecnologia da Informação implementou mecanismos de
acompanhamento de modo a detectar possíveis incidentes, buscando evitá-los.

• Visita técnica à Comarca de Novo Acordo: análise de comportamento de sistemas;
• Criação de sistema de monitoramento e alertas destinados às atividades do e-Proc e SEI
(Nagios e Nagvis);
• Instalação e configuração do idoit e Weathermap;
• Monitoramento dos servidores de redes das comarcas com o software HP Insight;
• Atualização dos RIOS e RSP do CMC e Aceleradores de Rede das Comarcas, aplicação
de políticas, renovação de certificados digitais, recuperação do CMC (falha de disco);
• Monitoramento da Rede Telejuris via ferramentas da solução de segurança composta
por Firewalls, IPS e e-mail Gateway.

Ativos de Redes Monitorados pela DASR
Roteadores
Aceleradores de Rede
Firewall de Rede
AAD-TJTO
Servidores de Rede do TJTO
TOTAL
105

55
53
54
31
46
292

Gestão 2013/2015 promove
modernização da Infraestrutura de
Rede das Comarcas, Juizados e
Anexos

•• Anexo de Araguaína (com mudança de prédio);

arantir uma infraestrutura adequada aos serviços de
tecnologia da informação é um desafio contínuo para
gestão do Tribunal de Justiça do Tocantins. Neste sentido
a Diretoria de Tecnologia da Informação realizou diversas
atividades, como:

•• Fórum de Novo Acordo;

•• Fórum de Colinas;
•• Fórum de Cristalândia;
•• Fórum de Figueirópolis
•• Fórum de Filadélfia (com mudança de prédio);

G

•• Fórum de Itaguatins;

• Troca dos switches da sede do Tribunal de Justiça; (exceto o
core agendado para data futura);
• Implantação do novo servidor de arquivos da sede do Tribunal
de Justiça;
• Troca do switch central do Fórum de Palmas;

•• Fórum de Palmas;
•• Fórum de Pium
•• Fórum de Palmeirópolis;
•• Fórum de Paranã;
•• Fórum de Tocantínia;
•• Fórum de Tocantinópolis;
•• Fórum de Wanderlândia;
•• JECC e VMMP de Araguaína;
•• Juizado Sul.

• Adequação e troca do switch da Comarca de Miracema;

• Modernização da Infraestrtura de comarca;

• Incursão às comarcas de Augustinópolis, Tocantinópolis,
Formoso do Araguaia, Aurora, Tocantínia e Taguatinga para
manutenção de servidor de rede;

•• Montagem de Rack de Servidor de 24U para Firewall,
Acelerador, Novo Servidor de Rede e Circuito da
Operadora;

• Entrega das Racks de Servidores para unidades e anexos da
Capital;

•• Dotar a Rack com Nobreaks de 3.2 e 1.4 Kva;

• Instalação e configuração dos 12 novos aceleradores de redes;

•• Aquisição, instalação do novo servidor de Rede para
comarcas, juizados e anexos;

• Implantação do novo servidor de rede da Corregedoria
Geral de Justiça e homologação da Rack contendo os seguintes
equipamentos (servidor, acelerador, roteador, modem, firewall
e nobreaks).
• Incursão às Comarcas de Tocantinópolis, Novo Acordo e à
sede da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - Esmat
para efetuar adequações físicas, cabeamento de rede, elétrico,
montagem da Rack de servidor, implantação do novo servidor
de rede, Acelerador e Firewall;
• Incursões para efetuar adequações físicas, cabeamento de
rede, elétrico, montagem da Rack de servidor, implantação
do novo servidor de rede, Acelerador e Firewall nas seguintes
localidades:
•• Anexos do TJTO I, II e III;
•• Fórum de Alvorada;
•• Fórum de Araguaçu;
•• Fórum de Augustinópolis (com mudança de prédio);
•• Fórum de Araguaína
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•• Firewall;
•• Acelerador de Rede.

Padronização da infraestrutura das comarcas com implantação de Rack de 24U, Novo
Servidor de Rede, Acelerador de Rede, Firewall e novos nobreaks (conforme anexo 01);
A ilustração abaixo resume o objetivo desta atividade da DASR:
Antes

Depois
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Indicadores de progresso da Modernização da Infraestrutura da Rede das
Comarcas, Juizados e Anexos para o ano de 2013:
Firewall

Novo
Servidor de
Rede

Tomadas
32A

36

9

2

25

5

49

49

4

25

16/07/2013

7

50

50

9

25

4ª

12/08/2013

12

51

51

12

25

5ª

10/09/2013

14

51

51

14

27

18

51

51

18

29

7ª

08/10/2013
6ª
04/11/2013

23

51

51

23

29

8ª

11/11/2013

24

51

51

24

29

Medição

Data

Rack 24U Acelerador

1ª

15/05/2013

4

2ª

24/06/2013

3ª

Disponibilidade de Sistemas   
• Aquisição do SGBD MySQL Enterprise Edition
• Gerência Técnica da Rede Telejuris: Todos os Links: TJTO, comarcas, juizados e anexos junto a
Operadora/OI fazendo valer as regras do contrato através dos SLA´s.
• Gerenciamento dos recursos computacionais como: uso de discos, memória, processador, throughput de
rede, serviços e o comportamento dos ativos e serviços de redes.
• Gerência, configuração, manutenção e monitoramento de:
•• Servidores de rede da sede do Tribunal de Justiça como: Servidor de e-mail; Servidor de Rede
Interna; Comunicador Interno Spark;
•• Firewall da Sede do TJTO contemplando: Rede da Internet, Rede interna, Rede DMZ
(servidores), Rede Comarcas, Rede Governo e Rede da Infovia do Judiciário, controlando o tráfego
de entrada e saída de rede;
•• Firewalls das comarcas: controle de tráfego de entrada e saída de cada comarca,
•• Tráfego de Rede dos Sistemas da área fim: e-Proc, Sproc, Projudi e SEI;
•• Backup de todas as comarcas, juizados, anexos e da sede do Tribunal de Justiça.
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Infraestrutura de equipamentos   

D

evido à necessidade de garantir a infraestrutura de equipamentos necessária para executar as
atividades do Judiciário foram realizadas as seguintes ações:

Elaboração de Projeto para aquisição de Soluções de TIC

Item

Descrição

1

Aquisição de equipamentos de TIC para atendimento da demanda do Judiciário: 135 Computadores,
200 Scanners, 200 Monitores e 30 Impressoras.

2

Aquisição de suprimentos de informática e telefonia.

3

Implantação de Ativos de redes nas comarcas.

4

Aquisição de Licenças de Software para atendimento da demanda do Poder Judiciário.

5

Instalação de Rádio Interligando os prédios do TJTO, Anexos 2 e 3.

6

Instalação e Manutenção do Cabeamento Estruturado.

7

Suporte técnico e manutenção preventiva para Storage e San Switch.

8

AAD/TJTO Manutenção preditiva, preventiva e reposição de peças.

9

Contrato 199/2014: Moving para storage hitachi ams 2500.

10

Aquisição de Switches / solução de gerenciamento para comarcas.

11

Aquisição vCloud: licenças, upgrade, sns e instalação.

12

Implantação de Rack/Firewall/Servidor/Nobreak nas comarcas.

13

Implantação de Rede Wireless para salas de audiências.

14

Extensão de Garantia – Aceleração de Rede - Contrato 052/2009/CNJ.

15

HA - Projeto alta disponibilidade - Ambiente de Alta Disponibilidade.

16

Acompanhamento do Trâmite dos SLAs rede Telejuris.

17

Análise elétrica/lógica de redes das comarcas.

18

Projeto 18: Segurança de Rede: Firewall, IPS e E-mail Gateway.

19

Contrato nº 205/2012 - 16 Steelhead-EX.

20

Aquisição de Rack comarcas.

21

Aquisição de Antivirus : Projeto 18 - segurança de rede.

22

Aquisição de servidores comarcas.

23

Aquisição de 30 Switches.

24

Aquisição de solução de backup e recuperação.
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Internet de qualidade é provida às 42
comarcas do Tocantins

•• Fórum de Augustinópolis (com mudança de prédio)
•• Fórum de Araguaína;
•• Fórum de Araguaína (com mudança do novo anexo);
•• JECC E VMMP de Araguaína;
•• Fórum de Cristalândia;
•• Fórum de Filadélfia (com mudança de prédio);
•• Fórum de Itaguatins;
•• Fórum de Novo Acordo;
•• Fórum de Palmas;
•• Fórum de Pium;
•• Fórum de Palmeirópolis;
•• Fórum de Paranã;
•• Fórum de Tocantínia;
•• Fórum de Tocantinópolis;
•• Fórum de Wanderlândia;
•• Fórum de Miranorte;
•• Fórum de Goiatins;
•• Fórum de Ananás;
•• Fórum de Almas;
•• Fórum de Natividade;
•• Fórum de Colinas;
•• Juizado Sul;
•• Juizado Norte;
•• Juizado Taquaralto;
•• Juizado da Infância;
•• Fórum de Figueirópolis;
•• Fórum de Alvorada;
•• Araguaçu.

Ampliação dos links de dados de 30 MB para
100 MB

O

Poder Judiciário tocantinense conta com uma das
maiores redes de dados do Estado, com todas as unidades
interligadas diretamente com a sede deste Tribunal,
formando a conhecida Rede Telejuris. Que teve seus links
ampliados, como o link de internet principal que passou de 30 Mb/s
para 100 Mb/s, sem aumento de custo, somente por meio da revisão
contratual.
Atualmente todas as comarcas operam com links de dados totalmente
adequados as suas necessidade, e bem acima do recomendado pelo
CNJ.
• Gerência Técnica da Rede Telejuris: Todos os Links: TJTO,
comarcas, juizados e anexos junto à Operadora/OI fazendo
valer as regras do contrato através dos SLA´s;
• Gerenciamento dos recursos computacionais como: uso de
discos, memória, processador, throughput de rede, serviços e o
comportamento dos ativos e serviços de redes;
• Gerência, configuração, manutenção e monitoramento de:
•• Servidores de rede da sede do Tribunal de Justiça
como: Servidor de e-mail; Servidor de Rede Interna;
Comunicador Interno Spark;
•• Firewall da Sede do TJTO contemplando: Rede da
Internet, Rede interna, Rede DMZ (servidores), Rede
Comarcas, Rede Governo e Rede da Infovia do Judiciário,
controlando o tráfego de entrada e saída de rede;

• Entregue novos notebooks em substituição aos danificados
dos magistrados, instalação/adequação de todos os programas
necessários para utilização dos sistemas do Poder Judiciário.

•• Firewalls das comarcas: Controle de tráfego de entrada
e saída de cada comarca;

• Efetuada a recuperação e manutenção das impressoras, nas
impressoras que não conseguimos realizar o conserto, iniciamos
um processo licitatório para aquisição das peças necessárias
para recuperação das mesmas;

•• Tráfego de Rede dos Sistemas da área fim: e-Proc,
Sproc, Projudi e Sei;

• Efetuada a instalação de impressoras multifuncionais
(impressão, digitalização e fotocópia) novas;

•• Backup de todas as comarcas, juizados, anexos e da
sede do Tribunal de Justiça;

• Efetuado o reparo nos scanners danificados e abertura de
chamados para os equipamentos que ainda estão em prazo de
garantia;

Suporte aos Usuários dos serviços de TIC   

A

o longo do biênio foram efetuados os serviços de formatação
padronizando com Windows 7 e instalação de todos
os programas necessários para utilização dos sistemas,
implantemos o novo “Anti Vírus, KAV – Kaspersky”,
objetivando manter o bom funcionamento dos computadores, visando
reduzir o número de eventuais problemas. Relação de localidades do
Poder Judiciário atendidas:

• Elaboração de Termo de Referência para Contratação de
empresa especializada em manutenção de equipamentos:
•• Manutenção de Nobreaks;
•• Manutenção de Impressoras;
•• Manutenção de Catracas.

Quantidade de Equipamentos de TIC
Desktops Monitores Impressoras

•• Anexos I, II e III;

2.427

110

3.543

859

Scanners

Nobreaks

1.015

2.261

TOTAL
9.540

Certificação Digital

• Reparos em placas de centrais telefônicas das comarcas de
Colinas e Itacajá;

• Emissão de certificados digitais para 18 servidores e renovação
de 81 Magistrados do Poder Judiciário em 2013.

• Manutenção e vistoria em cabeamento das comarcas de
Almas, Colinas, Filadélfia, Novo Acordo, Goiatins;

• Emissão de certificados digitais para 344 servidores e
magistrados do Poder Judiciário em 2014.

• Manutenção preventiva na rede estruturada no Tribunal de
Justiça e comarcas;

Suporte e Manutenção de Serviços de
Telecomunicação

• Atualização da agenda telefônica;
• Conferência, contestação, análise do excedente para desconto
em folha(magistrados e servidores autorizados ao uso de
telefonia móvel), e atesto para pagamento das seguintes faturas:

• Instalação de centrais telefônicas nas comarcas de: Guaraí,
Wanderlândia,
Araguaína,
Augustinópolis,
Filadélfia,
Natividade e Paranã;

•• Telefonia fixa e móvel da Prestadora de serviços Oi
e Vivo;

• Instalação de ramais e linhas telefônicas no prédio do Tribunal
de Justiça, anexos e comarcas;

•• Internet fixa e móvel da prestadora de serviço Oi e
Vivo;

• Instalação de placas de troncos e ramais da central de PABX
da Comarca de Colinas do Tocantins;

• Elaboração e termo de referência para aquisição dos seguintes
equipamentos:

• Construção e instalação de novos pontos de redes no prédio
do Tribunal de Justiça, anexos e comarcas;

•• Aquisição de aparelho telefone headset;

• Instalação e substituição de Switch nas comarcas de: Almas,
Guaraí, Axixá, Arapoema, Novo Acordo;

•• Aquisição de headfone USB;

• Instalação, habilitação, reparo, remanejamento e substituição
de ramais e pontos de telefone nas comarcas de: Almas, Colinas
(CEJUSC, 1ª Cível, Assistente Social), Guaraí, Tocantinia,
Paraíso, Araguaína (prédio antigo do fórum, prédio novo, Sala
Assistente Social, Cepema, Vara Precatórios, JECC), Porto
Nacional (Cepema), Gurupi (Sala dos Oficiais de Justiça),
Araguacema, Ananás, Ponte Alta, Pedro Afonso, Taguatinga,
Goiatins, Natividade, Arapoema;

•• Aquisição de telefone com identificador de chamadas
c/fio;
•• Aquisição de aparelho de telefone convencional c/fio;
•• Aquisição de aparelho de telefone sem fio;
•• Aquisição de aparelho de ramal sem fio;

• Instalação e reorganização de rack nas comarcas de: Guaraí,
Araguaina, Filadélfia, Novo Acordo, Colinas do Tocantins,
Tocantínia;

•• Aquisição de aparelho de fax;
• Solicitação junto a concessionária de telefonia fixa e móvel de
instalação, troca de números e manutenção das linhas cedidas
ao Poder Judiciário.

• Instalação, habilitação, reparo, remanejamento e substituição
de pontos de rede nas comarcas de: Colinas do Tocantins (Salão
do Júri, 1ª Cível, Vara Cível, Assistente Social), Guaraí (Salão do
Júri, Vara Criminal, Sala de Audiência Criminal), Tocantínia
(Salas provisórias durante reforma), Miranorte, Pium,
Cristalândia, Xambioá, Araguaína (Anexo II, Vara da Mulher,
Central de Execução, 1ª Vara Criminal, Sala dos Oficiais de
Justiça, remanejamento prédio antigo para o novo), Porto
Nacional, Gurupi (Execução Fiscal, Sala dos Oficiais de Justiça,
Salas de Audiências, Tribunal do Júri), Araguacema, Ananás,
Ponte Alta, Axixá, Araguaçu, Arapoema, Augustinópolis, Pedro
Afonso, Novo Acordo, Taguatinga, Formoso do Araguaia,
Goiatins, Natividade, Paranã, Paraíso (Sala de Estagiários,
1ª Vara Cível, Gabinete 2ª Vara Cível, Salão do Júri, 2ª Vara
Cível);

• Processo de licitação para contratação de empresa de telefonia
móvel para atender os serviços de plantões das comarcas;
• Atualização mensal do sistema Condesp;
• Vistoria de obras de cabeamento estruturado nos prédios
locados pelo Tribunal de Justiça.
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Atenção reforçada às demandas do 1º
Grau de Jurisdição

• Alvorada;

Atividades Realizadas em 2014

• Taguatinga;

• Natividade;
• Itaguatins;
• Paranã;
• Almas.

Instalação de pontos de rede

Instalação de nova Central de PABX

• Ponte Alta do Tocantins;

• Porto Nacional;

• Araguacema - Sala de Audiências;

• Xambioá;

• Guaraí;

• Arapoema;

• Gurupi – Digitalização de processos;

• Novo Acordo.

• Araguaína;

Instalação de ramal

• Paranã;
• Dianópolis;

• Araguaína – Vara da Violência Contra a Mulher;

• Paraíso do Tocantins;

• Dianópolis;

• Colinas do Tocantins;

• Paraíso do Tocantins;

• Natividade – Salão do Júri;

• Colinas do Tocantins;

• Ponte Alta do Tocantins – Salão do Júri;

• Xambioá – Inauguração novo Fórum;

• Gurupi;

• Araguaína – Sala para remanejamento de cartório para

• Xambioá – Inauguração novo Fórum;

reforma;

• Araguaína – Sala Central de Mandados;

• Porto Nacional – Inauguração novo Fórum.

• Araguaina – Sala para remanejamento de cartório para
reforma;
• Porto Nacional;

Manutenção em ramais

• Porto Nacional – Sala de digitalização de processos;

• Peixe;

• Gurupi;

• Itacajá;

• Dianópolis – Salão do Júri.

• Araguaína;
• Figueirópolis;

Manutenção em Central de PABX

• Natividade;
• Araguaiína.

• Araguacema;
• Colinas do Tocantins;
• Colméia;

Manutenção em pontos de rede

• Arapoema;

• Gurupi – Cartório de Fazenda Pública;

• Goiatins;

• Guaraí;

• Xambioá;

• Paraíso do Tocantins;

• Wanderlândia;

• Gurupi;

• Araguatins;

• Araguaína.

• Tocantínia;
• Colinas do Tocantins;
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Habilitação de pontos de rede

Mudança de cabos (rede e telefone)

• Paraíso do Tocantins;

• Arapoema – Reforma do prédio.

• Dianópolis – Salão do Júri;

Instalação extensão telefônica

• Xambioá.

• Gurupi.

Instalação de linha telefônica

Recepção e instalação linha telefônicas

• Gurupi – Central de Execuções;

• Porto Nacional – Novo Fórum.

• Cristalândia.

Desbloqueio de ramais

Manutenção em linha telefônica

• Porto Nacional.

• Porto Nacional – Cepema.

Análise e demanda de instalação de pontos de
rede MP e DP

Instalação de roteador
• Tocantínia – Câmara de Vereadores para realização de
temporada das sessões do Tribunal do Júri.

Organização cabeamento do Rack

• Porto Nacional.

Acompanhamento técnico da OI para instalação
de fibra óptica
• Porto Nacional.

• Dianópolis.

Manutenção, Substituição e Instalação de switch
• Itaguatins;
• Aurora do Tocantins;
• Xambioá;
• Gurupi – Vara da Violência Contra a Mulher;
• Colinas – Salão do Júri;

Suporte e Manutenção dos Sistemas de Tecnologia
da Informação

M

• Ananás.

Instalação e mudança de Rack
• Paraíso do Tocantins;
• Araguaína;
• Arapoema.

Vistoria de cabeamento
• Porto Nacional;
• Guaraí;
• Colméia;
• Arapoema.
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anutenção e Suporte aos usuários de 61 sistemas em
produção e desenvolvimento de novos sistemas.

Durante a Gestão 2013/2015 TJTO cumpre em mais de 100% metas do
PETIC
Indicador 41 – Garantir 99% o índice de
Metas
disponibilização de equipamentos até 2014
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Indicador 40 – Alcançar 50% das metas do
PETIC até 2014

Índice de Aderência aos Padrões
Mínimos de TIC

Resultados

C

onforme Resolução nº 90 do Conselho Nacional de Justiça,
que dispõe sobre os requisitos de nivelamento de Tecnologia da Informação no âmbito do Poder Judiciário foram
realizadas as seguintes ações:

Indicador 36 – Atender 50% dos padrões
mínimos de TIC até 2014
Indicador 36 –
Índice de aderência
aos padrões mínimos
de TI
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Meta

Resultado

Anexo 01
Modernização da Infraestrutura da Rede das
Comarcas, Juizados e Anexos

2ª Entrância

3ª Entrância

Localidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Araguaína
Araguatins
Arraias
Colinas
Dianópolis
Guaraí
Gurupi
Miracema
Palmas
Paraíso
Pedro Afonso
Porto Nacional
Taguatinga
Tocantinópolis
Alvorada
Ananás
Araguaçu
Arapoema
Augustinópolis
Colméia
Cristalândia
Filadélfia
Formoso do
Araguaia
Itaguatins
Miranorte
Natividade
Palmeirópolis
Paranã
Peixe
Xambioá

Rack 24U
V
V
V
V
V
X
X
V
V
V
V
V
V
V

Acelerador Firewall Servidor de Rede Tomadas 20A Nobreaks
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
X
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

V

V

V

V

V

V

V
V
V
V
V
X
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
X
V

V
V
V
V
V
X
V

V
V
V
V
V
V
V
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Juizados / Anexos

1ª Entrância

Localidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5

Almas
Araguacema
Aurora
Axixá
Figueirópolis
Goiatins
Itacajá
Novo Acordo
Pium
Ponte Alta
Tocantínia
Wanderlândia
J.E. Palmas - JEIJ
J.E. Norte
J.E. Sul
J.E. Taquaralto

Rack 24U
X
V
V
X
V
X
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Acelerador Firewall Servidor de Rede Tomadas 20A Nobreaks
V
V
X
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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Anexo III
J.E. Araguaína/M.
Penha
Anexo II

8

Maria da Penha Gurupi

X

V

V

X

V

V

9
10
11

Anexo - Araguaína

V
V
V
45

V
V
V
53

V
V
V
52

V
V
V
45

V
V
V
49

V
V
V
52

6

CEI
Anexo I
TOTAL

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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Área

Administrativa

119

Gestão 2013/2015 aposta com sucesso em parcerias estratégicas

O

Poder Judiciário tem como objetivo fortalecer e harmonizar as relações entre os poderes, setores e instituições para fins de melhoria
na prestação jurisdicional.

Com esse propósito, o Tribunal de Justiça inseriu no Planejamento Estratégico a interação com parceiros para o desenvolvimento
de atividades conjuntas que resultassem em medidas efetivas para o atendimento de expectativas da sociedade e daqueles envolvidos nos
trabalhos para uma justiça célere e eficaz.

Para estes fins, o Planejamento Estratégico consiste em aumentar em até 10% (dez por cento) as parcerias estratégicas com outros órgãos
públicos até o fim de 2014.
Nesse sentido, das parcerias vigentes no Poder Judiciário, no exercício de 2013, 39% (trinta e nove por cento) teriam de ser parcerias estratégicas,
ou seja, parcerias que tivessem como resultado a atividade-fim do Judiciário. Neste exercício, o Tribunal atingiu o percentual de 90% (noventa
por cento) em parcerias estratégicas vigentes, o que permitiu que ocorresse a superação da meta estipulada.
Assim, no período de janeiro a dezembro de 2013, foram firmados 24 (vinte e quatro) convênios e 6 (seis) termos de cooperação com objetivos
diversos. Destes convênios, 03 (três) foram firmados com o Governo do Estado do Tocantins, e 03 (três) com os municípios de Palmas,
Araguaína e Gurupi, visando à cessão de servidores para agilização de procedimentos relativos às Ações Executivas Fiscais.
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Foram firmados convênios com 13 (treze) municípios visando à cessão de servidores municipais para exercer atividades administrativas
no Poder Judiciário, nas comarcas de Palmeirópolis, Tocantínia, Colinas, Goiatins, Taguatinga, Axixá, Figueirópolis, Itaguatins, Dianópolis,
Natividade, Peixe, Araguaçu e Tocantinópolis.
Outras parcerias também foram firmadas com o Governo do Estado, além de instituições de ensino superior para a realização de atividades
administrativas e atendimento ao Cepema, caracterizando assim as parcerias estratégicas.
Com instituições de ensino superior, outras foram realizadas a fim de proporcionar estágio probatório aos acadêmicos com graduação em
Direito e Administração, contribuindo com a estrutura das comarcas para melhor prestação jurisdicional, conforme idealizado no Plano de
Gestão 2013/2015.
Para o exercício de 2014, a meta para parcerias estratégicas ficou estabelecida em 40% (quarenta por cento), ou seja, 1% (um por cento) acima
do que fora previsto no exercício de 2013, de acordo com Glossário dos indicadores do planejamento estratégico e PPA 2012/2015.
Das 118 (cento e dezoito) parcerias firmadas, 105 (cento e cinco) são estratégicas. Depreende-se, portanto, que, até o presente momento de
2014, o índice de parcerias estratégicas com outros órgãos e instituições é de 89% (oitenta e nove por cento).
Convênio firmado com o Estado do Tocantins para utilização do sistema compr@s.to, ferramenta para realização de “mini-pregões” nos
processos de compras diretas, com fulcro no Art. 24, inciso II.
Termo de Cooperação Técnica foi firmado com o Estado do Tocantins com o objeto de promover a mútua cooperação com vistas à
interligação deste Tribunal de Justiça à Rede Metropolitana de Fibra Óptica de Alta Velocidade - Metrotins, conectada ao Backbone da Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, viabilizando o Projeto Metrotins.
Celebração de Acordo de Cooperação Técnica e Operacional com o Ministério Público Estadual e Defensoria Pública Estadual com
o objetivo estabelecer um regime de cooperação mútua para fins de realização de mutirões carcerários e mutirões de sessões do Tribunal do Júri
e de audiências em Varas Judiciais de qualquer natureza.

O TJTO celebrou Convênio com o objeto a regulamentação da utilização do aplicativo BB GPS, disponibilizado pelo Banco do Brasil S.A
para a impressão, gerenciamento e a liquidação das guias de contribuições previdenciárias - GPS, por meio de arquivo remessa gerado pelo
software.
O Dia Mundial do Idoso foi marcado pela assinatura de convênios entre o Tribunal de Justiça e a Universidade Federal do Tocantins. Os
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termos foram firmados para viabilizar o estágio e serviços voluntários
envolvendo os estudantes da Universidade da Maturidade UMA. Os convênios seguirão em duas frentes, estágio obrigatório,
atendendo os estudantes do Projeto de extensão da Universidade da
Maturidade – UMA, da Fundação Universidade Federal do Tocantins
– UFT, devidamente matriculados. A segunda parceria será por meio
de serviços voluntários, também envolvendo os idosos integrantes da
UMA.

Foi assinado Termo de Cooperação Técnica viabilizar a formação
e funcionamento de Núcleo de Apoio Técnico (NAT), para
disponibilização de subsídios técnicos aos magistrados tocantinenses
nas ações judiciais que tenham por finalidade o fornecimento de
medicamentos, insumos para saúde, exames, diagnósticos, tratamentos
médicos e insumos nutricionais pelo Estado do Tocantins, por
intermédio da Secretaria de Estado da Saúde.
Durante a gestão 2013/2015 foi assinado Termo de Cooperação
com o Município de Palmas que visa à disposição de servidores
do município para execução do Programa Pai Presente auxiliando
junto à Escrivania de Procedimentos Administrativos, atuando como
oficiais ad hoc.
Outros três importantes Termos de Cooperação entre o Poder
Judiciário do Estado do Tocantins e o Município de Palmas foram
celebrados com o objetivo de promover melhorias para a área da
Infância e Juventude da Capital.
O primeiro, por intermédio da Secretaria Municipal da
Educação, trata da cessão de um professor de música, instrumentos
e equipamentos necessários para ministrar aulas teóricas e práticas
aos adolescentes privados de liberdade no Centro de Atendimento
Socioeducativo - CASE de Palmas.

Foi assinado Termo de Cooperação Técnica com a Liga Feminina
de Prevenção e Combate ao Câncer do Estado do Tocantins
com o objeto de proporcionar às magistradas, servidoras e dependentes
do TJTO o atendimento e acompanhamento de exames preventivos
e assistência aos portadores de câncer, nas dependências da Liga ou
outro local por esta indicado, assegurando a prevenção da doença e
preservação da saúde da mulher.

O segundo, envolvendo a Secretaria de Desenvolvimento
Rural, prevê a cessão de profissionais para elaboração de projeto
de paisagismo e de cultivo de hortaliças, além de ministrar, aos
adolescentes privados de liberdade, aulas teóricas e práticas sobre os
temas, fornecendo equipamentos e insumos necessários, para a sua
execução e implantação nas dependências do CASE.
O terceiro, assegura ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins,
dez vagas por semestre, no Programa Jovem Empreendedor da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
eEmprego, a serem providas por adolescentes egressos do Sistema
Socioeducativo da Comarca de Palmas.
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Relação completa dos importantes Convênios e Termos de Cooperação
celebrados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins durante o Biênio
2013/2015:
2013
Partes

Objeto

Vigência

Procuradoria Geral de Justiça de
Estado do Tocantins

Desenvolvimento de atividades conjuntas a composição de Junta Médica Oficial,
objetivando a realização de perícias, avaliações e inspeções médicas necessárias à concessão
de direitos.

03/06/2013 a
03/06/2018

Instituto Educacional Santa
Catarina Ltda - Epp

Proporcionar vagas de estágio obrigatório aos acadêmicos regularmente matriculados e
com frequência efetiva no curso de graduação de Direito e Administração do Instituto
Educacional Santa Catarina Ltda.

22/02/2013 a
22/02/2018

Tribunal De Justiça - MPE e DPE
SSP/TO

Termo de Adesão - Núcleo de Atendimento Integrado.

23/09/2013 a
23/09/2018

Fornecimento de subsídios técnicos aos Magistrados nas ações que tenham por objeto
Prefeitura Municipal de Araguaína compelir o Poder Público ao fornecimento de medicamentos, insumos para saúde, exames,
diagnósticos, tratamentos médicos.

21/05/2013 a
21/05/2015

Prefeitura Municipal de Sítio Novo
do Tocantins

Cessão de Servidores pelo Município de Sítio Novo do Tocantins sob a supervisão do Juiz
Diretor do Foro para exercer atividades administrativas na Comarca de Axixá.

11/06/2013 a
11/06/2018

Prefeitura Municipal de Goiatins

Cessão de servidores para exercer atividades administrativas nas dependências do Fórum
da Comarca de Goiatins e seus anexos.

11/07/2013 a
11/07/2018

Prefeitura Municipal de Barra do
Ouro

Cessão de servidores para exercer atividades administrativas nas dependências do Fórum
da Comarca de Goiatins e seus anexos.

19/06/2013 a
19/06/2018

Governo do Estado do Tocantins

Otimizar o andamento das ações de Execução Fiscal do Tocantins, com o fito de tornar
mais céleres os procedimentos pertinentes.Disponibilizar servidores para atuarem como
oficiais de justiça ad hoc.

13/06/2011 a
13/06/2016

Prefeitura Municipal de
Figueirópolis

Cessão de servidores do Município de Figueirópolis ao TJTO, sob a Supervisão do Juiz
Diretor do Foro, para exercer Atividades administrativas nas dependencias do Fórum da
Comarca de Figueirópolis.

01/07/2013 a
01/07/2018

Prefeitura Municipal de Palmas

Disposição de pessoal e a conjugação de esforços no sentido de buscar soluções para
a agilização de rotinas e procedimentos relativos às ações executivas fiscais municipais
ajuizadas pelo Município de Palmas.

11/06/2013 a
11/06/2018

Município de Tocantinópolis

Cessão de servidores para exercer atividades administrativas no âmbito da Comarca de
Tocantinópolis.

07/11/2013 a
07/11/2018

Município de Santa Terezinha do
Tocantins

Cessão de servidores pelo Concedente ao Convenente para exercer atividades no âmbito
da Comarca de Tocantinópolis.

21/11/2013 a
21/11/2018

Município de Nazaré

Cessão de servidores para exercer atividades administrativas no âmbito da Comarca de
Tocantinópolis.

27/11/2013 a
27/11/2018

Prefeitura Municipal de
Palmeirópolis

Cessão de servidores, pelo Município de Palmeirópolis, sob a supervisão do Juiz Diretor
do Foro, para exercer atividades administrativas nas dependências da Comarca de
Palmeirópolis e seus anexos.

06/03/2013 a
06/03/2018

Polícia Militar do Estado do
Tocantins

Estabelece critérios para doação e utilização de equipamentos de Informática.

29/01/2013 a
29/01/2016
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Prefeitura Municipal de Itaguatins

Cessão de servidores para exercer atividades administrativas nas dependências do Fórum
da Comarca de Itaguatins e seus anexos.

12/07/2013 a
12/07/2018

Município de Peixe

Cessão de servidores para exercer atividades administrativas nas dependências do Fórum
da Comarca de Peixe.

05/09/2013 a
05/09/2018

Município de Araguaçu

Cessão de servidores para exercer atividades administrativas no âmbito da Comarca de
Araguaçu.

02/10/2013 a
02/10/2018

Governo do Estado do Tocantins

Disposição de pessoal e a conjugação de esforços no sentido de buscar soluções para a
agilização e procedimentos relativos às Ações Executivas Fiscais ajuizadas pela Fazenda
Pública.

08/07/2013 a
08/07/2018

Governo do Estado do Tocantins

Disponibilização de pessoal e meios necessáriosà viablização, implnatação e manutenção
da Central de Execuções Fiscais na Comarca de Gurupi.

08/07/2013 a
08/07/2018

Defensoria Pública

Cessão recíproca de pessoal especializado e de apoio técnico, intercâmbio de informações.

05/09/2013 a
05/09/2018

Banco do Brasil S.A

Regularização da utilização pelo TJ do aplicativo BB GPS, disponibilizado pelo Banco
do Brasil para a impressão, gerenciamento e a liquidação das guias de contribuições
previdenciárias - GPS.

26/03/2013 a
26/03/2018

Municipio de Gurupi

Disposição de pessoal e conjugação de esforços no sentido de buscar soluções para a
agilização de rotinas e procedimentos relativos às ações executivas fiscais municipais
(Oficiais de Justiça “ad hoc”).

30/07/2013 a
30/07/2018

Municipio de Araguaina

Implantação e manutenção para funcionamento da Central de Execuções Fiscais
municipais ajuizadas pelo Município de Araguaína com a disposição de pessoal.

22/08/2013 a
22/08/2018

Prefeitura Municipal de Tocantínia

Cessão de servidores, pelo Município de Tocantínia ao Tribunal de Justiça do Tocantins,
sob a supervisão do Juiz Diretor do Foro, para exercer atividades administrativas na
Comarca de Tocantínia.

17/04/2013 a
17/04/2018

Prefeitura Municipal de Palmas

Conjugação de esforços no sentido de buscar soluções para a realização dos procedimentos
afetos às Ações de Execução Fiscal do Município de Palmas - maior celeridade e eficiência
aos feitos.

04/05/2011 a
04/04/2016

Prefeitura Municipal de Colinas do
Tocantins

Cessão de Servidores do município de Colinas, sob a supervisão do Juiz Diretor do Foro,
para exercer a atividades administrativas nas dependências da Comarca de Colinas.

09/04/2013 a
09/04/2018

Prefeitura Municipal de Campos
Lindos

Cessão de servidores do Município de Campos Lindos ao TJTO para exercer atividades
administrativas nas dependências da Comarca de Goiatins e seus anexos.

22/05/2013 a
22/05/2018

Governo do Estado do Tocantins

Disponibilização, por intermédio da SEPLAN, acesso ao TJTO, para utilização do Sistema
de Compras via internet do Estado do Tocantins, denominado COMPR@S.TO.

28/12/2013 a
28/12/2018

Prefeitura Municipal de Taguatinga

Cessão de servidores pelo Município de Taguatinga ao TJTO para exercer atividades
administrativas nas dependências da Comarca de Taguatinga e seus anexos.

22/05/2013 a
22/05/2018

Secretaria de Defesa Social do
Estado do Tocantins

Implantação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher na Comarca de Arraias.

18/12/2013 a
18/12/2015

Governo do Estado do Tocantins

Regulamentar a cessão de servidores públicos em caráter provisório.

01/07/2013 a
31/12/2014
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2014
Partes

Objeto

Vigência

Defensoria Pública

Regulamentar a cooperação técnica recíproca entre o TJTO a DPE/TO visando o
desenvolvimento de atividades conjuntas à composição de Junta Médica Oficial.

27/11/2014 a
27/11/2015

Tribunal de Justiça / Esmat /
Justiça Federal de 1º Grau

Estabelecimento de cooperação acadêmica e científica, bem como o intercâmbio de
experiências e pessoal nos campos da docência, da pesquisa e da cultura, dentro das áreas
nas quais tenham interesse manifesto.

17/12/2014 a
17/12/2019

Município de Palmas

Regulamentar a cooperação técnica recíproca entre o TJTO a DPE/TO visando o
desenvolvimento de atividades conjuntas à composição de Junta Médica Oficial.

27/11/2014 a
27/11/2015

Tribunal de Justiça / Esmat /
Justiça Federal de 1º Grau

Intercâmbio de conhecimento técnico específico necessário e suficiente a possibilitar
aos Convenentes a experiência avançada no exercício das atribuições institucionais da
competência de cada um.

07/08/2014 a
07/08/2019

Universidade Federal do Tocantins
- UFT

Realização de serviço voluntário, realizada por estudantes do Projeto de Extensão da
Universidade da Maturidade - UMA, da Fundação Universidade Federal do Tocantins UFT.

01/10/2014 a
01/10/2019

Tribunal de Justiça , Município
de Palmas e Secretaria de Defesa
Social

Disponibilização, pelo Município de Palmas, de 10 (dez) vagas, por semestre, no
Programa Jovem Empreendedor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Emprego, ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para provimento por
adolescentes egressos do Sistema Socioeducativo da Comarca de Palmas.

19/12/2014 a
19/12/2015

Universidade Federal do Tocantins
- UFT

Proporcionar vagas de estágio obrigatório aos acadêmicos, regularmente matriculados e
com frequência efetiva, do Projeto de Extensão da Universidade da Maturidade - UMA,
dentro das respectivas áreas de formação.

01/10/2014 a
01/10/2019

Tribunal de Justiça , Município
de Palmas e Secretaria de Defesa
Social

Disponibilização, pelo Município de Palmas, por intermédio da Secretaria de
Desenvolvimento Rural, de profissionais para elaboração de projeto de paisagismo e cultivo
de hortaliças e para ministrarem aulas teóricas e práticas, fornecendo equipamentos e
insumos necessários, para a sua execução e implantação nas dependências do Centro de
Atendimento Socioeducativo - CASE de Palmas.

19/12/2014 a
19/12/2015

Município de Lagoa da Confusão

Cessão de serviços efetivos municipais para desempenhar funções no âmbito da Comarca
de Cristalândia.

27/10/2014 a
27/10/2015

Tribunal de Justiça , Município
de Palmas e Secretaria de Defesa
Social

Disponibilização, pelo Município de Palmas, por intermédio da Secretaria Municipal da
Educação, de um professor de música, com os instrumentos e equipamentos necessários
para ministrar aulas teóricas e práticas aos adolescentes privados de liberdade no Centro
de Atendimento Socioeducativo - CASE de Palmas.

19/12/2014 a
19/12/2015

Tribunal de Justiça e Município de
Palmas

Disponibilização pelo Município de Palmas de 4 (quatro) estagiários do Curso de Direito
para desempenharem atividades no âmbito das Varas dos Feitos das Fazendas e Registros
Públicos da Comarca de Palmas.

19/12/2014 a
19/12/2015

Município de Cristalândia

Cessão de serviços efetivos municipais para desempenhar funções no âmbito da Comarca
de Cristalândia.

21/10/2014 a
21/10/2015

Município de Novo Jardim

Cessão de serviços efetivos municipais para desempenhar funções no âmbito da Comarca
de Dianópolis.

28/10/2014 a
28/10/2015

Município de Chapada de
Natividade

Cessão de serviços efetivos municipais para desempenhar funções no âmbito da Comarca
de Natividade.

30/10/2014 a
30/10/2015

Município de Aguiarnópolis

Cessão de servidores efetivos municipais para desempenhar funções no âmbito da
Comarca de Aguiarnópolis.

04/12/2014 a
04/12/2017

Município de Palmas

Cessão de servidores para execução do Projeto Pai Presente.

13/02/2014 a
13/02/2019

Município de Palmeiras do
Tocantins

Cessão de servidores efetivos municipais para desempenhar funções no âmbito da
Comarca de Tocantinópolis.

04/12/2014 a
04/12/2015
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Município de Paraíso do Tocantins

Cessão de serviços efetivos municipais para desempenhar funções no âmbito da Comarca
de Paraíso do Tocantins.

29/10/2014 a
29/10/2015

Município de Santa Maria do
Tocantins

Cessão de servidores efetivos municipais para desempenhar funções no âmbito da
Comarca de Pedro Afonso.

12/12/2014 a
12/12/2015

Justiça Federal de 1º Grau

Operacionalização do pagamento de honorários a profissionais que atuarem como
advogado voluntário, advogado dativo, assistente social, perito tradutor, interprete e
curador nos casos de Assistência Jurídica Gratuita/AJG.

19/08/2014 a
19/08/2019

Município de Araguaína

Conjugação de esforços no sentido de buscar soluções para a agilização de rotinas
cartorárias, de modo a proporcionar maior celeridade e eficiência aos processos judiciais
referentes aos jurisdicionados do Município de Araguaína.

14/01/2014 a
14/01/2015

Procuradoria Geral de Justiça de
Estado do Tocantins

Regime de cooperação mútua para fins de realização de mutirões.

10/04/2014 a
10/04/2016

Município de Porto Nacional

Disponibilização de pessoal e meios necessários à viabilização, implantação e manutenção
da Central de Execuções Fiscais na Comarca de Porto Nacional.

31/01/2014 a
31/01/2019

Estado do Tocantins

Cooperação com vistas à interligação do Tribunal de Justiça à Rede Metropolitana de
Fibra Óptica de Alta Velocidade - Metrotins.

14/07/2014 a
14/07/2019

Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina

Cooperação técnica para disponibilização no TJTO do Sistema de Precatórios/cálculos,
sistema de Lista Unificada e Sistema de Contas Especiais desenvolvido e de propriedade do
TJSC.

28/03/2014 a
28/03/2019

Defensoria Pública

Regulamentar em caráter provisório, a disponibilização de um servidor da DPE-TO ao
TJTO, com a finalidade específica de desenvolver funcionalidades no sistema e-Proc.

22/08/2014 a
22/02/2015

Estado do Tocantins

Disposição de pessoal e a conjugação de esforços no sentido de buscar soluções para
a agilização de rotinas e procedimentos relativos às ações executivas fiscais estaduais
ajuizadas pela Fazenda Pública do Estado do Tocantins. Central de Execuções Fiscais.

03/04/2014 a
03/04/2019

Governo do Estado do Tocantins

Viabilizar a formação e funcionamento de Núcleo de Apoio técnico (NAT) para
disponibilização de subsídios técnicos aos magistrados tocantinenses nas ações judiciais.

28/10/2014 a
28/10/2015

Polícia Militar do Estado do
Tocantins

Cooperação entre a Polícia Militar e o Tribunal de Justiça visando a segurança institucional
para assegurar o regular funcionamento da justiça na capital e no interior do Estado.

03/04/2014 a
03/04/2016

Liga Feminina de Prevenção e
Combate ao Câncer do Estado do
Tocantins

Proporcionar às magistradas, servidoras e dependentes do TJTO o atendimento e
acompanhamento de exames preventivos e assistência aos portadores de câncer, nas
dependências da Liga ou outro local indicado.

13/10/2014 a
13/10/2015

Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Tocantins
- Campus Palmas

Proporcionar vagas para a realização de estágio obrigatório dos acadêmicos regularmente
matriculados e com frequência efetiva dentro das respectivas áreas de formação.

21/05/2014 a
21/05/2019

Tribunal de Contas do Estado do
Tocantins

Regulamentar a cooperação técnica recíproca entre o TCE/TO e o TJTO visando
o desenvolvimento de atividades conjuntas à composição de Junta Médica Oficial na
realização de perícias, avaliações. inspeções médicas necessárias à concessão de direitos,
benefícios, licenças.

23/10/2014 a
23/10/2015
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Gestão reforça transporte e atende com
mais eficiência as comarcas

A

Gestão 2013/2015 priorizou suas ações com foco no
primeiro grau e na interiorização da justiça, aumentando
as demandas no Setor de Transporte.

Durante o período de 2013, foram realizadas mais de 320 viagens e em
média 2.700 atendimentos internos. Em 2014, o número de viagens
subiu para 400 e média de 3.000 atendimentos internos, para os
diversos departamentos e comarcas do interior. Nestas ações, foi dado
suporte nas mudanças dos novos prédios de comarcas, em atividades
da equipe do Núcleo de Apoio às Comarcas e do Comitê do Projeto
Gestão por Competências, ao projeto Oficinas Interativas da equipe
de Psicologia do Espaço Saúde, envolvendo as 42 comarcas, bem
como suporte em mutirões de audiências no interior, dentre outros.
No ano de 2013, tendo em vista os desgastes naturais dos veículos, fezse necessária a realização de leilão, dispondo-se de 09 (nove) carros. O
leilão teve como objetivos renovar a frota, e, principalmente, oferecer
maior segurança aos membros e servidores do Judiciário.

O Tribunal de Justiça tem se pautado em garantir a
infraestrutura apropriada às atividades administrativas
e judiciais, estabelecendo mecanismos para subsidiar o
funcionamento do Poder Judiciário com dispositivos que
ofertem a prestação dos serviços com economicidade e
eficiência.

Toyota Corolla novos, blindados, de modo a oferecer segurança aos
magistrados que se encontram com suas vidas ameaçadas em razão
da função que exercem perante o Poder Judiciário do Estado do
Tocantins.
No final do ano de 2013, foram adquiridos dois veículos de carga
tipo Camionete Mitsubishi L-200 Triton 4x4, objetivando atender
demandas internas e externas, principalmente em razão das
dificuldades de acesso às comarcas mais distantes, que ainda não
dispõem de estradas pavimentadas.
No mesmo sentido, no exercício 2014 foram adquiridos mais 04
(quatro) veículos Mitsubishi L-200 Triton 4X4, assim como mais
12 (doze) veículos Toyota Etios, para dar assistência aos serviços de
transporte de materiais e equipamentos em atendimentos internos e
às demandas de comarcas do interior, tais como, renovar e ampliar
a frota utilizada pelas diretorias de fórum das seguintes comarcas:
Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Palmas, Guaraí e Paraíso

Sendo assim, na Gestão 2013/2015, foram adquiridos
20 (vinte) novos veículos, para a melhoria da prestação
do serviço de transporte, garantindo segurança e
celeridade às ações do Judiciário.

No ano de 2013, foi realizada a aquisição de 02 (dois) veículos
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Veículos adquiridos em 2013 e 2014
Mitsubishi L-200 Triton 4X4

6

Toyota Etios

12

Toyota Corolla Blindado

2

TOTAL

20

Cumprindo a proposta de interiorização da Justiça a Gestão intensifica a
adiministração patrimonial em todo o Poder Judiciário
Patrimônio
Mobiliário

Regularização fundiária

A

Divisão de Patrimônio, a partir do mês de março de 2014,
iniciou a digitalização dos documentos dos bens imóveis do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Após
o levantamento da situação individual dos bens, constatouse que havia 228 (duzentos e vinte e oito) pendências a serem sanadas,
sendo em sua maioria relacionadas a: Registro Imobiliário junto
ao Governo Executivo, Escritura Pública do Título Translativo,
Legislação da Doação, Regularização Fundiária do Município,
Expedição do Título Definitivo do Bem Imóvel, Certidão de Registro
e Certidão de Inteiro Teor, bem como avaliação do valor do Imóvel
para atualização no acervo permanente.

A Gestão visando à dinamização dos dados acerca dos
imóveis, no que diz respeito à celeridade e eficiência
na prestação das informações, em parceria com a
Diretoria da Tecnologia da Informação, criou o GPI Sistema Gerenciador de Patrimônio Imobiliário para
o controle eletrônico das informações, não apenas
dos bens originários de doações, permutas, cessões e
compras, mas também daqueles utilizados por locações
(aluguéis).
O sistema (GPI) permite um controle imediato de todos os imóveis que
pertencem a este Poder Judiciário, possibilitando consultas a partir
de qualquer lugar onde haja comunicação via internet. Atualmente,
constam um baixo número de pendências em fase de ajustes finais a
sua regularização.

E

m consonância com o Programa de Gestão 2013/2015,
deu-se prioridade ainda à reestruturação das comarcas,
implementando-se adequações do ambiente de trabalho.
Para tanto, este Tribunal adquiriu eletrodomésticos,
eletroportáteis e mobiliário ergonômicos, atendendo os requisitos
da NR17 – Norma Regulamentadora que trata de ergonomia
(Ministério do Trabalho), distribuídos e instalados em prédios recéminaugurados, tais como: Araguaína, Augustinópolis, Tocantinía,
Filadélfia, Araguatins, Novo Acordo, Xambioá e Porto Nacional.
No mesmo sentido, a Comarca de Guaraí encontra-se com mobiliário
adquirido para instalação no prédio de sua nova sede, que está
em fase de conclusão, assim como as comarcas de Arapoema e de
Tocantinópolis, também em fase final de reforma de seus fóruns.
Além disso, o Tribunal de Justiça ainda atendeu aos demais pedidos
das comarcas, conforme necessidade e disponibilidade apresentada. As
42 comarcas, ou seja, 100% (cem por cento) do 1º grau de jurisdição,
foram contempladas prioritariamente com a distribuição dos bens
permanentes.
Da mesma forma, neste exercício, efetivou-se a troca de mobiliário
integral das Secretarias do Pleno e Câmaras do 2º Grau, ou seja, no
âmbito do Tribunal de Justiça, bem como atendimento a todos setores
do Tribunal.
Assim, foram utilizados na Gestão recursos orçamentários no
aparelhamento das unidades do Poder Judiciário, valor superior a
R$ 6.650.000,00 (seis milhões, seiscentos e cinquenta mil reais) que
possibilitou a aquisição dos bens, a fim de assegurar a infraestrutura
adequada, zelando pela comodidade e bem-estar dos servidores e
magistrados no desenvolvimento das atividades exercidas, promovendo
ainda a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

100% das comarcas do Tocantins
são atendidas com bens
permanentes. Um investimento
do Poder Judiciário de mais de
R$ 6.650.000,00 (seis milhões e
seiscentos e cinquenta mil reais).
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Inventário patrimonial

F

oi
realizado
inventário
de
verificação/regularização,
tendo
com base legal o art. 4º da Portaria
nº 105 – A/2011, com o objetivo de
verificar a exatidão dos registros de controle
patrimonial, mediante o levantamento físico
nas 42 (quarenta e duas) comarcas, no prédio
do Tribunal de Justiça (incluindo Anexo I, II
e III) e no Centro de Educação Infantil (CEI).
Na oportunidade da realização do inventário,
em atendimento ao art. 51 da Portaria nº
145/2011, foram relacionados e avaliados
os bens irrecuperáveis e antieconômicos de
todas as comarcas inventariadas, a fim de
serem tomadas as providências de doações,
de forma a evitar o desperdício de recursos
públicos, bem como o custo decorrente do
armazenamento de bens inservíveis.

Ressalte-se,
nesta
Gestão,
a
iniciativa inédita deste Tribunal
de implementar procedimentos
visando contabilizar a depreciação
dos bens imobilizados, para
fiel evidenciação do patrimônio
do Poder Judiciário Estadual,
tendo como base legal a Lei nº
4.320/64, a Lei Complementar nº
101/00, as Normas Brasileiras de
Contabilidade, a Lei nº 10.180/01 e a
Portaria SECAD/SEFAZ/CGE nº 01,
de 15 de março de 2013.

Almoxarifado

A

s atividades desenvolvidas no
setorial de Almoxarifado, no
exercício de 2013 e 2014, visaram
o controle de material com maior
abrangência dentro do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins.
As alterações introduzidas no Serviço de
Almoxarifado e Distribuição, podem ser
assim sintetizadas:
• Na parte da estrutura física, a
sala de trabalho do almoxarifado
foi ampliada, adequando-se espaço
e equipamentos necessários ao
aumento da produtividade e ao bom

desempenho das atividades
servidores do setor;

pelos

• O roteiro logístico referente à
distribuição de materiais para as
42 comarcas foi aprovado pela
gestão e desenvolvido integralmente
procedendo-se a sua execução
trimestralmente.
Entre os materiais distribuídos, destacam-se:
gêneros alimentícios, expediente de consumo,
manutenção de obras e suprimentos de
informática, totalizando, neste momento, um
montante de R$ 6.510.298,68 (seis milhões,
quinhentos e dez mil, duzentos e noventa e
oito reais e sessenta e oito centavos).
No que se refere ao controle regular
de material (sistema ASI e estoque), foi
introduzido um controle e organização
na parte do estoque. Essa ferramenta é a
aplicabilidade de contagem no período
trimestral, visando sanar possível divergência
de material (quantidade), com o sistema de
controle de almoxarifado.

do recebimento de material adquiridos:
• Coordenar e controlar as atividades de
recebimento e a devolução (materiais
entregues que ferem as especificações
contidas na Ata de Registro de Preços);
• Analisar a documentação recebida;
• Proceder a conferência visual, diante
do responsável pelo transporte da
mercadoria, verificando as condições
da embalagem quanto a possíveis
avarias na carga transportada.

Aquisições

C

om o intuito de se obter um melhor
desempenho
das
atividades
administrativas e planejamento
da execução orçamentária, o
Tribunal de Justiça demandou ação visando à
elaboração do Plano de Aquisição.

Quanto ao controle físico do almoxarifado,
procedeu-se ações voltadas à organização
por segmentos, no sentido de classificar os
materiais, bem como facilitar a execução do
trabalho. Essa ferramenta melhorou o arranjo
físico do estoque, facilitando a visualização e
acesso aos objetos procurados.

Foram elaborados estudos para
alinhamento
do
Planejamento
Estratégico com o orçamento
que será disponibilizado, em
cumprimento à meta do Programa
de Gestão e em conformidade com
a orientação do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), tendo como
resultado um Plano de Aquisição
que contempla bens e serviços
voltados às iniciativas estratégicas
do Poder Judiciário do Tocantins.

A armazenagem dos materiais no
Almoxarifado passou a obedecer a cuidados
especiais, ou seja, organização de modo a
garantir condições físicas que preservem a
qualidade dos bens, facilitando sua retirada.
Desse modo, as fases da armazenagem
dos materiais obedeceram aos seguintes
procedimentos:

O Plano foi implantado por meio da
Resolução nº 16, de 04 de Setembro de
2014, e com o objetivo de identificar as
necessidades dos projetos estratégicos, com
alinhamento de todos os planos, recursos e
unidades organizacionais ao planejamento,
com harmonia e cooperação entre as partes
interessadas.

1. Verificação das condições de
recebimento do material;
2. Identificação do material;
3. Localização adequada;
4. Informação da localização física do
material;
5. Verificação periódica das condições
de proteção e armazenamento;
6. Separação para distribuição de
material para os setores demandados.
Ainda foram adotadas as atribuições básicas
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Como
forma
de
aperfeiçoar
os
procedimentos licitatórios, nesta Gestão,
foi dada ênfase à aglutinação de bens para
o melhor desempenho do planejamento na
aquisição de materiais, a fim de garantir a
economicidade na publicação dos editais do
certame, buscando a excelência na gestão de
custos operacionais.
Outra ação desenvolvida visando maximizar
os recursos disponíveis foi a renegociação
com empresas contratadas para serviços

Economia

Licitações
realizadas
2014
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Com os procedimentos licitatórios
em 2013, ora realizados, o Tribunal
de Justiça conseguiu gerar uma
economia no valor de R$ 6.141.177,85
(seis milhões, cento e quarenta e
um mil, cento e setenta e sete reais
e oitenta e cinco centavos) o que
representa 34% (trinta e quatro por
cento) de economia aos cofres do
Poder Judiciário em 2013.

Com os procedimentos licitatórios em
2014, ora realizados, o Tribunal de Justiça
conseguiu gerar uma redução de gastos no
valor de R$ 18.497.005,50 (dezoito milhões,
quatrocentos e noventa e sete mil, cinco reais
e cinquenta centavos) o que representa 42%
(quarenta e dois por cento) de economia aos
cofres do Poder Judiciário em 2014.

58%

Para fins de atendimento das demandas do
Poder Judiciário, no período de janeiro a
dezembro de 2013, foram homologadas
52 (cinquenta e duas) licitações, e dentre as
modalidades, 42 (quarenta e duas) foram
realizadas como Pregão Presencial, 07 (sete)
como Pregão Eletrônico, 01 (uma) como
Tomada de Preços e 02 (duas) como Leilão.

No período de janeiro a início de setembro
de 2014, foram homologadas 41 (quarenta e
uma) licitações, e dentre as modalidades, 31
(trinta e uma) foram realizadas como Pregão
Presencial, 08 (oito) como Pregão Eletrônico
e 02 (duas) Concorrências.

100%

diversos, o que possibilitou uma redução
considerável nos contratos estabelecidos,
gerando economicidade aos cofres do Poder
Judiciário.
Além disso, nesta Gestão foi efetivamente
implantado o Pregão Eletrônico que
oportuniza uma maior concorrência
entre as empresas, com maior número de
concorrentes e de diversas localidades do
país, influenciando no preço das propostas
ofertadas, gerando uma economia relevante
e propiciando a disponibilidade dos recursos
que estavam reservados para outros fins.

Sendo assim, a Gestão durante o biênio 20132014, homologou 93 (noventa e três) licitações,
e dentre as modalidades, 73 (setenta e três)
foram realizadas como Pregão Presencial, 15
(quinze) como Pregão Eletrônico, 01 (uma)
como Tomada de Preço, 02 (duas) como
Concorrência e 02 (duas) como leilão.
Com os procedimentos licitatórios, ora
realizados, o Tribunal de Justiça conseguiu
gerar uma redução de gastos no valor de
R$ 24.638.183,35 (vinte e quatro milhões,
seiscentos e trinta e oito mil, cento e oitenta
e três reais e trinta e cinco centavos) o que
representa 38% (trinta e oito por cento) de
economia aos cofres do Poder Judiciário.
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Vale ressaltar que as homologações que estão
em andamento ou análise de recurso podem
ocasionar alterações nos valores finais obtidos
nas respectivas licitações.

Humanização de ambientes

A

Diretoria Administrativa, por meio da Divisão de Serviços Gerais, realizou aquisições de mudas regionais e itens de jardinagem
para subsidiar os trabalhos de ornamentação de ambientes, paisagismo e conservação de jardins dos prédios que abrigam o Poder
Judiciário do Estado do Tocantins. A presença de plantas torna os ambientes internos e externos mais agradáveis. Já a revitalização
dos jardins faz transparecer um aspecto harmônico aos espaços externos, além de contribuir para a melhoria do ar e para a diminuição
de poeira. Os itens pretendidos também têm por objetivo manter o paisagismo idealizado nos projetos arquitetônicos dos respectivos prédios
do Poder Judiciário.
Foi realizada a revitalização dos jardins do Tribunal de Justiça e da Comarca de Pedro Afonso. Com as inaugurações dos novos prédios que agora
abrigam os fóruns das comarcas de Filadélfia, Augustinópolis, Araguatins, Novo Acordo, Xambioá e Porto Nacional, fizeram-se necessárias as
implantações de jardins externos e internos, assim como os procedimentos necessários à implantação do novo prédio da Comarca de Guaraí.
Fórum de Novo Acordo

Logística
Integrar a logística de transporte e de serviços para atendimento das demandas das Comarcas

N

o intuito de atender prontamente e agilizar as demandas com material de expediente, patrimonial, equipamentos de informática e
serviços, o Tribunal de Justiça, na Gestão 2013/2015, promoveu ações para a utilização compartilhada dos veículos e dos recursos
humanos e financeiros.

A primeira ação desenvolvida para atingir o objetivo almejado foi adequar as rotas de viagem para a distribuição dos materiais, visando
planejamento para fins de melhoria no atendimento e, em conformidade com as metas da Gestão.
Este novo roteiro previu a realização de viagens trimestrais para a distribuição dos bens de consumo, com uma logística célere e eficaz,
ordenando as rotas como Região Sul, Região Sudeste, Região Central, Região Norte e Rota Especial. Assim, são efetuadas quatro entregas de
materiais por ano em cada comarca.
Para eficiência dessa ação, estabeleceu-se que os materiais de consumo fossem solicitados por meio do sistema ASI com antecedência mínima
de 20 (vinte) dias do início das viagens, para separação dos bens e acomodação da carga nos caminhões.
As viagens para distribuição dos materiais são aproveitadas pelos demais setores que demandem outras atividades, tais como instalação de ar
condicionado, entrega ou remoção de equipamento de informática e mobiliário quando houver a possibilidade de agregar as demandas no
mesmo percurso.
Para fins de deslocamento dos servidores, também há uma parceria entre os diversos setores deste Tribunal, sob a coordenação do Serviço de
Transporte, buscando alternativas para o aproveitamento de viagens, de forma que o roteiro percorrido possa atender a mais de uma atividade
a ser executada.
No que se refere às demandas de material permanente, a logística de transporte no Tribunal de Justiça é realizada de acordo com a necessidade
de distribuição ou remoção dos bens, com acompanhamento do setor responsável, que coordena a movimentação por meio do sistema ASI.

Desta forma, o objetivo do programa de Gestão para 2013-2015 referente a integração da logística de transporte e de serviços para atendimento
das demandas das comarcas foi plenamente alcançado.
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Planilha de roteiro de distribuição no ano de 2013:


Região Sul

Região Sudeste

Região Central

Períodos de entrega 2013
25.02 a 02.03
27.05 a 01.06
05.08 a 10.08
18.11 a 23.11

Períodos de entrega 2013
04.03 a 09.03
03.06 a 08.06
12.08 a 17.08
25.11 a 30.11

Períodos de entrega 2013
11.03 a 16.03
10.06 a 15.06
19.08 a 24.08
02.12 a 07.12

Comarcas
Paraíso
Pium
Cristalândia
Gurupi
Peixe
Figueirópolis
Alvorada
Araguaçu
Formoso
Palmas

Comarcas
Ponte Alta
Porto Nacional
Natividade
Almas
Dianópolis
Taguatinga
Aurora
Arraias
Palmeirópolis
Paranã
Palmas

Comarcas
Tocantínia
Miracema
Miranorte
Pedro Afonso
Guaraí
Colméia
Colinas
Arapoema
Araguaína
Palmas

Distância total Região Sul

1.052km



Região Norte

Região Especial

Períodos de entrega 2013
18.03 a 23.03
17.06 a 22.06
26.08 a 31.08
09.12 a 14.12

Períodos de entrega 2013
27.03 a 31.03
24.06 a 29.06
02.09 a 06.09
16.12 a 19.12

Comarcas
Goiatins
Filadélfia
Wanderlândia
Tocantinópolis
Axixá
Itaguatins
Augustinópolis
Araguatins
Ananás
Xambioá
Palmas

Comarcas
Novo Acordo
Palmas
Itacajá
Palmas
Araguacema
Palmas

Distância total Região Sudeste Distância total Região Central Distância total Região Norte

1.478km

972km

1.817km

Distância total Rota Especial

1.392km

Segue planilha de roteiro de distribuição no ano de 2014:


Região Sul

Região Sudeste

Região Central

Períodos de entrega 2014
24.02 a 01.03
26.05 a 31.05
04.08 a 09.08
17.11 a 22.11

Períodos de entrega 2014
03.03 a 08.03
02.06 a 07.06
11.08 a 16.08
24.11 a 29.11

Períodos de entrega 2014
10.03 a 15.03
09.06 a 14.06
18.08 a 23.08
01.12 a 06.12

Comarcas
Paraíso
Pium
Cristalândia
Gurupi
Peixe
Figueirópolis
Alvorada
Araguaçu
Formoso
Palmas

Comarcas
Ponte Alta
Porto Nacional
Natividade
Almas
Dianópolis
Taguatinga
Aurora
Arraias
Palmeirópolis
Paranã
Palmas

Comarcas
Tocantínia
Miracema
Miranorte
Pedro Afonso
Guaraí
Colméia
Colinas
Arapoema
Araguaína
Palmas

Distância total Região Sul

1.052km



Região Norte

Região Especial

Períodos de entrega 2014
17.03 a 22.03
16.06 a 21.06
25.08 a 30.08
08.12 a 13.12

Períodos de entrega 2014
24.03 a 29.03
23.06 a 28.06
01.09 a 06.09
15.12 a 19.12

Comarcas
Goiatins
Filadélfia
Wanderlândia
Tocantinópolis
Axixá
Itaguatins
Augustinópolis
Araguatins
Ananás
Xambioá
Palmas

Comarcas
Novo Acordo
Palmas
Itacajá
Palmas
Araguacema
Palmas

Distância total Região Sudeste Distância total Região Central Distância total Região Norte

1.478km

972km
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1.817km

Distância total Rota Especial

1.392km

Voltada para a responsabilidade com o meio ambiente e sociedade Gestão
intensifica ações socioambientais
Redução do consumo de papel

A

responsabilidade socioambiental está entre os critérios utilizados pelo Poder Judiciário para execução de suas
atividades dentro dos padrões modernos de visão administrativa estratégica. Com esse intuito, o Planejamento
Estratégico propõe uma redução do consumo de papel em 3% (três por cento), até final do exercício de 2015. Para
o exercício de 2013, a meta ficou estabelecida em 1% (um por cento).

Em ação destinada a manter um controle eficaz na distribuição do material e cumprir a meta, o Tribunal realizou um levantamento
junto às comarcas do Poder Judiciário no primeiro semestre de 2013 para conhecimento do real consumo demandado.

O objetivo foi racionalizar o gasto e, para tanto, foi utilizado como parâmetro o quantitativo mensal de 1.451 (um mil,
quatrocentos e cinquenta e uma) resmas para todo o Poder Judiciário, ou seja, para obter a redução pretendida é preciso que
sejam consumidas essa mesma quantidade de resmas a cada mês.
O controle do consumo do papel é realizado por meio do sistema ASI, que gerencia as informações e, mediante extração de
relatórios mensais, demonstra os gastos por comarca ou setor, o que torna possível a identificação dos locais e os motivos que
deram causa a algum consumo extraordinário.
Outra ação que está sendo demandada é a conscientização dos usuários para a necessidade de se reduzir o consumo do
material, promovendo a redução de fotocópias de peças processuais e impressão desnecessária de documentos. Essa iniciativa
será apresentada em vídeos institucionais e mensagens em massa, visando orientar o público alvo, desenvolvidas pelo Centro de
Comunicação Social e pela Escola de Magistratura.
O consumo registrado para o período de janeiro a dezembro de 2013 foi de um total de 16.981 (dezesseis mil, novecentos e
oitenta e uma) resmas, o que representa uma economia neste período de 431 resmas. Este quantitativo equivale a 1.415 resmas
mensais, sendo que a meta mensal era de 1.451 resmas, gerando economia e ultrapassando a margem de 1% planejada pela
administração no exercício de 2013.
O gráfico abaixo ilustra o consumo no exercício de 2013.
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Para o exercício de 2014, a meta para redução do consumo de papel ficou estabelecida em mais 1% (um por cento).
O consumo registrado para o período de janeiro a outubro de 2013 foi de um total de 13.498 (treze mil, quatrocentos e noventa
e oito) resmas, o que representa uma economia neste período de 3.746 (três mil, setecentos e quarenta e seis) resmas.
Este quantitativo equivale a 1.350 (um mil, trezentos e cinquenta) resmas mensais, sendo que a meta mensal era de 1.437 resmas,
gerando economia e até o presente momento ultrapassando a margem de 1% planejada pela administração no ano de 2014.
O gráfico abaixo ilustra o consumo no exercício de 2014.
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Redução do consumo de água

C

om o mesmo propósito socioambiental, o Tribunal de Justiça investiga o consumo de água potável distribuída
às unidades administrativas do Poder Judiciário, para fins de controle e identificação de possíveis ocorrências de
aumento em relação ao mesmo período do exercício anterior.

No intuito de atingir o objetivo planejado, este Tribunal de Justiça vem promovendo ações a fim de atingir a redução pretendida
e, para tanto, buscou alternativas junto à Odebrecht Ambiental Saneatins, empresa responsável pelo abastecimento de água no
Tocantins, para evitar o desperdício da água, com a finalidade de baixar o consumo em metros cúbicos e, consequentemente,
gerar economia ao erário.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça aderiu a um programa desenvolvido pela Saneatins, que avalia sistematicamente a
distribuição de água no local em estudo, de modo a identificar pontos de perdas, racionalizando o seu uso devido, identificando
pontos críticos (consumo inadequado, vazamentos e sistema hidráulico) e conscientizando o público alvo quanto à utilização da
água de forma racional e adequada. O programa abrange todo o Poder Judiciário.

Na Gestão 2013-2015 foram realizadas palestras no Tribunal de Justiça e no Fórum de Palmas, além de inspeções em todos os
prédios do Poder Judiciário da Capital. Neste programa, o Tribunal de Justiça somente pode agendar as visitas de acordo com
a disponibilidade de atendimento da Saneatins, portanto, o atendimento ocorreu inicialmente a Comarca de Palmas.
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Redução do consumo de energia elétrica

de execução de um contrato e seus aditamentos até a finalização com
o fechamento do processo.

A

inda na visão de responsabilidade socioambiental, o
consumo de energia elétrica das unidades do Poder
Judiciário é analisado e conferido para fins de identificação
de possíveis inconsistências em relação ao mesmo período
do ano passado.
Em ação destinada a promover a redução pretendida, no exercício de
2013, foi detectada a possibilidade de ajuste da demanda de energia
elétrica do Poder Judiciário.
O ajuste poderá gerar economia ao Poder Judiciário, com alteração
dos contratos existentes e, após diligências e diagnósticos levantados
pela Celtins, em outubro de 2013 foram assinados novos contratos,
adequando o fornecimento ideal de energia elétrica para níveis de
alta e baixa tensão - Grupo A e Grupo B na Capital e nas comarcas
do inteior.
Com essa ação pretende-se obter um resultado mais eficaz nos índices
pretendidos até o final de 2014, conforme estabelecido na meta,
gerando assim economia ao erário.
Da mesma forma que no processo de racionalização da água,
outra ação que está sendo demandada, no intuito de racionalizar o
consumo de energia elétrica no Poder Judiciário é a conscientização
de magistrados, servidores e colaboradores, com a divulgação da meta
e orientações aos consumidores, mediante o lançamento de vídeos
institucionais e mensagens em massa que também foram produzidos
pela Escola da Magistratura e o Centro de Comunicação Social.

Após essa fase, foram analisados os desenhos e ajustados de acordo
com os apontamentos de cada diretoria. O projeto encontra-se na
Diretoria Geral para análise do redesenho, como forma de dinamizar
os atos administrativos, no intuito de garantir a sua eficácia, bem
como possibilitar maior produtividade dos servidores no andamento
das ações e tarefas que envolvem o processo administrativo.

Reabastecimento dos extintores de incêndio

O

Poder Judiciário do Estado do Tocantins conta com
54 (cinqüenta e quatro) imóveis, incluindo a sede deste
Tribunal de Justiça. Em todos os prédios contamos com
equipamentos de combate a incêndio (extintores de
incêndio), cujas validades correspondem a 12 meses.
Com a finalidade de garantir que todas as unidades recebam
anualmente os serviços de substituição dos extintores de incêndio, o
Tribunal de Justiça registrou preços para recarga destes equipamentos
de segurança.
Diante dessa necessidade, segue abaixo os resultados atingidos
e ações realizadas:
• No exercício de 2013, os extintores foram recarregados/
reinstalados no período de 14 de outubro a 18 de novembro
de 2013.
• No exercício de 2014, os serviços de substituição dos extintores
de incêndio foram realizados, no período de 15 de setembro a
18 de outubro de 2014.

Mapear e redesenhar o fluxo processual
administrativo

O

Programa de Gestão de 2013-2015 tem como ação
o mapeamento e redesenho do fluxo processual
administrativo, para que haja uma padronização dos atos
e cumprimento de todas as fases processuais de forma
sequencial, visando uma maior produtividade na execução das tarefas
por parte dos servidores.

Para mapear o fluxo do trâmite dos processos administrativos, foi
implantado um projeto que se encontra em andamento, com 71%
(setenta e um por cento) concluídos.
Preliminarmente foi elaborado um desenho do atual fluxo dos
processos administrativos abrangendo todas as áreas, desde o pedido
do requerente endereçado às diretorias setoriais até a decisão da
autoridade competente.

• Com a finalidade de esclarecimentos e instruções sobre a
forma correta de utilização dos extintores, foi disponibilizado
um vídeoaula na intranet.

Reabastecimento de gás liquefeito em botijão de
13kg

P

ara garantir o serviço de reabastecimento de Gás Liquefeito
de Petróleo (GLP) em botijão de 13kg a todas as unidades
do Poder Judiciário, para o preparo de café e chás, no
atendimento aos magistrados, servidores, visitantes e ainda às
Sessões do Tribunal do Júri foram desenvolvidas várias ações.

Os desenhos dos processos que estão incluídos no projeto foram
desenvolvidos de acordo com os diversos temas, tanto aqueles que
envolvem as solicitações direcionadas às diretorias, seja de Gestão
de Pessoas, Financeira, Infraestrutura ou Tecnologia da Informação,
quanto aqueles que se desenvolvem na forma legal, tais como as fases
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• No exercício de 2013, esta Corte de Justiça registrou preços,
para a contratação de empresa especializada para prestar os
serviços de reabastecimento de GLP, para todos os prédios que
integram o Poder Judiciário tocantinense.
• Para que não haja descontinuidade dos serviços de
reabastecimento de gás foi iniciado novo procedimento
licitatório em 2014, para atender no exercício de 2015.

Dedetização

• Escola Superior da Magistratura Tocantinense;

C
Tocantins.

om a finalidade de que sejam realizados periodicamente
os serviços de combate e controle a insetos e vetores em
geral, o Tribunal de Justiça registrou preços, de modo a
atender todos os prédios do Poder Judiciário no Estado do

Diante dessa necessidade, seguem abaixo os resultados
atingidos e ações realizadas:
• No exercício de 2013, os serviços de dedetização foram
realizados nos períodos 03/05 a 26/05/2013 e 06/09 a
11/10/2013.

• Anexo II;
• Corregedoria Geral da Justiça.
Com assinatura do novo contrato, houve o aumento de 67 novos
postos de serviço, passando de 236 (duzentos e trinta e seis) para um
total de 288 (duzentos e oitenta e oito). Vale ressaltar que a respectiva
contratação, já contemplou a previsão de aumento referente a
inauguração dos novos prédios, o quantitativo de postos de serviços
já disposto no contrato é de 303 (trezentos e três). A ação resultou
na contemplação do posto serviço de recepcionista para as seguintes
Comarcas:

• No exercício de 2014, os serviços de combate a insetos e vetores
em geral foram realizados nos períodos 28/02 a 23/03/2014,
06/09 e 01/08 a 29/08/2014.
• Para que não haja descontinuidade dos serviços iniciamos
novo procedimento para atender o Judiciário em 2015.

Nova contratação dos serviços de limpeza,
incluindo postos de serviços de recepcionistas,
dentre outros postos para as comarcas
inauguradas no exercício de 2013/2014:

• Comarca de Araguaína – Fórum Central;
• Comarca de Araguatins;
• Comarca de Tocantinópolis;
• Comarca de Augustinópolis;
• Comarca de Filadélfia;
• Comarca de Itaguatins;
• Comarca de Xambioá;
• Comarca de Wanderlândia;

H

ouve a formalização do novo Contrato nº 85/2013, que
tem por objeto a prestação dos serviços de limpeza e
conservação no Poder Judiciário do Estado do Tocantins,
que viabilizou a ampliação do quadro do posto de serviços
de recepcionista, copeira para as novas sedes de comarcas que foram
inauguradas no exercício de 2013/2014, e ainda o posto de serviço de
jardineiro para a Comarca de Pedro Afonso.

• Comarca de Colinas;
• Comarca de Miracema;
• Comarca de Miranorte;
• Comarca de Novo Acordo;
• Comarca de Tocantínia;
• Comarca de Arraias;

A contratação tem por objetivo suprir as necessidades essenciais dos
serviços de apoio administrativo (marcenaria, logística, limpeza de
jardim, lavador de fachada, copeiragem, recepcionista, serviços gerais,
encarregado) da sua sede, Anexos, Centro de Educação Infantil Nicolas
Quagliariello Vêncio – CEI, Comarca de Palmas e das comarcas
sediadas no interior do Estado. A falta dos serviços compromete o
funcionamento do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, assim
como o cumprimento da missão institucional do Tribunal de Justiça
do Estado do Tocantins “Garantir a cidadania através da distribuição
de uma justiça célere, segura e eficaz”.

• Comarca de Dianópolis;

Para proporcionar ao público externo, direcionamento aos seus
locais de destino, bem como controlar a entrada e saída dos usuários
e visitantes que utilizam as dependências do Poder Judiciário
tocantinense, no exercício de 2013, foram contempladas com o posto
de serviço de recepcionista as seguintes comarcas/localidades:

• Comarca de Pedro Afonso;

• Comarca de Araguaína – Fórum dos Buritis;
• Comarca de Porto Nacional;
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• Comarca de Gurupi;
• Comarca de Alvorada;
• Comarca de Palmeirópolis;
• Comarca de Paranã;
• Comarca de Colméia;
• Comarca de Paraíso;
• Comarca de Formoso do Araguaia.

Contratos Contínuos efetuados no Biênio 2013/2015
A Diretoria Administrativa, por meio da Divisão de Contratos, destaca como ações positivas realizadas na Gestão 2013/2015 melhorias nas
execuções contratuais, que tem gerado maior economia, celeridade, eficácia, adequada execução, assim como o devido planejamento para
renovações no período permitido pela Lei 8666/93, ou seja, 60 meses.
Relação de contratos continuados realizados no Biênio 2013-2014

Processo

Contrato

Objeto

Contratado

Vigência

39/2013

Fornecimento de serviços de manutenção
e suporte técnico do Pergamum – Sistema
Integrado de Bibliotecas – Esmat

APC – Associação Paraense
de Cultura

19/04/2014 a
19/04/2015

12.0.000157410-6

55/2013

Locação de Segmento Espacial com 4,5
Mhz de banda, utilizando Banda “C”, para
divulgação e transmissão das atividades do
TJ-TO

Bernadinetti & Bernardinetti
LTDA

17/05/2014 a
17/05/2015

13.0.000084994-9

81/2013

Prestação de serviços de outsourcing de
impressão

Exata Copiadora

13/06/2014 a
13/06/2015

13.0.000084912-4

105/2013

Fornecimento de água e tratamento de esgoto
nos imóveis ocupados pelo Poder Judiciário

Agência Tocantinense de
Saneamento – ATS

05/09/2014 a
05/09/2015

12.0.000113905-1

116/2013

Fornecimento regular de energia elétrica Alta
Tensão – Grupo A

Celtins

29/10/2013 a
29/10/2018

12.0.000119744-2

121/2013

Fornecimento regular de energia elétrica –
Grupo B

Celtins

11/10/2013 a
11/10/2018

12.0.000141913-5

137/2013

Prestação de serviços de manutenção predial,
elétrica, hidráulica, refrigeração, sonorização
e manutenção em geral

Services Terceirizações
LTDA

24/10/2014 a
24/10/2015

13.0.000072587-5

170/2013

Serviço de manutenção e suporte para os
Sistemas MPS de Recursos Humanos e Folha
de Pagamento

MPS Informática

27/12/2013 a
27/12/2014

13.0.000179465-0

174/2013

Prestação de serviços de garçonaria

Eurípedes Batista da Costa
Júnior

19/12/2013 a
19/12/2014

14.0.000087021-9

2014

Prestação de serviços e venda de produtos

Empresa Bras. de Correios e
Telégrafos

07/08/2014 a
07/08/2015

13.0.000074821-2

01/2014

Prestação de serviços de manutenção
preventiva, corretiva e chamada de
emergência, com reposição de peças para
elevadores

Elevadores Atlas Schindler
S/A

16/01/2014 a
16/01/2015

13.0.000093171-8

70/2014

Contratação de empresa especializada para
manutenção de nobreaks de grande porte

AIE Automação Industrial e
Eletrônica LTDA – ME

23/-9/2014 a
23/09/2015

13.0.000111458-6

78/2014

Contratação de empresa para implantação
e administração de solução integrada
tecnológica e operacional, permitindo o
controle e administração da atividade de
controle de margem consignável

Zetrasoft LTDA

01/05/2014 a
01/05/2015

14.0.000028441-7

80/2014

Prestação de serviços de agente de
integração para fins de execução do
Programa de Estágio

Instituto Fecomércio
Tocantins de Pesquisa e
Desenvolvimento

07/05/2014 a
07/05/2015

12.0.000095809-1
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13.0.000106109-1

83/2014

Prestação de serviço, instalação e manutenção
preventiva e corretiva no sistema de controle
de acesso (catracas, sistemas de computados e outros
itens)

13.0.000074781-0

85/2014

Prestação de serviços de limpeza e
conservação

Coral Administração e
Serviços Ltda.

30/05/2014 a
30/05/2015

14.0.000050462-0

111/2014

Locação para abrigar o Anexo I – Escola
Superior da Magistratura Tocantinense

OBRE Empreendimentos
LTDA

08/07/2014 a
08/07/2015

14.0.000042453-7

124/2014

Gerenciamento de abastecimento,
implantação e operação de sistema
informatizado, que permita o fornecimento
parcelado de combustíveis e derivados

Brasilcard Administradora de
Cartões

23/10/2014 a
23/10/2015

14.0.000098942-9

139/2014

Contratação de empresa de gerenciamento
de manutenção da frota de veículos do Poder
Judiciário

Ticket Serviços S/A

19/08/2014 a
19/08/2015

14.0.000084455-2

182/2014

Prestação de serviços de seguro para atender
a frota de veículos do Poder Judiciário

Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais

30/09/2014 a
30/09/2015

200/2014

Contratação de instituição de apoio e
incentivo ao ensino, sem fins lucrativos, para
execução de todas as atividades e das ações
do Projeto Pedagógico do Centro de
Educação Infantil – CEI e da Brinquedoteca
do Fórum da Comarca de Palmas

FAPTO – Fundação de
Apoio Científico e
Tecnológico do Tocantins

06/10/2014 a
06/01/2017

201/2014

Locação do auditório da Subseção da Ordem
dos Advogados do Brasil

Ordem dos Advogados
do Brasil – Subseção de
Araguaína

16/10/2014 a
16/10/2015

14.0.000149739-2

14.0.000080911-0

Gestão do Sistema Eletrônico de Informações SEI

A

Diretoria Administrativa é responsável pela gestão do
Sistema Eletrônico de Informações – SEI, bem como a
consolidação desse sistema no Poder Judiciário do Estado
do Tocantins.

Por meio da Instrução Normativa nº 02/2012, compete ao diretor
geral determinar a liberação, alteração ou cancelamento de acesso
para os servidores e magistrados.
Sendo assim, foi autorizado, por meio do diretor geral, o acesso aos
magistrados das Varas Judiciais das Comarcas do Tocantins, atendendo
assim, às diversas solicitações existentes de acesso ao sistema.
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VICON Comércio
Distribuição Ltda.

23/05/2014 a
23/05/2015

Gestão de Pessoas
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TJTO foca na valorização de magistrados e servidores, sai na vangurda e
implanta projeto Gestão de Pessoas por Competências

O

Projeto Gestão de Pessoas por Competências é uma
iniciativa priorizada e iniciada no Plano de Gestão
2013/2015 e atende diretamente o Objetivo Estratégico
“Motivar e comprometer magistrados e servidores com a
execução da estratégia”, do Tema Gestão de Pessoas, instituídos pela
Res. 21/2009 deste Tribunal de Justiça em conformidade às diretrizes
da estratégia nacional estabelecidas na Res. n.º 70/2009 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ).
Com a implantação deste projeto o TJTO cumpre a estratégia
conforme Metas Nacionais para 2014 aprovadas no VII Encontro
Nacional do Judiciário, especificamente no que se refere a “Mapear,
pelo menos, 60% das competências dos tribunais, até 31/12/2014,
para subsidiar a implantação da Gestão por Competências”, atribuída
à Justiça Estadual.
Este relatório apresenta as etapas realizadas para implantação do
Projeto Estratégico Promoção da Gestão de Pessoas por Competências,
sob condução técnica da empresa Leme Consultoria, conforme
contrato nº 144/13.
Trata-se da visão de competências sob a ótica de duas perspectivas
básicas:
• Competências
Observáveis);

Comportamentais

(Comportamentos

• Competências Técnicas (Conhecimentos Específicos).

O resultado desta implantação possibilitará ao TJTO
identificar de maneira objetiva e precisa, quais são os
gap’s (necessidades de treinamento e capacitação), de
cada servidor envolvido na implantação do projeto,
bem como quais as potencialidades e talentos dos
servidores, a fim de direcionar o desenvolvimento dos
profissionais da instituição.

Etapas realizadas
Planejamento do Projeto – (100% concluída)
• Reunião de Planejamento:

A

empresa conduziu a reunião com a participação do Comitê
de Implantação para o levantamento das particularidades da
instituição, definição de ações e cronograma de implantação.

Participação da Alta Direção - (100% concluída)
• Entrevista com a Alta Direção:

A

empresa realizou entrevista com a presidência e/ou diretores
para a identificação dos principais desafios e objetivos da
instituição e dos indicadores de competências essenciais para o alcance
de resultados objetivos. O conteúdo deste encontro fundamentará
as ações de mapeamento e a priorização de competências a serem
desenvolvidas.
• Apresentação para o Comitê Estratégico:

A

empresa apresentou o projeto para o Comitê Estratégico,
evidenciando a abordagem que será realizada e os resultados que
serão obtidos.

Descrição de Função e Mapeamento de
Competências Técnicas- (100% concluída)
• Piloto de Descrição de Função e Mapeamento Técnico:

A

empresa conduziu um piloto envolvendo uma área de gestão e uma
área fim da instituição para ajustar a abordagem utilizada para a
construção das descrições de função. Nesta etapa foram definidas as
técnicas de coleta, a escala de proficiência das competências técnicas,
a lista de competências técnicas de referência, as atribuições padrão,
entre outras questões.
• Oficina de Coleta da Descrição de Função:

A

empresa realizou treinamento de preparação dos gestores para a
coleta das informações que irão compor a Descrição de Função.
Os gestores foram acompanhados por um profissional da área para
auxiliar na execução desta etapa, sendo necessário preencher uma
planilha com a identificação das atribuições da unidade e competências
técnicas com respectivos níveis de proficiência.
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• Plantão de esclarecimento de dúvidas da Coleta da
Descrição de Função:

A

Leme Consultoria realizou plantão para esclarecimento de
dúvidas de identificação das atribuições e competências e
preenchimento da planilha referenciada da etapa anterior.
• Análise das Planilhas de Descrição de Função:
Consultoria contratada realizou também as verificações das
planilhas geradas e identificou eventuais ajustes que foram
revisados. Esta ação foi realizada nas instalações da empresa.
• Validação das Descrições de Função junto aos
Gestores:

T

ambém foi executada a validação das descrições de função em
conjunto com os gestores.
• Processamento e Importação das Descrições de
Função para o Software GCA:

oi realizado o processamento e a importação das planilhas de
descrição de função validadas pelos gestores.

Consultoria conduziu a reunião com o Comitê de Validação
para apresentação e validação das Competências e Indicadores
Comportamentais identificados, bem como a definição das
Competências Essenciais/Diferenciais da instituição.

F

oi realizada pelos consultores uma oficina com o Comitê de
Validação para determinar as competências de cada função
utilizando técnica de agrupamento por blocos funcionais ou nível
hierárquico, proporcionando equilíbrio do nível de exigência de
competências de funções similares.

Avaliação de Competências e Responsabilidades
- (100% concluída)
• Importação de Dados:

A

Leme Consultoria disponibilizou formato de importação das
informações dos servidores registradas no sistema RH para serem
inseridas no software GCA.
• Identificação de Avaliados e Avaliadores:

• Disponibilização das Descrições de Função:

A

A

• Mapeamento das Competências das Funções:

A

F

• Reunião de Validação do Inventário Comportamental:

s Descrições de Função foram disponibilizadas para o Comitê de
Implantação em formato eletrônico.

Mapeamento Competências Comportamentais (100% concluída)

F

oi realizada a identificação de avaliados e avaliadores, gerando
os formulários pelas informações obtidas com a importação dos
dados do sistema de RH, gerando as avaliações a 180º (avaliação do
superior e auto-avaliação).
• Sensibilização para a Avaliação de Competências e
Responsabilidades:

• Sensibilização sobre Gestão por Competências:

A

Consultoria realizou uma sensibilização presencial sobre Gestão
por Competências que foi transmitida simultaneamente para
as outras Comarcas do Estado e gravada em vídeo pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins.

A

empresa conduziu palestras presenciais de sensibilização e
orientação dos avaliadores para realização das Avaliações de
Competências Técnicas, Competências Comportamentais e de
Responsabilidades, de acordo com a abrangência definida junto ao
Comitê de Implantação na reunião de planejamento do projeto.

• Coleta do Inventário Comportamental:

A

empresa conduziu a atividade de Coleta dos Indicadores de
Competências Comportamentais utilizando a Metodologia do
Inventário Comportamental para Mapeamento de Competências,
com a participação de uma amostragem de servidores da instituição.
• Consolidação do Inventário Comportamental:

F

oi realizada a consolidação do material coletado com os
Indicadores de Competências Comportamentais orientandose pela Missão, Visão e Valores da Instituição e pelas diretrizes das
entrevistas realizadas com a alta direção, gerando como resultado, as
Competências Comportamentais Organizacionais e seus respectivos
indicadores.

• Coleta das Avaliações
Responsabilidades:

de

Competências

e

A

Consultoria preparou o ambiente de avaliação no software
GCA e disponibilizou, via e-mail, o link, login e senha para
cada avaliador. A empresa monitorou a evolução da participação,
informando periodicamente o Comitê de Implantação para tomar as
providências para proporcionar maior adesão dos participantes;
• Geração e Interpretação dos Relatórios das Avaliações
de Competências e Responsabilidade:

N

esta fase a Leme Consultoria capacitarou o Comitê de
Implantação a gerar no software GCA e interpretar os relatórios
das avaliações técnicas, comportamentais e de responsabilidades para
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subsidiar os gestores no processo de devolutiva aos avaliados;

• Conceitos e técnicas para dar feedback;
• Interpretação dos relatórios da avaliação gerados
pelo sistema, reconhecendo os pontos fortes e pontos a
desenvolver de cada liderado;
• Condução da reunião da devolutiva da avaliação.

A impressão dos relatórios de cada avaliado a ser entregue para o gestor
para a devolutiva da avaliação é de responsabilidade do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins, que será gerado pelo software GCA.
• Apresentação do Resultado da Avaliação:

A

Consultoria consolidou as informações das avaliações por área,
unidade, competência, entre outras e realizou uma apresentação
dos resultados das avaliações, evidenciando os principais pontos
a serem trabalhados no desenvolvimento das competências dos
servidores. Nesta fase a Consultoria recomenda a participação da
alta direção, do Comitê de Implantação e de eventuais integrantes do
Comitê Estratégico, justamente para iniciar a divulgação dos primeiros
resultados e a evidenciação das ações de melhoria, continuidade e
sustentação do Projeto de Avaliação de Desempenho com Foco em
Competências.

• Montagem do Plano de Desenvolvimento Individual
dos liderados, evidenciando as competências prioritárias
a serem desenvolvidas

S

• Feedback e Plano de Desenvolvimento Individual

erão realizadas palestras para os avaliados preparando-os para as
devolutivas, abrangendo o seguinte conteúdo
• Conceitos e técnicas para receber feedback;
• Participação na reunião da devolutiva da avaliação;
• A importância na participação da montagem do Plano
de Desenvolvimento Individual;
• A palestra de sensibilização em receber feedback

F

oi desenvolvido treinamento para os gestores preparando-os para
realizar as devolutivas das avaliações, abrangendo o seguinte
conteúdo;

Comitê de implantação do Gestão por Competências realiza atividades no
TJTO e nas 42 comarcas do Tocantins sensibilizando magistrados e servidores

TJTO
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Comarca de
Palmas

Comarca de
Píum

Comarca de
Tocantínia

Comarca de
Goaitins

Comarca de Paraíso
do Tocantins
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Projeto Gestão por Competência no TJTO ultrapassa metas do CNJ
Indicadores de Entregas do Projeto Piloto – 2013/2015
Entregas

Meta

Resultado

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Unidades do Poder Judiciário participantes do inventário comportamental (1º e 2º graus)

100%

100%

Servidores do 1º Grau com competências avaliadas no ano de 2014.

100%

100%

Papeis dos servidores do 1º Grau com competência mapeada no ano de 2014.

100%

100%

META CNJ: Mapear, pelo menos, 60% das competências dos servidores do 1º Grau, até 31 de dezembro de 2014,
para subsidiar a implantação da Gestão por Competências.

60%

86%

Competências organizacionais:
DIFERENCIAIS:
Excelência no atendimento
Cultura da qualidade
ESSENCIAIS
Liderança
Empreendedorismo
Competências gerenciais do Poder Judiciário:
Técnicas de negociação
Didática
Gestão da mudança
Gestão de pessoas
Gestão de projetos
Gestão de processos
Gestão da informação
Gestão do conhecimento
Mapeamento das Competências comportamentais (12):
Comprometimento
Foco em resultados
Visão sistêmica
Excelência no atendimento
Liderança
Tomada de decisão
Relacionamento interpessoal
Trabalho em equipe
Comunicação
Cultura da qualidade
Flexibilidade
Empreendedorismo
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Gestão 2013/2015 promove
mais saúde e qualidade de vida a
magistrados e servidores

O

Centro de Saúde do Tribunal de Justiça do Tocantins,
conhecido como “Espaço Saúde”, tem como objetivo
prestar atendimento em saúde aos magistrados, servidores
e seus dependentes. A Equipe é composta por profissionais
das áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia,
Psicologia e Serviço Social e estes, buscam oferecer um atendimento
humanizado e eficiente aos usuários, com vistas à prevenção,
manutenção e promoção da saúde integral, garantindo-lhes qualidade
de vida no trabalho, satisfação e bem estar.

No decorrer da Gestão 2013/2015 foram realizados mais
de 11 mil atendimentos, bem como outras intervenções
importantes como encaminhamentos para as
redes públicas e particulares de saúde, orientações,
vacinações,
solicitação de exames preventivos,
diagnósticos precoces de doenças graves e crônicas,
tendo como foco a saúde biopsicossocial das pessoas
atendidas.
Os atendimentos são ambulatoriais com agendamento prévio
presencial ou por telefone e ocorrem por procura espontânea ou por
encaminhamentos. A Equipe desenvolve suas atividades com zelo e
compromisso ético, resguardando a privacidade e o sigilo, garantindo
conforto, segurança e respostas eficazes às necessidades pretendidas
em cada caso.

Atendimentos individuais por especialidade
Área profissional

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Enfermagem

41

52

77

56

31

30

52

53

40

65

90

93

Fisioterapia

152

222

242

65

69

92

00

147

121

60

99

82

Medicina

105

163

208

222

180

124

179

151

170

140

154

74

Odontologia

04

38

33

41

53

44

23

36

31

39

44

28

Psicologia

17

36

47

38

80

70

79

93

97

34

57

55

Serviço social

38

59

70

72

105

55

33

54

151

53

45

60

TOTAL

357

570

677

494

518

415

366

534

610

391

489

392

Produção anual (2013) total = 5.813
Atendimentos individuais por especialidade
Área profissional

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Enfermagem

59

97

102

32

44

82

74

44

65

33

49

17

Fisioterapia

125

159

112

151

162

150

80

166

224

164

183

86

Medicina

145

162

191

166

174

150

144

166

248

201

144

55

Odontologia

38

78

45

62

67

61

27

68

87

63

78

49

Psicologia

56

170

95

71

82

25

46

54

46

23

59

48

Serviço social

21

59

53

61

58

58

27

17

20

33

43

18

TOTAL

444

725

598

543

587

526

398

512

690

517

556

273

Produção anual (2014) total = 6.269
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Gestão desenvolve projeto Oficina Interativa e garante mais valorização a
servidores das 42 comarcas do Tocantins
Motivando o Espírito de Equipe

todo o Estado, reforçando a relevância da interiorização das ações.

projeto, integrante do Plano de Gestão 2013/2015 do
Tribunal de Justiça do Tocantins, tem por finalidade
sensibilizar os servidores e magistrados para a importância
do trabalho em equipe e desenvolver habilidades
interpessoais tais como: autoconhecimento, comunicação, liderança,
planejamento, organização e espírito de cooperação com foco na
melhoria do Clima Organizacional. Assim, consequentemente
estimular o aumento da produtividade, do bem estar no trabalho e da
prestação jurisdicional célere e com qualidade em todas as unidades
do Poder Judiciário tocantinense.

O projeto, que percorreu no biênio as 42 comarcas justifica-se ainda
pela implantação do Programa de Qualidade de Vida que deu origem
à primeira Pesquisa de Clima Organizacional. Dentre os aspectos
identificados como relevantes na pesquisa constatou-se a necessidade
de desenvolver a integração e cooperação das unidades do Poder
Judiciário, desejo externado pelos servidores nas questões subjetivas.

O

O presente Projeto visa reconhecer a importância do potencial
humano na concretização do Plano de Gestão 2013/2015 no que diz
respeito às ações da Gestão de Pessoas, mais especificamente melhorar
as condições de trabalho, propiciar a humanização da Instituição,
estimular a comunicação interna eficaz dos diversos setores,
garantindo assim a qualidade de atendimento aos jurisdicionados em

A Metodologia adotada para consecução deste projeto é a de Jogos de
Empresa, baseada na Andragogia (aprendizagem de adultos), com a
utilização da Técnica: “Jogo das Balas”, um clássico instrumento de
excelente aceitação por parte de líderes e empreendedores de todo o
Brasil, com duração de apenas 2 horas.
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Gestão fomenta saúde no trabalho
Ginástica Laboral:

Saúde em primeiro lugar

O

projeto “Ginástica Laboral: Saúde em primeiro lugar”
tem como objetivo o fomento da prática de exercícios
específicos que visem a redução e a prevenção de
problemas ocupacionais, servindo de um grande
instrumento na promoção da qualidade de vida de magistrados e
servidores que atuam junto ao Judiciário tocantinense.

O presente Projeto visa reconhecer a importância do potencial
humano na concretização do Plano de Gestão 2013/2015 no que diz
respeito às ações da Gestão de Pessoas, mais especificamente melhorar
as condições de trabalho, propiciar a humanização da Instituição,
estimular a comunicação interna eficaz dos diversos setores, garantindo
assim a qualidade de atendimento aos jurisdicionados em todo Estado
reforçando a relevância da interiorização das ações.

O ritmo acelerado de trabalho aliado à complexidade da
operacionalização dos equipamentos que exigem as atividades
laborais atualmente coloca em risco ocupacional os servidores. Neste
ínterim a ginástica laboral visa a promoção da saúde e a melhoria
das condições de trabalho de magistrados e servidores, contribuindo
direta e indiretamente para a melhoria do relacionamento
interpessoal, a redução e a prevenção de problemas ocupacionais e de
acidentes de trabalho, e também na redução das lesões por esforços
repetitivos (L.E.R.). O sucesso das atividades propostas proporcionará
aos participantes incentivo à prática de atividade física, motivação,
prevenção de doenças e, o Tribunal poderá alcançar a diminuição de
afastamento por doenças ocupacionais e servidores mais envolvidos
em suas atividades à medida que trabalham com mais qualidade de
vida.
Gravação de vídeo-aula na Esmat para posterior exibição online e
deslocamentos programado da equipe para incentivo às práticas
propostas.
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Campanhas nas 42 comarcas insentivam magistrados e servidores a cuidarem
melhor da saúde
Testagem rápida

Imunização

O

portunizar aos magistrados e servidores do Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins, o procedimento de
testagem rápida em Hepatite ‘C’, HIV e Sífilis, visando
o diagnóstico precoce. O trabalho, foi desenvolvido junto
a servidores e magistrados do Tribunal de Justiça e dado Fórum de
Palmas.

F

acilitar o acesso de magistrados e servidores do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins, a imunização contra gripe,
difteria, tétano, hepatite B e febre amarela, a partir de parceria
com a Coordenação de Imunização (Sesau-TO) do Estado do
Tocantins e Secretarias Municipais de Saúde. Atendendo servidores e
magistrados de todo o Poder Judiciário do Tocantins.

O presente Projeto visa reconhecer a importância do potencial
humano na concretização do Plano de Gestão 2013/2015 no que diz
respeito às ações da Gestão de Pessoas, mais especificamente melhorar
as condições de trabalho, propiciar a humanização da Instituição,
estimular a comunicação interna eficaz dos diversos setores garantindo
assim a qualidade de atendimento aos jurisdicionados em todo Estado
reforçando a relevância da interiorização das ações.

O presente Projeto visa reconhecer a importância do potencial
humano na concretização do Plano de Gestão 2013/2015 no que diz
respeito às ações da Gestão de Pessoas, mais especificamente melhorar
as condições de trabalho, propiciar a humanização da Instituição,
estimular a comunicação interna eficaz dos diversos setores garantindo
assim a qualidade de atendimento aos jurisdicionados em todo Estado
reforçando a relevância da interiorização das ações.

Os Testes Rápidos ou testes para a detecção rápida de anticorpos são
instrumentos de triagem que produzem resultados em, no máximo,
30 minutos. Eles funcionam por meio dos antígenos virais fixados em
um suporte e são acondicionados em embalagens individualizadas,
permitindo a testagem individual das amostras. Por serem uma
estratégia importante na identificação de casos de algumas doenças,
como é o caso do HIV, da hepatite C e da sífilis, seu uso promove a
equidade de acesso ao aconselhamento e ao diagnóstico.

Os imunobiológicos são produtos desenvolvidos para proteger os
indivíduos de determinadas doenças. A grande parte das vacinas no
Brasil é disponibilizada pelo Poder Público, que tem mostrado razoável
desempenho na realização de campanhas de vacinação, tendo sucesso
na erradicação de doenças como é o caso da poliomielite. Manter
as vacinas em dia mantém as pessoas protegidas contra as doenças.
No entanto, dada a própria dinâmica do dia-a-dia, muitas pessoas
acabam por deixar o calendário vacinal fora do prazo. A campanha
visa recordar às pessoas sobre a importância de manter o calendário
vacinal em dia, bem como facilitar o acesso às vacinas da Influenza, DT
e as contra hepatite B e febre amarela, que são propícias para a faixa
etária de trabalhadores, por meio da disponibilização programada no
ambiente de trabalho, e consequentemente ajudar o Poder Público no
alcance de metas de vacinação.

As ações do projeto, em parceria com o Núcleo Henfil, abrangem o
diagnóstico sorológico de HIV, Hepatite “C” e Sífilis; aconselhamento
pré e pós-teste e disponibilização de materiais educativos, além de
articulação com a Rede de Saúde.

Parcerias com a Coordenadoria Estadual de Imunizações e as
Secretarias Municipais de Saúde das cidades sedes de comarcas do
Judiciário. Disponibilização programada de vacinação no ambiente
de trabalho. Atualização de Cartões de Vacinação.
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TJTO realiza 2 edições do projeto
Judiciário na Medida e incentiva
a prática de atividade física entre
servidores

Parceiros do projeto
Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins (ASTJ), Sindicato dos Serventuários e Servidores da Justiça
do Estado do Tocantins (SINSJUSTO) e o Sindicato dos Servidores
da Justiça de Segunda Instância do Tocantins (SINDJUSTO).

B

uscando promover mais qualidade de vida, bem-estar e saúde
a servidores e magistrados a Gestão 2013/2015 realizou
duas edições do projeto Judiciário na Medida. O projeto
estratégico deste Tribunal de Justiça, desenvolvido por meio
da Diretoria de Gestão de Pessoas, propôs nos anos de 2013 e 2014 a
prática de exercícios físicos, visando elevar os índices de satisfação no
trabalho, prevenções de doenças, promoção de saúde e valorização
e integração dos colaboradores. As atividades também integraram o
Programa Qualidade de Vida e Gestão da Saúde. Somando os dois
anos a ação envolveu mais de 100 servidores, que tiveram durante
três meses de cada ano acompanhamento de profissionais educadores
físicos.
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Gestão desenvolve Mês do Servidor
com palestras e ações de valorização
daqueles que integram o Judiciário do
Tocantins

D

urante a Gestão 2013/2015 os servidores foram
beneficiados com diversas ações em prol da saúde
e bem-estar, gerando mais qualidade de vida aos
integrantes da Justiça do Tocantins. Durante o
biênio foi realizado o Mês do servidor, com atividades alusivas
ao Dia do Servidor Público, comeorado em 28 de outubro.

2013
Com o tema “Servidor valorizado, Servidor motivado”, o
Tribunal de Justiça lançou no dia 4 de outubro de 2013, no
auditório do TJTO, a programação especial do Mês do Servidor.
A programação envolveu os servidores até o dia 31 de outubro
com palestras, oficinas de saúde e beleza, atividades esportivas
e dinâmicas.
Dentro da programação os servidores do Fórum de Palmas
recebeu atividades alusivas ao dia Mundial do Coração.
Com uma mensagem de estímulo à prevenção de doenças
cardiovasculares foram realizadas duas palestras no Fórum de
Palmas, em comemoração ao Dia Mundial do Coração (30 de
setembro). Os participantes também tiveram a oportunidade de
aferir a pressão arterial e fazer o teste de glicemia.

2014
Em 2014 a programação do Mês do Servidor, entre outras
atividades, trouxe a renomada palestrante Dulce Magalhães,
que falou sobre a “A Arte de Viver a Mudança”. A palestra
envolveu os servidores do Tribunal e das 42 comarcas, que
acompanharam a palestra por meio de transmissão via satélite.
Usando a filosofia, a educadora, pesquisadora, escritora e
palestrante, Dulce Magalhães falou sobre a forma de vermos a
vida e como podemos promover a mudança necessária para o
bem-estar.
Durante omês de outubro várias ações foram desenvolvidas em
Palmas e no interior. Diversas comarcas receberam pela primeira
vez atividade alusivas ao Mês do servidor. Como a imunização
contra gripe (H1N1) e atualização do esquema vacinal realizada
nas 42 comarcas.
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TJTO morderniza Folha de
Pagamento

P

or meio de adesão voluntária o Tribunal de Justiça do
Tocantins participa do Projeto “Diagnóstico e Fortalecimento
dos Judiciários Estaduais por meio do Conselho Nacional de
Justiça”, representando os tribunais de pequeno porte do país.

E

m análise à proposta de melhoria dos serviços de suporte à
gestão de pessoas do Tribunal de Justiça do Tocantins, ainda
no início do plano de Gestão 2013/2015, verificou-se que os
sistemas operavam sem manutenção por volta de três anos e
que, quando da interrupção desta manutenção, passávamos por um
processo de integração do sistema de RH e Folha de Pagamento.
Nota-se ainda que o Sistema de Recursos Humanos e Folha
de Pagamento operavam com falhas de comunicação como:
procedimentos relacionados ao processamento de férias, substituições
de licenças, afastamentos, faltas, nomeação, exoneração e demais
rotinas que geram impacto financeiro, realizados nos dois sistemas
por setores diferentes que se comunicam por meio de documentos
elaborados em controles em ferramentas como Word e Excel, gerando
retrabalho, erros, inconsistências de informações, entre outros.

A ação promove pesquisa quanto aos motivos das disparidades
entre os Tribunais de Justiça, além de desvelar como esse quadro de
desigualdades pode ser mitigado. Objetiva-se conhecer as áreas de
orçamento e de recursos humanos, a forma como são planejadas e
executadas as rotinas de trabalho, para possibilitar propostas de
melhoria.
Andamento:

Quanto ao Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento
diagnosticou-se ausência de comunicação entre si, o que gerava muitas
inconsistências e retrabalho pela equipe da Diretoria de Gestão de
Pessoas.
A partir desses principais fatos foi contratado o serviço da empresa
MPS, caracterizado em duas modalidades: manutenção evolutiva e
visitas técnicas.
O serviço de manutenção evolutiva caracteriza-se por atividades de
planejamento, levantamento de requisitos, desenvolvimento, teste,
documentação e implantação de novas funcionalidades, ou alterações
em funcionalidades existentes, a serem agregadas aos sistemas.
Os resultados de cada demanda de manutenção evolutiva homologada
e implantada passarão a ser parte integrante dos sistemas e, portanto,
passarão a integrar o escopo do serviço de manutenção corretiva e
suporte técnico, a contar da data de homologação.
Na modalidade visitas técnicas o Tribunal solicita a realização de
visitas técnicas programadas, para fins de atendimento a demandas
específicas do Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento,
bem como para atividades de manutenção evolutiva, retreinamento
dos setores usuários, entre outras que julgar pertinentes.
Dessa forma foram detalhadas soluções de tecnologia das quais 70%
já foram produzidas pela contratada e estão em fase de homologação
para implantação.

CNJ

Fase 1
• Diagnóstico quantitativo da alocação de recursos
orçamentários e humanos no Judiciário Estadual
• Junho/2013: participação na 1ª Oficina de Trabalho
com representantes dos Tribunais de Justiça na Escola da
Magistratura Federal. Brasília-DF.
• No evento foram apresentados o projeto, conceitos,
objetivos, indicadores escolhidos, coleta de ideias.
Fase 2
• Elaboração de modelos alocativos a partir de diagnóstico
qualitativo da alocação de recursos orçamentários e
humanos em 10 tribunais dos judiciários estaduais. A
consultoria contratada pelo CNJ empreendeu visitas ao
Tribunal no segundo semestre de 2013, quando foram
observadas boas práticas e políticas adotadas em modelos
de alocação de recursos humanos e orçamentários.
• A DIGEP disponibilizou os dados solicitados como
proposto pelo CNJ, a fim de se produzir uma proposta
de modelo genérico de apoio à decisão de alocação de
recursos humanos e orçamentários.
• Novembro/2013: 2ª Oficina de trabalho do Projeto
de diagnóstico e fortalecimento dos judiciários estaduais
por meio do CNJ, realizada em Brasília-DF. Teve por
objeto apresentação dos resultados parciais da pesquisa
qualitativa realizada pela empresa de consultoria
EloGroup nos dez tribunais de justiça selecionados na
primeira etapa e validação do modelo de alocação de
recursos humanos e de gestão orçamentária, que será
aplicado nos três tribunais a serem selecionados. (CNJ
Ofício n. 589/SG-DPJ/2013)
Fase 3 – Etapa em andamento

Diagnóstico e Fortalecimento dos Judiciários
Estaduais por meio do Conselho Nacional de
Justiça

Consultoria e capacitação nos três tribunais nos quais
as deficiências de gestão mostraram-se mais agudas
(Subprojetos). No mês de novembro/2014 foi realizada
oficina pela contratada, com a equipe deste Tribunal,
apresentadas as fases do subprojeto, composição do
modelo, e orientação quanto as técnicas a serem adotadas
para implantação do modelo.
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Comunicação

Social
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Durante a Gestão 2013/2015 a área de comunicação foi expandida visando
dar mais transparência às atividades institucionais, aproximando o Judiciário
da sociedade
seus desembargadores.
Plano de Comunicação

O

Tribunal de Justiça, por meio da Diretoria do Centro de
Comunicação Social, elaborou e implantou o Plano de
Comunicação para o biênio 2013/2015. O projeto, em
execução, baseou-se e atendeu a Resolução nº 85 de 8 de
setembro de 2009, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe
sobre a Comunicação Social no âmbito do Poder Judiciário.
O objetivo é atingir uma comunicação de maior qualidade, eficiência
e transparência, capaz de facilitar o conhecimento e acesso dos
cidadãos aos serviços da Justiça estabelecendo uma política nacional
de comunicação social integrada para o Judiciário. Além disso, visou o
aprimoramento das relações comunicacionais voltadas para o público
interno e externo.
O Plano também contempla a elaboração e implantação do Plano
de Comunicação da Estratégia, que foi proposto e recomendado pelo
CNJ aos Tribunais Estaduais. As diretrizes do Plano de Comunicação
também estão alinhadas ao Plano de Gestão 2013/2015 do Judiciário
tocantinense.
O Plano visa aumentar a consciência estratégica e o comprometimento
de todos os colaboradores (terceirizados, estagiários, servidores e
magistrados) e demais públicos interessados (parceiros externos,
Executivo, imprensa, sociedade, jurisdicionados etc.) com os objetivos
da instituição.

Com uma produção intensa de notícias o Centro de Comunicação
em 2013 registrou 527 matérias, já em 2014 esse número foi superado
chegando a publicação de 1.005 matérias.

Comunicação da Estratégia

A

comunicação da Estratégica é realizada através de matérias
jornalísticas publicadas no site do TJTO, Intranet e ainda
enviadas para os meios externos de comunicação e de
material informativo como: panfletos, cartazes, banners e
comunicados.
As veiculações jornalísticas são feitas constantemente, seguindo a
demanda. Já o material publicitário segue planejamento prévio ou a
necessidade.

Projetos Estratégicos

Metas

N

• Proporcionar transparência das ações;
• Divulgar ações de interesse dos jurisdicionados;
• Oferecer pautas de interesse social;
• Melhorar o índice de inserções institucionais na mídia;
• Melhoria da qualidade da comunicação entre o Poder
Judiciário, imprensa e, por consequência a sociedade.

Atividades e Produtos Desenvolvidos
Site Institucional

O

Em 2014 o site passou por alterações em seu layout, seguindo uma
linha mais moderna e limpa, proporcionando mais agradável e simples
o acesso às informações. São publicadas diariamente notícias do
Tribunal de Justiça, Corregedoria, Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (Esmat) e das 42 comarcas, usando linguagem de fácil
entendimento, complementadas com registro fotográfico.

este tema a divulgação é direcionada as ações realizadas
nos projetos e os resultados alcançados, bem como
informações sobre a sua importância ao Judiciário
tocantinense.

Divulgação das Metas do Programa de
Gestão 2013/2015

O

Programa de Gestão 2013/2015 do TJTO é composto
de projetos e ações envolvendo todas as diretorias. Neste
contexto são divulgadas todas as ações desenvolvidas em
um determinado período, podendo assim proporcionar um melhor
acompanhamento do programa de gestão, com objetivo de alcançar
os resultados inicialmente propostos.

site institucional é atualmente o principal veículo dentre
os meios de divulgação utilizados pelo Poder Judiciário
do Tocantins. No endereço www.tjto.jus.br é possível ter
acesso a notícias, publicações e demais informações
inerentes à instituição, como Visão e Missão do Tribunal e o perfil de
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TJ Informa - Notícias do
Judiciário

D

enominado TJ Informa, a publicação impressa bimestral,
com tiragem de 2 mil exemplares, elaborada pela
Diretoria de Comunicação Social, reúne as principais
ações e boas práticas do Judiciário no período. Os
exemplares são distribuídos para o público interno do Tribunal de
Justiça e comarcas, bem como o público externo, com o envio para os
tribunais superiores, judiciários de outros estados, órgãos públicos do
Tocantins e jurisdicionados.
Formatado em um layout moderno e mais leve, o TJ Informa promove
uma leitura agradável, levando com clareza e linguagem coloquial
as principais notícias do Poder Judiciário tocantinense (TJTO e
comarcas). No ano de 2013 foram produzidas quatro edições do
Informativo, já em 2014 foram seis, cumprindo a meta estipulada no
Plano de Comunicação de 10 informativos no biênio.
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Judiciário nas Redes Sociais

Conhecendo o Judiciário

A

s notícias do Poder Judiciário do Tocantins também
podem ser conferidas nas principais redes sociais (Twitter,
Facebook). A presença nas redes tem a finalidade de
disseminar e fortalecer a divulgação de informações do
Judiciário que sejam de interesse social.
São promovidas postagens diárias de mensagens, divulgação das ações
do Tribunal e comarcas tornando mais fácil e rápida a disseminação
das notícias. Além disso o meio de comunicação promove a interação
e aproximação do cidadão e o Judiciário, abrindo espaço para opinião
e participação da sociedade.

No ano de 2013 foram realizadas 300 postagens nas redes sociais
já em 2014 foram 781 publicações. Só na Fanpage do Facebook os
acessos semanais variam entre 600 e 900 visitas à página.

C

om a finalidade de proporcionar aos estudantes e formadores
de opinião uma visão mais ampla sobre o Poder Judiciário
foi desenvolvido o Projeto Conhecendo o Judiciário.
Suas ações são operacionalizadas, por meio de visitas
monitoradas, de alunos de escolas e universidades, com distribuição
de material informativo e palestras. Durante as visitas a instituição, os
participantes recebem informações sobre como é o funcionamento do
Judiciário e como ocorre a tramitação dos processos.
Através desta ação o TJTO divulga para este público a importância
do Poder para a sociedade. As visitas das escolas e universidades são
agendadas e monitoradas pela Assessoria de Cerimonial e contam
também com o acompanhamento de servidores do Tribunal que
explicam sobre andamento de processos, funcionamento das Câmaras
e Tribunal Pleno. Os visitantes também têm a oportunidade de saber
mais sobre a história do TJ, além de conhecer ambientes como a
Galeria de Desembargadores e de Ex-Presidentes.

Entre 2013 e 2014 foram registradas 13 visitas entre escolas e
universidades.
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Programa de Rádio - Fala Justiça

A

Diretoria do Centro de Comunicação Social implantou no ano de 2014 um novo meio de comunicação, o programa de Rádio
Fala Justiça. Semanal e com duração de dois minutos o projeto leva aos ouvintes do Tocantins, por meio de parceria com rádios
comunitárias de Norte a Sul do Estado, as informações do Poder Judiciário. A estréia do programa foi no dia 9 de dezembro, sendo
veiculado em 2014 quatro diferentes edições.

2013/2014
• Número de Informativos produzidos: 4 edições
• Número de Inserções nas Redes Sociais: 120 inserções
• Número de Visitas ao Tribunal de Justiça: 13 visitas
• Número de matérias publicadas em relação à Comunicação da Estratégia: 32 matérias
• Número de matérias no geral publicadas no site do TJTO: 1.532 matérias

Índice de matérias institucionais positivas veiculadas nos
meios de comunicação

2014

2013

97,78%

90,05%
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Segurança
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Gestão 2013/2015 promove
segurança às comarcas, magistrados e
servidores

A

Assessoria Militar do TJTO tem o objetivo de prover
assessoramento e segurança a Presidência do Tribunal
de Justiça, magistrados em geral e em particular nas
situações decorrentes de risco ou ameaça à vida, atender
às necessidades existentes no âmbito da segurança, conforme
levantamentos específicos e demandas apresentadas à segurança
geral das Unidades do Poder Judiciário, ao patrimônio e serviços em
geral, em consonância com as diretrizes da alta direção e do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ. O departamento tem o comando Tenente
Coronel QOPM, Henrique de Souza Lima Júnior, como assessor
militar do TJTO.

As atividades desenvolvidas pela Assessoria Militar na Gestão de
2013/2014 resultaram em números significativos para a manutenção
da segurança do Poder Judiciário. Durante os últimos dois anos
nove comarcas receberam apoio na garantia da integridade física de
magistrados em situação de risco. Empregando um efetivo policial
direto de 37 policiais militares e um policial civil. A Meta 37 do CNJ,
de deixar 100% das unidades consideradas seguras até 2015, também
vem sendo cumprida com rigor, fechando 2014 com mais de 96% das
unidades providas de vigilância armada. Foi concluído a instalação
do sistema de cerca elétrica e/ou alarme, atingindo-se a meta de 49
unidades atendidas.
Foi realizada a instalação dos pórticos detectores de metais em 04
(quatro) unidades, sendo, no TJTO, Fórum de Palmas, Anexo do
Fórum de Araguaína e Fórum de Paraíso do Tocantins. Na Comarca
de Gurupi, em razão da estrutura do prédio, não ficou fixado o
referido portal, aguarda-se a devida reforma da unidade.
O Tribunal de Justiça e Fórum de Palmas também receberam catracas
eletrônicas. Ainda foi realizada a ampliação da vigilância armada
terceirizada para Araguaína e Gurupi no final de 2013, contemplando
também em 2014 as unidades de Porto Nacional, Paraíso do Tocantins
e o Depósito Central de Palmas, atendendo a 18 postos de serviços
incluindo os da Capital.
Outra medida relevante de segurança desenvolvido pela Assessoria
Militar é o recolhimento de armas e munições das comarcas, provas
de crimes, que ficam em Poder do Judiciário. No biênio 2013/2014
foram recolhidas 2.883 armas e 19.141 munições variadas. Todo
o material foi encaminhado para o 22º Batalhão de Infantaria do
Exército para destruição.
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Comarcas:

2014
80%

Resultado
atingido em 2014:
Resultado
Esperado para
2014:

60% de unidades
consideradas
seguras.

80% de unidades
consideradas
seguras.

53%

Resultado
Esperado para
2013:

Resultado
atingido em 2013:
53%, ou seja, 30
das 56 unidades
provida com
vigilância armada/
policiamento 24h e/
ou expediente.
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96%

São 49 unidades do Judiciário com
cerca elétrica e/ou alarme

100%

2013
60%

100%

Meta 37 - Aumentar para 100% as unidades consideradas seguras
até 2015.

96%, ou seja, 53
das 56 unidades
provida com
vigilância armada/
policiamento 24h e/
ou expediente.

Recolhimento de armas:
Em 2013 foram recolhidas:
ARMAS = 1.047 unidades (revólver, rifle,
espingarda, pistola, fabricação artesanal,
simulacro);
MUNIÇÕES = 5.380 itens (munições
intactas e deflagradas) e ainda diversos
recipientes de pólvora, espoletas, esferas de
chumbos e carregadores.
Em 2014 foram recolhidas:
ARMAS = 1.836 unidades (revolver, rifle,
espingarda, pistola, fabricação artesanal,
simulacro);
MUNIÇÕES = 13.761 itens (munições
intactas e deflagradas) e ainda diversos
recipientes de pólvora, espoletas, esferas de
chumbos e carregadores.
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Ações detalhadas

S

egurança na realização do evento do Encontro do Colégio Permanente de Presidentes
dos Tribunais de Justiça do Brasil, de 25 a 30 de março/2014, com o efetivo policial
empregado de 35 policiais militares;

S

egurança na realização do evento Colégio Permanente de Diretores das Escolas
Estaduais da Magistratura (Copedem), de 28 a 30 de agosto/2014, com o efetivo policial
empregado de 29 policiais militares;

A
A

quisição de dois veículos blindados para o transporte com segurança a magistrados em
situações decorrentes de risco ou ameaça à vida;

poio na segurança pessoal do magistrado do CNJ e de toda a comitiva que o
acompanhava, durante as inspeções no Mutirão Carcerário, realizado nas unidades
prisionais do Estado do Tocantins no período de 28/04/2014 a 16/05/2014, efetivo
empregado 03 (três) Policiais Militares, com o apoio das Unidades Operacionais da Polícia
Militar Estadual;

C

elebração do Convênio nº 08/2014, entre a Polícia Militar e o Tribunal de Justiça,
visando à cooperação entre os órgãos para o incremento da segurança institucional do
Poder Judiciário, em consonância aos preceitos fixados pelas Resoluções nº 104 e 148 do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ;

A
A
A

poio na segurança institucional em diversos eventos realizado no Tribunal de Justiça;
poio e escolta por ocasião da visita da ministra Eliana Calmon, em setembro de 2013;

poio Escola Superior de Magistratura Tocantinense - Esmat, na demanda apresentada
pelos Oficiais de Justiça deste TJTO, quanto à realização de um curso de defesa pessoal,
ministrado por instrutores militares especializado, em 2014;

C

riada a função de Ajudante de Ordens para a Presidente do Tribunal de Justiça em
2013, composta por um Oficial e mais quatro policiais militares destinados à segurança
da presidente.
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Execução orçamentária e financeira da Gestão 2013/2015

O

orçamento de 2013 do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, da Unidade Gestora TJTO – 050100, foi aprovado no montante
de R$ 323.406.779,00, sendo que deste valor, R$ 247.065.047,00, destinavam-se às demandas da Ação de Manutenção de Recursos
Humanos. Esta ação ficou deficitária em R$ 34.642.573,00.

Para o exercício de 2014 foi autorizado orçamento total no valor de R$ 375.030.216,33, o qual apresentou, também, déficit de R$ 31 milhões
na ação de Recursos Humanos. Ao longo do exercício, com os ajustes internos, esse déficit foi reduzido para R$ 24 milhões. O Poder Judiciário
buscou em todas as vias, recompor o orçamento, contudo não logrando êxito.
Diante dessa realidade, a Gestão 2013/2015, potencializou suas ações e racionalizou os recursos orçamentários, com objetivo de suplantar as
dificuldades financeiras e orçamentárias, objetivando atender aos magistrados, dos servidores e, acima de tudo, da própria sociedade, que anseia
por uma Justiça célere e eficaz.

A

fim de subsidiar a Gestão com informações precisas e constantes, a Diretoria Financeira nesta Gestão (2013/2015), produziu
relatórios que possibilitaram uma visão estratégica, dando mais segurança em decisões relacionadas a projetos, contingenciamento
ou investimento de recursos. Destacamos como controles principais:

1. Acompanhamento nos repasses duodecimais (controle financeiro);
2. Emissão de relatório financeiro:
- despesas realizadas no mês, com detalhe da evolução entre receita e despesa;
- a execução do orçamento e seu comportamento em face do projetado, abrangendo as Unidades Gestoras Funjuris e Tribunal de Justiça
(controle orçamentário).
Assim, foi possível realizar a reprogramação orçamentária e financeira para atender o pleito de outras demandas, bem como apoiar a presidência
e as demais diretorias quanto às informações sobre a disponibilidade e a execução orçamentária, maximizando a aplicação dos recursos
disponíveis.

Execução do orçamento na fonte
Tribunal de Justiça

O

orçamento autorizado do Tribunal de Justiça em 2014
obteve crescimento em comparação com o exercício de
2013, conforme se observa no quadro abaixo:

Ano

Orçamento Autorizado - R$
Crescimento em Relação ao
Ano Anterior

2013
2014*
335.007.029,00 375.030.216,33
3,35%

Comparativo do orçamento aprovado
com o executado da fonte Tribunal de
Justiça

N

o comparativo do orçamento aprovado com o executado,
verifica-se que em 2014 o executado ultrapassou os 99% do
autorizado, confirmando os esforços da Gestão na execução das
ações planejadas.

Ano

Orçamento Autorizado - R$

11,95%

Orçamento Executado - R$

*Fonte: Anexo 11 da Lei 4.320. (out/2014)

Executado / Autorizado (%)

2013*
2014*
335.007.029,00 375.030.216,33
332.882.295,61 375.030.193,45
99,37%
99,99%

*Fonte: Anexo 11 da Lei 4.320

Execução do orçamentária - TJTO
2014
2013

99,99%

99,37%
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Unidade Gestora: Funjuris

Ano

Prudente.

2014

Total Arrecadado (Financeiro) R$ 23.770.909,69 R$ 29.427.261,80
Crescimento em Relação ao
30,14%
23,79%
Ano Anterior

Crescimento na arrecadação

A

2013

receita do Fundo Especial de Modernização e
Aprimoramento do Poder Judiciário (Funjuris) é
recepcionada em conta única administrada e ordenada pela
Presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Ângela

Todas as receitas do Funjuris são recolhidas mediante guia de
recolhimento denominada Documento de Arrecadação do Judiciário
-DAJ, nos termos da Resolução nº 023/2010, disponível no site do
TJTO, no Portal Funjuris.
Estima-se que a arrecadação do Funjuris em 2014, crescerá em relação
ao exercício de 2013 o percentual de 22,96%, demonstrando que os
avanços obtidos nos últimos anos foram sedimentados, ao tempo, que
esta Gestão buscou a estabilização do Fundo como uma forte fonte de
receita própria do Poder Judiciário.

Comparativo do orçamento inicial aprovado
com o executado

N

o comparativo do orçamento aprovado com o executado
verifica-se que em 2014 o orçamento executado atingirá,
por estimativa, 95% do orçamento autorizado.

Ano

Orçamento Autorizado - R$
Orçamento Executado - R$
Executado / Autorizado (%)

2013*
21.844.889,00
20.932.835,68
95,82%

2014*
37.709.220,00
37.507.082,67
99,46%

*Fonte: Anexo 11 da Lei 4.320

Execução orçamentária - Funjuris
2014
2013

99,46%

95,82%

Execução das despesas de diárias

A

Março

123.786,50

191.880,50

Abril

223.305,63

250.319,50

Maio

230.976,72

286.620,16

Junho

161.238,50

150.632,00

Julho

184.220,44

74.164,50

Gestão 2013/2015, com foco na valorização do 1º
Grau, investiu sem medir esforços no apoio às comarcas,
entretanto, foram necessários deslocamentos de servidores
e magistrados, notadamente para cumprimento de metas
do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e em função das atividades do
Núcleo de Apoio às Comarcas - Nacom. Com isso, no comparativo
e estimativa de concessão de diárias, o impacto orçamentário e
financeiro em 2014 ficará acima do executado no ano anterior, em
face das ações de mobilização priorizadas nesta Gestão.

Agosto

186.661,50

262.592,50

Setembro

201.052,00

266.153,00

Despesas com diárias em R$ - 2013/2014

Outubro

204.627,50

200.779,10

Mês

2013

2014¹

Novembro

276.684,50

264.376,78

Janeiro

-

69.941,97

Dezembro

88.078,50

106.703,00

Fevereiro

131.262,93

220.910,00

TOTAL

2.011.894,72

2.345.073,01
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Controle de isenções e benefícios da
justiça gratuita

O

Controle de isenções e de benefícios da justiça gratuita
está inserido no Projeto Fortalecimento do Funjuris,
possui como objetivo inicial conhecer a capacidade
financeira.

Diante disso, após solicitação da Diretoria de Financeira e autorização
daPresidência do TJTO, a Diretoria de Tecnologia da Informação,
inseriu no sistema e-Proc a obrigatoriedade do advogado informar o
número do DAJ, seja para benefício da justiça gratuita ou não, esse
procedimento, impedirá a utilização de um mesmo DAJ já validado
em outro processo judicial, ou quando o valor deste já estiver sido
restituído administrativamente.
Ademais, a ferramenta desenvolvida no e-Proc preparou o sistema
GISE, para emissão de relatório periódico das isenções, concessões da
justiça gratuita e de assistência judiciária filtrado por comarca, vara,
valor e período, os quais subsidiarão o Setor de Estatística do Tribunal
de Justiça e a Diretoria Financeira.
Com tudo isso, permitiu-se que três sistemas importantes do Judiciário
tocantinense se comuniquem: o DAJ, e-Proc e o SEI, com consequente
resultado positivo na segurança eletrônica processual e fortalecimento
das receitas que compõem o Funjuris.

Depósitos judiciais

A

Diretoria Financeira mantém o acompanhamento das
mais de 10 mil contas judiciais abertas à disposição do
Judiciário, seja no resgate de valores, seja na abertura de
novas contas judiciais.

Acompanhamos também o desembolso trimestral previsto no contrato
nº 94/2010, onde a Caixa Econômica Federal realiza contrapartida
financeira em favor do Funjuris pela exclusividade como banco
centralizador dos depósitos judiciais.
A Difin ainda auxilia cotidianamente as comarcas e as partes em
soluções a dúvidas existentes na operacionalização das contas judiciais.
Também são mantidos os controles das contas judiciais abertas
vinculadas a comarcas que possuem autorização de manutenção dos
depósitos judiciais em outros bancos públicos, em vista a insuficiente
abrangência do banco centralizador em todas as 42 comarcas.

Gestão dos recursos advindos de
glosa em contrato – Resolução nº.
169/2013/CNJ

A

nte a regulamentação dada pela Resolução nº. 169/2013
do Conselho Nacional de Justiça, a Diretoria Financeira
passou as contas vinculadas a contratos que envolvem
terceirização em contratos continuados, com objetivo de
resguardar o Tribunal de Justiça na responsabilidade subsidiária pelo
inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada
para prestar o serviço de terceirização.
Assim, por ato do diretor geral, a Diretoria Financeira é o setor
responsável para apurar o percentual de contingenciamento, efetuar
os resgates da conta vinculada, quando autorizado, e gerenciar as
contas vinculadas.

Inovação nas ações da contabilidade

A

Divisão de Contabilidade em obediência a normativa
emanada pela Secretaria do Tesouro Nacional, que visa
convergir o plano de contas dos entes públicos, apoiou
os trabalhos da Divisão de Patrimônio no sentido de
colaborar com a atividade de depreciação dos bens pertencentes ao
Poder Judiciário.
Essa ação é inédita no Poder Judiciário, vez que, nunca foi medido
a depreciação ou realizada qualquer ação para esse fim, e com a
finalização dos trabalhos, a Divisão de Contabilidade registrará
no Siafem os dados apurados, fazendo constar contabilmente a
depreciação dos bens do Judiciário. Assim, obedecendo aos princípios
contábeis e as leis que regem a matéria, fato que influenciará no
resultado patrimonial do Ente Estado do Tocantins.
Ainda, a Divisão de Contabilidade, buscou neste biênio, regularizar
a situação patrimonial dos imóveis pertencentes ao Judiciário,
evidenciando no controle contábil a atualização dos registros
patrimoniais. Por meio do trabalho decorrente de inventários de
bens móveis realizados pela Divisão de Patrimônio nas Comarcas,
a Divisão de Contabilidade promoveu a baixa de bens inservíveis,
assim como, registrou os bens que foram doados a diversas instituições
beneficentes.
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Inovações no suprimento de fundos

INSS, IRRF, IR, CSLL, PIS, COFINS e ISSQN-DIRF, RAES,
DCTF e CAGED, agosto/2013, Fortaleza/CE;

partir de 2013, a Portaria nº 330, alterou substancialmente
diversos procedimentos e regramento tanto da concessão,
prestação de contas e prazos de adiantamentos de
suprimentos de fundos. A primeira inovação foi a
padronização do valor limite de concessão para todas as comarcas e
Tribunal de Justiça.

• Curso em Auditoria Interna, Inspeção Administrativa e
Fiscalização, agosto/2013, Esmat;

A

• Curso Plano de Contas Aplicado no Setor Público,
fevereiro/2014, TCE;
• Curso Entendendo a GFIP (SEFIP 8.4) e o MANAD, no
cumprimento do e-Social, março/2014, Esmat;

Outra medida foi à responsabilização dos supridos pelo envio tardio
dos recibos de serviços de terceiros de pessoa física para fins de
recolhimento de previdência, respondendo estes, pelos juros e multas
decorrentes do atraso. Ademais, a baixa no Siafem da responsabilização
do suprido, somente ocorre após aprovação da regularidade da
prestação de contas pela Controladoria Interna. E ainda, a publicação
do extrato da Portaria de concessão de suprimento de fundos tornouse obrigatória, em supremacia ao princípio da publicidade.

• Curso de Planejamento e Gestão Estratégica, agosto/2014,
Esmat;
• Redação de Ementas Jurisprudenciais, setembro/2014, Esmat;
• Gestão de Processos Organizacionais, outubro/2014, Esmat;

Em dados, esta administração atendeu a 19 Comarcas do Estado e 01
unidade setorial do Tribunal de Justiça, e ao todo, realizou entre 2013
e 2014, 68 concessões de suprimento de fundos, disponibilizando um
total de R$ 267.100,00 (duzentos e sessenta e sete mil, e cem reais).

• Oficina de Coleta do Inventário Comportamental, 2014,
Esmat;
• Curso de Plano de Contas no Setor Público, outubro/2014,
Sefaz.

Adiantamento / suprimento de fundos

• A Diretoria Financeira, por meio de seus servidores, fez-se
presente no 1º curso de Pós-Graduação em Administração
Pública com ênfase em Administração do Judiciário oferecida
pela Escola da Magistratura.

2013
Recursos

Diretorias TJ/TO

Comarcas

Total

Concedido R$

16.000,00

115.500,00

131.500,00

Atuação em grupos e comissões

2014¹
Recursos

Diretorias TJ/TO

Comarcas

Total

Concedido R$

16.000,00

119.600,00

135.600,00

A

Diretoria Financeira esteve em diversas comissões
constituídas pelo Tribunal de Justiça durante este biênio,
contribuindo no estudo, elaboração, acompanhamento e
realização de inúmeras atividades do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins:

¹ O valor concedido é parcial até 31/10/2014.

Capacitação de servidores da Diretoria
Financeira

O

s servidores da Diretoria Financeira participaram de cursos
de aperfeiçoamento, como também compôs equipes para
desenvolvimento de trabalhos previamente designado. O
resultado disso, foi maior eficiência e eficácia nos serviços
prestados, tornando cada servidor um multiplicador de informações
dentro do seu âmbito de trabalho.

Abaixo, segue relacionados os cursos que
os servidores da Diretoria Financeira
participaram:

• Comissão Auxiliar de Revisão do PPA 2012/2015 e Elaboração
da Proposta Orçamentária do Exercício 2014;
• Comissão de Avaliação de Correção dos Valores das
Indenizações de Transportes dos Oficiais de Justiça Comissão
para Análise e Emissão de Parecer Técnico do Índice de
Reajuste do Valor do Quilômetro Rodado pelos Oficiais de
Justiça;
• Comissão de Elaboração do Relatório de Gestão da
Presidência;

• Novas Funcionalidades do SICONV – OBVT, junho/2013,
João Pessoa/PB;
• Retenções de tributos e declarações nos Órgãos Públicos:
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• Designação de servidor para atuação como Pregoeiro
(auxiliando na implantação e execução do pregão eletrônico);
• Grupo de Trabalho para desenvolvimento do Projeto Funjuris;

• Comissão Especial destinada a promover a avaliação com
vistas à alienação dos veículos pertencentes ao Tribunal de
Justiça;
• Comissão de classificação dos bens a serem doados à Apae de
Palmas;
• Comissão de avaliação de bens para doação à Federação
Tocantinense das Associações e Entidades Rurais – Faerto;
• Comissão de Inventário físico de almoxarifado;
• Comissão Auxiliar de Orçamento, Finanças e Planejamento
2014;
• Grupo de Trabalho de promoção e acompanhamento do
Sistema de Gestão de Precatórios;

Separação de resíduos plásticos

N

a Diretoria Financeira, as práticas de controle de
desperdícios, seja de papel, água e energia, conservação
do patrimônio, bem como na diminuição da poluição
sonora são assuntos sempre constante entre os servidores.

Dentre as práticas sustentáveis destacamos a separação dos resíduos
plásticos, principalmente as garrafas de água mineral consumidas
pelos servidores da Difin. São consumidas mensalmente, em média,
150 garrafas de água mineral de 1,5 litros, de modo que estimamos
recolher 1.800 unidades de garrafas vazias para doação.
Esta ação, além de ambientalmente correta, contribui de forma social,
já que, as garrafas são encaminhadas à cooperativa e associação de
catadores existentes em Palmas geradoras de emprego e renda para
muitas famílias.

Colaborações diversas

A

Diretoria Financeira colaborou em diversos momentos,
dentro de sua competência, no impulso processual e
solução de demandas, tais como:

1. Diante da Resolução nº 154/2012, o Conselho Nacional
de Justiça, em 2013, afirmou a competência do Tribunal de
Justiça em receber a prestação de contas oriunda da aplicação
dos recursos de prestação pecuniária para posterior remessa
ao Tribunal de Contas do Estado, desse modo a Diretoria
Financeira sugeriu à Presidência do TJTO a expedição de ato
que vise determinar a competência da Controladoria Interna
em receber da CGJUS as prestações de contas dos juízos das
execuções penais, com atribuição de remetê-las ao Tribunal de
Contas do Estado e a sugestão de alteração no Provimento nº
170

015/2012, com finalidade de incluir ao capítulo III.
2. Através de adaptação do sistema GISE, a DTINF, atendendo
a requerimento da Diretoria Financeira, desenvolveu um
módulo de arrecadação dos valores decorrentes de contratos
que realizam desembolso em favor do Funjuris, permitindo em
tempo real emissão de relatórios de pagamentos realizados por
permissionários e contratados, e ainda, foi concedido a estes,
senha e login específico para emissão de DAJ, nos moldes como
ocorre com as serventias extrajudiciais.
3. A Diretoria Financeira, por autorização da presidente deste
Tribunal, desenvolveu o termo de referência que visa à licitação
das contas especiais que abrigam recursos de precatórios
judiciais, conforme define a Resolução nº 123/2010, e de
depósitos judiciais. Com essa iniciativa, além de agregar
recursos ao Funjuris, estabeleceremos com o banco vencedor
ferramentas tecnológicas para operacionalização e gestão dos
recursos de precatórios e RPV.
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TOTAL

79,7%
29.272,89

77,9%
168.053,97

67,9%
327.439,90

48,4%
-376.026,46

70,8%
327.538,59

51,3%
585.401,64

16,4%
320.655,83

-2,8%
-289.284,23

14,5%
458.426,45

-12,8%
-

Crescimento em rel. previsto (%)

Crescimento mês anterior (R$)

Dezembro recadação até 22/12/2014.

² Lei nº. 2.828, em vigor a partir de 12 março de 2014, data da publicação. Através desta
lei, há previsão de crescimento da arrecadação, pela criação da TXT - Taxa de Fiscalização
Judiciária.

¹ Fonte:SIAFEM/ANEXO10/RELORC

1.336.041,89

1.306.769,00
1.138.715,03

1.676.683,75

3.012.725,64

OUT

811.275,13

1.676.683,75

2.983.452,75

SET

1.187.301,59

1.676.683,75

2.815.398,78

AGO

859.763,00

1.676.683,75

2.487.958,88

JUL

274.361,36

1.676.683,75

2.863.985,34

JUN

(46.294,47)

1.676.683,75

2.536.446,75

MAI

242.989,76

1.676.683,75

1.951.045,11

ABR

(215.436,69)

1.676.683,75

1.630.389,28

MAR

Superavit/Frustação R$

1.676.683,75

Previsão da arrecadação¹ R$ 1.676.683,75

FEV
1.919.673,51

JAN
1.461.247,06

Arrecadado¹ R$

Denominação

TOTAL

9.261.660,08
46,03%

1.563.049,04
93,22%
759.923,60

47,9%
- 532.916,45

1.676.683,75 20.120.205,00

3.239.732,79 29.381.865,08

DEZ

803.125,44

1.676.683,75

2.479.809,19

NOV

52,3%
60,8%
67,4%
142,2%
69,9%
62,5%

47,5%

8,6%

65,4%

59,5%

27,1%

16,3%

1,1%

Crescimento em rel. previsto (%)
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8.162.401,69
790.058,73
875.838,21
1.848.903,31

1.300.292.33 15.608.508,00

2.090.351,06 23.770.909,69

DEZ

908.257,50

1.300.292.33

2.176.130,54

NOV

812.037,38

1.300.292.33

3.149.195,64

OUT

617.898,20

1.300.292.33

2.208.59,83

SET

111.857,04

1.300.292.33

2.112.329,71

AGO

849.999,85

1.300.292.33

1.918.190,53

JUL

773.874,09

1.300.292.33

1.412.149,37

JUN

352.147,92

1.300.292.33

2.150.292,18

MAI

212.322,42

1.300.292.33

2.074.166,42

ABR

14.207,08

1.300.292.33

1.652.440,25

MAR

Superavit/Frustação R$

1.300.292,33

Previsão da arrecadação¹ R$ 1.300.292,33

FEV
1.512.614,75

JAN
1.314.499,41

Arrecadado¹ R$

Denominação
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Visando transparência e controle dos atos administrativos a Gestão
2013/2015 reforsou a atuação do Controle Interno
Estrutura da Controladoria Interna

Acompanhamento e Orientação da Gestão

A

A

As atividades da Controladoria em curto prazo são balizadas pelo
seu Plano Ação. Trata-se de um instrumento de planejamento para a
administração, pois ilustra um panorama macro dos trabalhos a serem
desenvolvidos dentro de um exercício.

Em continuidade às análises concomitantes, verificou no que cabia,
os processos de obras ainda em andamento nos exercícios de 2013 e
2014.

O Plano ainda tem por objetivo primordial fortalecer a gestão e
racionalizar as ações de controle da entidade compreendendo às
áreas: acompanhamento e orientação da gestão; inspeção; auditoria
e fiscalização.

A atuação visou à conferência da regularidade procedimental nas
diversas fases dos processos da despesa em tramitação, manifestandose com despachos e pareceres técnicos com natureza de orientação.

Controladoria Interna é vinculada administrativamente ao
Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins. Possui competência multidisciplinar e presta
serviços agregando valor à Gestão, propondo ações que
auxiliam a administração pública na consecução de seus objetivos
estratégicos.

A Controladoria Interna está localizada em duas salas contidas no
prédio do Tribunal de Justiça, sendo uma no piso térreo, onde se
encontra o gabinete do diretor da Controladoria Interna e a Divisão de
Acompanhamento e Orientação e outra no 1º piso, onde se encontra
a Divisão de Auditoria e Fiscalização.
De acordo com a Resolução nº 015/2007-TJTO, alterada, a
Controladoria é composta da seguinte maneira:
Diretor de
Controle Interno

Divisão de
Acompanhamento
e Orientação
Serviço de
Planejamento e
Acompanhamento

Divisão de
Auditoria e
Fiscalização

Serviço de
Assessoria Jurídica

Planos de Capacitação

E

m abril de 2014, a Controladoria Interna apresentou à
Presidência deste Tribunal o Plano Anual de Capacitação,
por meio do SEI nº 14.0.000058715-0, sendo aprovado
através da Decisão nº 1547/2014 – Presidência.

Esse plano teve como objetivo geral promover ações de educação
corporativa, alinhada à missão, visão e aos valores institucionais,
potencializando a aquisição e o aperfeiçoamento de competências
individuais e coletivas, estimulando o desenvolvimento integral dos
servidores da Controladoria Interna.
A maioria dos cursos foi realizada pelo Conselho Nacional de Justiça
– CNJ, em cumprimento ao Plano Nacional de Capacitação, o qual
buscou o aprimoramento dos integrantes dos controles internos com
vistas ao fortalecimento da unidades de controle, envolvendo todos os
controles internos do Poder Judiciário.

Serviço de Análise
e Controle

Atividades da Controladoria Interna

A

Controladoria Interna auxiliou a administração
orientando-a por meio de pareceres técnicos e despachos
zelando pela fiel observância das normas legais e
regimentais na prática dos atos de execução da despesa,
conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 03/2012 e em
atendimento a outras demandas da Administração Geral.

s atividades da Controladoria são balizadas, especialmente,
pela Resolução nº 171, de 2013, do Conselho Nacional de
Justiça - CNJ.

No âmbito do TJTO, foi publicada a Instrução Normativa nº 03, de 13
de março de 2012, que estabeleceu os procedimentos administrativos
sujeitos à análise da Controladoria Interna, propiciando o
aperfeiçoamento das rotinas de trabalho relativas às atividades de
controle da eficácia e eficiência dos atos da administração. Além da
referida normativa, à Controladoria compete atividades definidas na
Resolução nº 015, de 2007 do TJTO.

Em novembro de 2014, em atendimento às orientações emanadas
pelo CNJ, através do parecer nº 02/2013-SCI/PRESI/CNJ, a
Controladoria Interna apresentou à Presidência deste Tribunal
através do SEI nº 14.0.000223972-9, para aprovação, o Plano de
Capacitação para o exercício de 2015, sendo aprovado através da
Decisão nº 4290/2014 - Presidência datada de 09/12/2014.
O objetivo desse plano é nortear as atividades de capacitação a
serem disponibilizadas aos servidores da Controladoria Interna no
exercício financeiro de 2015, considerando as necessidades do setor,
observando os eixos temáticos descritos no Plano Anual de Auditoria
bem como estimulando o desenvolvimento integral dos servidores da
Controladoria Interna.
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Auditoria Interna – PAA, em conformidade com a Resolução nº 171,
de 1º de março de 2013 do Conselho Nacional de Justiça.

F

oi incumbido à Controladoria Interna verificar e
providenciar a publicação dos relatórios apresentados
pelos setores responsáveis, sobre a transparência alusiva à
gestão orçamentária e financeira, aos quadros de pessoal
e respectivas estruturas remuneratórias deste Tribunal, conforme
estabelece a Resolução do CNJ nº 102, de 15 de dezembro de 2009. As
informações foram publicadas em 2013 e 2014 nos padrões exigidos
pela referida resolução.

No exercício de 2013, o PAA foi publicado no Diário da Justiça nº
3093, por meio da Portaria nº 376.
O PAA para o exercício de 2014 foi publicado no Diário da Justiça nº
3268, por meio da Portaria nº 56.

Das áreas auditadas no exercício de 2013

Auditoria Interna e Fiscalização

1) Controladoria Interna;

A

2) Diretoria de Infraestrutura;

auditoria é o conjunto de técnicas que visa avaliar a
gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, e
a aplicação de recursos públicos por entidades de direito
público e privado, mediante a confrontação entre uma
situação encontrada com um determinado critério.
Trata-se de uma técnica de controle do Estado na busca da melhor
alocação de seus recursos, não só atuando para corrigir os desperdícios,
a improbidade, a negligência e a omissão e, principalmente,
antecipando-se a essas ocorrências, buscando garantir os resultados
pretendidos, além de destacar os impactos e benefícios sociais advindos.
Já a fiscalização é uma técnica de controle que visa a comprovar se o
objeto dos programas de governo existe, corresponde às especificações
estabelecidas, atende às necessidades para as quais foi definido e
guarda coerência com as condições e características pretendidas e se
os mecanismos de controle administrativo são eficientes.
As atividades da referida Divisão são balizadas pelo seu Plano Anual
de Auditoria Interna que deve ser avaliado, aprovado e publicado pela
Presidência.
O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna é elaborado com
base nas legislações vigentes, normas internas, procedimentos e
diretrizes adotadas pela Instituição.
A planificação dos trabalhos de auditoria foi pautada também nos
seguintes fatores:
a) Efetivo de pessoal lotado na auditoria interna;
b) Materialidade, baseada no volume da área em exame;
c) Observações efetuadas, no transcorrer do exercício;
d) Fragilidades nos controles internos.
O resultado dos trabalhos é esposado em relatório que fornece
opiniões com independência e objetividade, no intuito de agregar
valor aos processos de trabalho, contribuindo para o cumprimento
das metas previstas, a execução dos programas e do orçamento anual,
a comprovação da aderência aos normativos internos e a avaliação
dos resultados, observados os princípios que norteiam a administração
pública.

3) Diretoria de Tecnologia da Informação;
4) Diretoria Administrativa/Comissão de Licitação e Div. de
Contrato;
5) Centro de Saúde;
6) Diretoria de Gestão de Pessoas.

Controladoria Interna

A

avaliação das estruturas de Controle Interno do Poder Judiciário
foi proposta pela Secretaria de Controle Interno do Conselho
Nacional de Justiça com objetivo de identificar: características; nível
hierárquico; rotinas de trabalho; áreas de atuação; estrutura física e de
recursos humanos; e nível de participação na gestão.

Diretoria de Infraestrutura

O

assunto enfocado foi proposto pela Secretaria de Controle
Interno do Conselho Nacional de Justiça - CNJ e avaliou,
em conformidade com as diretrizes estabelecidas
na legislação, os procedimentos de planejamento,
contratação e fiscalização das obras com maior alocação de recursos,
realizadas entre os exercícios de 2011 e 2012.

Diretoria de Tecnologia da Informação

O

assunto enfocado foi proposto pela Secretaria de Controle
Interno do Conselho Nacional de Justiça - CNJ e avaliou,
em conformidade com as diretrizes estabelecidas na
legislação e boas práticas: a gestão de recursos humanos
de TIC; o acesso às funções de liderança nos setores de TIC; os
controles para mitigar riscos na gestão de TIC; os controles adotados
para garantir a segurança da informação; as doações de bens de
TIC recebidas pelo CNJ e o processo para a contratação e gestão de
soluções de TIC.

Pois bem, para o biênio 2013/2014, foram aprovados os Planos de
175

Diretoria Administrativa/Comissão de Licitação
e Divisão de Contrato

A

uditoria interna para avaliação das contratações de bens
e serviços comuns, com valores inferiores a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), executados no exercício de 2012 em
conformidade com as diretrizes estabelecidas na legislação
e boas práticas a eficiência, eficácia e efetividade das referidas
contratações.

Centro de Saúde

A
A

uditoria interna para avaliação da estrutura física, recursos
humanos e funcionamento do Centro de Saúde do TJ/
TO, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na
legislação, eficiência e eficácia operacional.

Diretoria de Gestão de Pessoas
uditoria Interna para avaliação dos atos de Admissão,
Cessão e Requisição de Pessoal, entre os meses de janeiro
a setembro de 2013.

Das áreas auditadas no exercício de 2014

A

uditoria interna para a avaliação de 8 (oito) contratações
realizadas por meio da modalidade de licitação pregão,
com valores inferiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
executadas no exercício de 2013, em conformidade com as
diretrizes estabelecidas na legislação, eficiência e eficácia operacional.

Diretoria de Tecnologia da Informação

A

uditoria interna para a avaliação de conformidade da
gestão de tecnologia da informação e comunicação deste
Poder Judiciário.

O assunto enfocado foi proposto e coordenado pela Secretaria de
Controle Interno do Conselho Nacional de Justiça – SCI/CNJ, cujo
objetivo foi avaliar o cumprimento da implantação das diretrizes
estabelecidas na Resolução nº 182, de 2013 – CNJ.

Atividades de acompanhamento

A

1) Diretoria Administrativa/Divisão de Patrimônio;
2) Diretoria Administrativa/Comissão de Licitação e Div. de
Contratos;
3) Diretoria de Tecnologia da Informação.

Diretoria Administrativa/Divisão de Patrimônio

A

uditoria interna para a avaliação da Gestão Patrimonial,
com o objetivo de verificar a conformidade do controle de
bens móveis permanentes com as diretrizes estabelecidas
pela Portaria nº 145, de 04 de abril de 2011, a qual trata das
normas sobre administração de bens permanentes móveis e imóveis,
para todos os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins,
tendo como referência as Leis nº. 8.666/93 e 4320/64, publicada no
Diário da Justiça nº 2622 de 06 de abril de 2011.
Também foi utilizada como parâmetro para a realização desse trabalho,
a Portaria nº 105-A de 17 de março de 2011, a qual estabelece normas
para a realização de inventário de bens móveis e imóveis, no âmbito
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, publicada no Diário da
Justiça nº 2611 de 22 de março de 2011.

Diretoria Administrativa/Comissão de Licitação
e Divisão de Contratos
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lém das atividades de auditoria, foram acompanhados os
processos de auditoria de exercícios anteriores, verificando
as providências tomadas pela Administração e a efetivação
dos encaminhamentos contidos nos relatórios de auditoria.

Ouvidoria

A

Ouvidoria
Judiciária,
regulamentada pela Resolução
nº 13/2006 e instalada no dia 23
de outubro de 2006, tem atuado
como um canal aberto de comunicação com
a sociedade. Na gestão biênio 2013-2014 este
órgão registrou e solucionou reclamações,
a maioria versando sobre movimentação
processual na primeira e segunda instância,
denúncias, sugestões, dúvidas, elogios, críticas,
reclamações, informações/esclarecimentos e
SIC – Serviço de Informação ao Cidadão.
Os atendimentos aos usuários acontecem
de forma pessoal na sala da Ouvidoria, ou
através de ligações telefônicas recebidas pelo
número 0800-644-4334, (63) 3218-4412,
carta, E-mail e formulário eletrônico – SEI
implantado o novo Sistema Eletrônico da
Ouvidoria, nos termos da estatística que
compõe este Relatório.
As manifestações recebidas foram cadastradas
no sistema especialmente desenvolvido pela
Diretoria de Informática do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins. Todas as
solicitações foram imediatamente analisadas
pelo Ouvidor Judiciário, desembargador
José de Moura Filho, que determinou
as providências cabíveis, as quais foram
executadas pelos servidores deste órgão, sendo
as respostas prontamente encaminhadas aos
respectivos usuários.

Quantitativo de manifestações biênio
2013/2014
Manifestações

Registradas

Encaminhadas

Resolvidas

Dúvidas

121

121

121

Reclamações

220

220

220

Elogios

13

13

13

Sugestões
Informações/
Esclarecimentos
Denúncias

13

13

13

496

496

496

23

23

23
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Corregedoria

Geral de Justiça

179

A

Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins, que tem como
titular o desembargador Luiz Gadotti, apresenta relevante
papel na gestão do Poder Judiciário, uma vez que possui
atuação voltada ao controle, orientação e fiscalização dos
serviços judiciais e extrajudiciais prestados no âmbito do Estado.
A atual gestão, a par das suas legítimas atribuições, teve como objetivo
garantir a melhoria na eficiência da prestação jurisdicional, buscando
a excelência no atendimento à população e valorizando o trabalho
dos magistrados e dos seus servidores.
Para tanto, apresentou atuação pró-ativa e preventiva,
desenvolvendo vários projetos, tais como: implementação do selo
digital, aperfeiçoamento e ampliação do sistema Gestão Integrada
das Serventias Extrajudiciais (Gise), criação da Equipe Especial
Disciplinar, qualificação de servidores em parceria com a Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat), cumprimento
das metas do Conselho Nacional de Justiça para as Corregedorias
Estaduais, criação do cargo de Vice-Corregedor Geral da Justiça,
possibilidade de quaisquer juízes de 3ª Entrância ocuparem os cargos
de juízes auxiliares da Corregedoria, entre outros.
Especial atenção deve ser atribuída aos procedimentos de promoção
da magistratura, bem como ao aumento da fiscalização e arrecadação
das serventias extrajudiciais. O primeiro, pela lisura e transparência na
sua condução, balizado por princípios de envergadura constitucional
e estrita observância das normativas do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ); o segundo, por traduzir-se em atividade institucional intrínseca
à Corregedoria Geral da Justiça, da mesma forma que ligada
diretamente à sustentabilidade do Poder Judiciário.

Metas de Nivelamento 2014

Publicar 100% das ações correcionais (preservado o
sigilo);
Relatar 80% dos procedimentos disciplinares em até 180
META 2
dias;
Realizar, no âmbito do Poder Judiciário Federal,
anualmente, correição em pelo menos 50% das unidades
META 3
jurisdicionais e, no âmbito das Justiças Estaduais, em pelo
menos 34% daquelas, ainda que por amostragem;
META 4 Fiscalizar 100% das metas do Poder Judiciário Nacional;

META 1

A

Emenda Constitucional nº 45, de 2004, trouxe várias
inovações com o objetivo de dar mais agilidade à Justiça e
torná-la mais efetiva. Diante de tal realidade, o Conselho
Nacional de Justiça passou a estabelecer metas objetivas
para a análise da razoável duração dos processos.
É com muita satisfação que o Corregedor Geral da Justiça do Estado
do Tocantins informa que este Órgão cumpriu todas as Metas de
Nivelamento das Corregedorias estabelecidas para o ano de 2014 pelo
CNJ, demonstrando o empenho de seus servidores na prestação do
serviço público.

META 5

Proporcionar o atendimento aos beneficiários do
livramento condicional e cumpridores de medidas e
penas alternativas (provimento 08 da Corregedoria
Nacional);

META 6

Incluir em 100% das correições e inspeções nas varas
criminais a verificação do cumprimento da Resolução
66/09 do CNJ, e do percentual dos presos provisórios,
devendo ficar abaixo de 40%;

As referidas metas são:

Implantar e manter, no ano de 2014, controle estatístico
dos procedimentos de competência do Tribunal do Júri,
META 7 mediante alimentação do sistema eletrônico da Estratégia
Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp), no
endereço eletrônico http://www.cnj.jus.br/metas-enasp/home.
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No ano de 2014 foram realizadas 16 correições no âmbito do Poder
Judiciário Estadual, quantidade superior ao percentual anual exigido
pela meta, tendo em vista que, no Tocantins, existem 42 comarcas. Da
mesma forma, este Órgão Correcional realiza o acompanhamento
mensal de 100% das metas do Poder Judiciário Nacional, através do
sistema de estatística, bem como a verificação in loco por meio das
correições ordinárias realizadas.
Em outro viés, a estatística mensal da Corregedoria possui como item
obrigatório a ser preenchido as informações referentes aos processos
pertencentes às metas 3 e 4 da Estratégia Nacional de Justiça e
Segurança Pública (Enasp), em trâmite nas comarcas. Além disso,
tais processos são objeto de análise nas correições a fim de garantir a
celeridade no andamento dos feitos.
No que tange aos presos provisórios, foi desenvolvido pela Corregedoria
Geral da Justiça do Estado do Tocantins sistema de acompanhamento
para a alimentação trimestral das informações acerca dos processos
que envolvem os acautelados na referida situação, além, como nos
demais casos, da verificação individualizada dos processos durante as
correições.
No Estado do Tocantins, o principal papel de apoio ao reeducando,
na busca pela ressocialização, está encampado nas Centrais de
Execuções de Penas e Medidas Alternativas (Cepema), que buscam,
cotidianamente, a concretização de parcerias com diversas entidades
públicas e privadas para apoio dos indivíduos em cumprimento de
pena.

Corregedoria Virtual: inovação
tecnológica no sistema processual

O

processo eletrônico tem se apresentado como importante
ferramenta para atender ao princípio da instrumentalidade
processual, fulcrado no direito fundamental à célere e
efetiva tutela jurisdicional.

Com base nos dados estatísticos levantados pela Divisão de Normas,
Procedimentos Judiciais e Administrativos, nota-se que no início
desta Gestão havia 379 processos físicos em tramitação no acervo da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins. Imbuídos por
extremo empenho, comprometimento e respeito dos servidores dessa
CGJUS para com a sociedade, esses números foram reduzidos, com
100% de baixa dos respectivos procedimentos.

Equipe Especial Disciplinar: a
Corregedoria mais perto das comarcas

A

realidade geográfica e estrutural do Estado do Tocantins
evidenciou a existência de inúmeras dificuldades na
instauração e conclusão de processos disciplinares e
sindicâncias, no âmbito do Poder Judiciário, notadamente
pela complexidade dos fatos, afinidade dos servidores da Comarca

com o sindicado, grau de parentesco, vínculos de amizade entre os
servidores, quadro de pessoal reduzido, ausência de servidor bacharel
em Direito, além de arguições de suspeições e impedimentos.
Atendendo a essa antiga necessidade, a Corregedoria-Geral da
Justiça criou, por meio do Provimento nº 10/2013-CGJUS/TO, a
Equipe Especial Disciplinar (EED), cuja finalidade é a de “auxiliar os
Corregedores Permanentes das Comarcas na condução e instrução
dos procedimentos disciplinares instaurados no âmbito da respectiva
Diretoria do Foro, nos casos em que a complexidade do feito ou a
situação fática da Comarca dificulte a realização dos trabalhos” (art.
1º).
A EED é composta por seis membros integrantes do Quadro de
Servidores Efetivos do Judiciário do Estado do Tocantins (QSE-PJ),
todos com graduação em Direito, escolhidos pelo Corregedor Geral
da Justiça, com anuência da sua chefia imediata e da Presidência do
Tribunal de Justiça.
Desde então, inúmeros procedimentos disciplinares tiveram
tramitação regularizada, oportunizando-se aos servidores sindicados/
processados o exercício do contraditório e da mais ampla defesa, com
a estrita observância do devido processo legal.
Além dos trabalhos na condução e instrução dos processos, a EED
também atua como órgão consultivo auxiliar dos magistrados de
primeiro grau nas matérias afetas a procedimentos disciplinares.

Correições e Inspeções: a Corregedoria
buscando a eficiência nas comarcas
Conforme estabelecido pelas Resoluções nº 4/2001 e 8/2005 do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, compete à Corregedoria
Geral da Justiça deste Estado a orientação, fiscalização, vigilância e
inspeção permanente sobre todos os juízos, serventias judiciais de
primeiro grau, serventias extrajudiciais, secretarias, serviços auxiliares,
polícia judiciária e presídios.
A partir do calendário anual de correições, aprovado pelo Tribunal
Pleno e regulamentado através de ato próprio da Corregedoria, dá-se
cumprimento à atividade fim de correição nas comarcas.
No biênio 2013/2014 foi montada uma equipe correcional que
percorreu 20 Comarcas do Estado do Tocantins, realizando 20
correições gerais ordinárias.
Da mesma forma, a CGJUS, no respectivo período, promoveu
inspeções e visitas institucionais em comarcas do Tocantins, visando
instruir da melhor maneira possível os procedimentos que exigiram
inspeção in loco, bem como realizou viagens a outros órgãos a fim
de buscar o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas por este
Censório.
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Sistema Gise: gestão com qualidade

Realização de inspeções

Sistema de Gestão Integrada das Serventias Extrajudiciais
(Gise) foi desenvolvido para ser uma ferramenta eletrônica
de monitoramento dos atos praticados pelos delegatários
dos serviços notariais e registrais, interligando-os com a
Corregedoria Geral da Justiça, a fim de oferecer maior segurança e
agilidade aos procedimentos de orientação e fiscalização do Órgão.

A Divisão de Inspetoria realizou inspeções em serventias extrajudiciais
para apuração de indícios de irregularidades.

O

Resultados obtidos:
• Restou comprovada a prática de sonegação de informações e
a falta de recolhimento de tributos correspondentes a mais de
100.000 atos. Tais irregularidades foram solucionadas a partir
do trabalho da equipe da Divisão de Inspetoria em conjunto
com os Juízes Auxiliares da CGJUS e os Juízes Corregedores
Permanentes das Comarcas.

Os reajustes presentes na Lei nº 2.828/2014 e o aprimoramento
na fiscalização pela Corregedoria contribuíram para um aumento
significativo da arrecadação da taxa de fiscalização judiciária (TFJ)
e do repasse devido pelo Funcivil, receitas destinadas ao Fundo de
Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário (Funjuris).
Até o dia 19/11/2014 foi registrada uma arrecadação de R$
6.766.518,61 de tributos extrajudiciais, o que corresponde a um
aumento superior a 100%, se comparado com o valor arrecadado no
exercício de 2013.
Estima-se que a arrecadação atinja um patamar superior a R$
8.000.000,00 em 2014 e um valor de quase R$ 10.000.000,00 em
2015.

Melhoria no percentual de serventias
extrajudiciais em situação regular

A

Corregedoria tem realizado ações estratégicas de
conscientização e de acompanhamento mensal das
informações obrigatórias encaminhadas pelas serventias
extrajudiciais via sistema Gise.

O índice de envio do movimento de atos dentro do prazo legal
aumentou consideravelmente durante os exercícios de 2013 e 2014,
obtendo-se patamares próximos a 100%.

Combate à sonegação de informações
de repasse obrigatório

N

a ocasião das correições realizadas pela CGJUS, durante
os exercícios de 2013 e 2014, a Divisão de Inspetoria
identificou a existência de 16.746 selos com situação
pendente de regularização. Tais selos, embora utilizados
pelas serventias para a expedição de atos, não haviam sido declarados
em época própria, o que configura hipótese de sonegação de
informações obrigatórias. A iniciativa contribuiu para a recuperação
das receitas da taxa de fiscalização judiciária e da contribuição ao
Funcivil.

• Houve uma recuperação de receita da taxa de fiscalização
judiciária superior a R$ 220.000,00 e do Funcivil superior a R$
300.000,00.

Implantação do Selo Digital: uma
revolução tecnológica

A

interface do Gise foi readequada e o Selo Digital foi
apresentado às serventias extrajudiciais de Palmas,
Comarca onde ocorrerá as primeiras implantações da
tecnologia.

O Selo Digital é um meio de certificação de autenticidade mais seguro,
pois não é suscetível a furto ou extravio, como ocorre eventualmente
com os selos físicos.

Outra vantagem consiste no baixo custo de manutenção. Atualmente
o Fundo de Compensação das Gratuidades dos Atos do Registro Civil
de Pessoas Naturais (Funcivil), instituição responsável por distribuir os
selos físicos, gasta em média R$ 60.000,00 por mês com a aquisição
de selos impressos em papel moeda. Nesse aspecto, o montante a
ser economizado poderá ser aplicado em benefício das serventias de
Registro Civil deficitárias.

Promoção de Magistrados: a CGJUS
na defesa da isonomia e dos direitos da
magistratura tocantinense

A

importância da promoção na carreira do magistrado é clara
e inquestionável, não apenas pela relevância que adquire
na vida funcional do juiz, mas também e, principalmente,
sob a ótica do interesse público.

Trata-se de tema sensível, porque o instante das promoções simboliza
a ocasião em que os integrantes da carreira são julgados por seus
méritos e deméritos, por suas características pessoais e profissionais,
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para a Vara Criminal da Comarca de 3ª Entrância de
Dianópolis, a partir de 25/11/2013, conforme Decreto
Judiciário da Presidência n° 476, de 22/11/2013, publicado no
Diário da Justiça n° 3.241, de 25/11/2013;

mostrando-se momento relevante na vida do Tribunal e de seus
magistrados, com reflexos diretos na sociedade, destinatária última da
atividade jurisdicional e detentora da soberania estatal.
Convém ressaltar o empenho desta Gestão em promover a sua
constante composição com ética, moralidade e celeridade, pautandose por inquestionável lisura e transparência, além de observância
estrita da Resolução nº 106/2010 do CNJ.

• O juiz Wellington Magalhães foi promovido, pelo critério
de antiguidade, da Comarca de 1ª Entrância de Figueirópolis
para a Comarca de 2ª Entrância de Cristalândia, a partir de
25/11/2013, conforme Decreto Judiciário da Presidência n°
477, de 22/11/2013, publicado no Diário da Justiça n° 3.241,
de 25/11/2013;

A Corregedoria Geral da Justiça, o Conselho da Magistratura e a
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, durante a
Gestão 2013/2015, viabilizaram a escolha de dois desembargadores
para compor a Corte.
O juiz Helvécio de Brito Maia Neto foi promovido, pelo critério de
merecimento, da 3ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos
da Comarca de 3ª Entrância de Palmas para o cargo de Desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, conforme Decreto
Judiciário nº 198, de 26/06/14, publicado no Diário da Justiça nº
3.372 - Suplemento.

• O juiz Ricardo Gagliardi foi removido, pelo critério de
merecimento, da Comarca de 2ª Entrância de Xambioá
para a Comarca de 2ª Entrância de Colméia, a partir de
25/11/2013, conforme Decreto Judiciário da Presidência n°
478, de 22/11/2013, publicado no Diário da Justiça n° 3.241,
de 25/11/2013.

Ano de 2014:

A juíza Maysa Vendramini Rosal foi promovida, pelo critério de
antiguidade, do Juizado Especial Cível e Criminal da Região Norte da
Comarca de 3ª Entrância de Palmas para o cargo de Desembargadora
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, conforme Decreto
Judiciário nº 228, de 17/07/14, publicado no Diário da Justiça nº
3.387.

• O juiz José Eustáquio de Melo Júnior foi promovido, pelo
critério de antiguidade, da Comarca de 1ª Entrância de
Wanderlândia para a Comarca de 2ª Entrância de Xambioá,
a partir de 07/02/2014, conforme Decreto Judiciário da
Presidência nº 51, de 07/02/2014, publicado no Diário da
Justiça nº 3.283, de 07/02/2014;

Além dessas promoções, houveram 13 promoções de magistrados
durante o período de 2013 a 2014, conforme se segue:

• A juíza Ana Paula Araújo Toríbio foi removida, pelo critério
de merecimento, da Comarca de 2ª Entrância de Ananás
para a Comarca de 2ª Entrância de Palmeirópolis, a partir de
07/02/2014, conforme Decreto Judiciário da Presidência nº
52, de 07/02/2014, publicado no Diário da Justiça nº 3.283,
de 07/02/2014;

Ano de 2013
• O juiz Marcelo Laurito Paro foi promovido, pelo critério
de antiguidade, da Comarca de 2ª Entrância de Colméia
para a 2ª Vara Cível da Comarca de 3ª Entrância de Colinas
do Tocantins, a partir de 07/10/2013, conforme Decreto
Judiciário da Presidência nº 428, de 04/10/2013, publicado no
Diário da Justiça nº 3.208, de 07/10/2013;
• A juíza Renata do Nascimento e Silva foi promovida, pelo
critério de antiguidade, da Comarca de 2ª Entrância de
Cristalândia para a Vara Criminal da Comarca de 3ª Entrância
de Paraíso do Tocantins, a partir de 07/10/2013, conforme
Decreto Judiciário da Presidência nº 431, de 04/10/2013,
publicado no Diário da Justiça nº 3.208, de 07/10/2013;
• O juiz Ciro Rosa de Oliveira foi removido, pelo critério de
merecimento, da 1ª Vara Criminal da Comarca de 3ª Entrância
de Dianópolis para a 2ª Vara Cível da Comarca de 3ª Entrância
de Guaraí, a partir de 07/10/2013, conforme Decreto Judiciário
da Presidência nº 432, de 04/10/2013, publicado no Diário da
Justiça n° 3.208, de 07/10/2013;
• O juiz Manuel de Faria Reis Neto foi promovido, pelo critério
de antiguidade, da Comarca de 2ª Entrância de Palmeirópolis
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• A juíza Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi foi removida,
pelo critério de merecimento, da 1ª Vara Cível para o Juizado
Especial Cível e Criminal da Comarca de 3ª Entrância de
Guaraí, a partir de 24/02/2014, conforme Decreto Judiciário
da Presidência nº 77, de 21/02/2014, publicado no Diário da
Justiça nº 3.294, de 24/02/2014;
• O juiz Antiógenes Ferreira de Souza foi removido, pelo critério
de merecimento, da 1ª Vara Cível da Comarca de 3ª Entrância
de Porto Nacional para a Vara Especializada no Combate à
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de 3ª Entrância de Palmas, a partir de 16/05/2014, conforme
Decreto Judiciário da Presidência nº 164, de 15/05/2014,
publicado no Diário da Justiça nº 3.345, de 16/05/2014;
• A juíza Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta foi titularizada
na Comarca de 1ª Entrância de Wanderlândia, a partir de
10/06/2014, conforme Decreto Judiciário da Presidência nº
185, de 09/06/2014, publicado no Diário da Justiça nº 3.361,
de 10/06/2014;

• A juíza Keyla Suely Silva da Silva foi removida, pelo critério
de merecimento, a partir de 13/06/2014, da Comarca de
1ª Entrância de Almas para a Comarca de 1ª Entrância de
Figueirópolis, conforme Decreto Judiciário da Presidência nº
186, de 13/06/2014, publicado no Diário da Justiça nº 3.364,
de 13/06/2014;
• O juiz João Alberto Mendes Bezerra Júnior foi titularizado na
Comarca de 1ª Entrância de Almas, a partir de 17/07/2014,
conforme Decreto Judiciário da Presidência nº 227, de
17/07/2014, publicado no Diário da Justiça n° 3.387, de
17/07/2014.

Parceria com a Esmat: qualificação
dos servidores da CGJUS

R

econhecendo a importância que a capacitação do servidor
público deve receber em face da presente realidade,
por solicitação desta Corregedoria Geral da Justiça, a
Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat)
disponibilizou dois cursos de aperfeiçoamento. São eles:

A) Processo de trabalho e procedimentos
operacionais padrão: rotinas cartorárias
extrajudiciais

R

ealizado durante o período de 1° a 4 de julho de 2013,
com a carga-horária total de 32 horas-aula, este curso se
deu na modalidade presencial. Foram disponibilizadas 30
vagas destinadas aos juízes auxiliares, aos juízes diretores
de foro e servidores da Corregedoria Geral da Justiça.
As aulas foram ministradas por Vitor Frederico Kümpel, Juiz de
Direito Titular II do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Doutor em Direito e professor titular do Curso Preparatório Damásio
de Jesus.

ministradas pela professora Maria Ângela Barbosa Lopes.
As relações de trabalho exigem atenção especial com a comunicação,
a fim de que se estabeleça o melhor entendimento. A linguagem
formal mostra-se instrumento necessário a fim de garantir a completa
compreensão da informação a ser prestada. Dessa forma, o curso
objetiva habilitar seu participante a utilizar as regras do novo Acordo
Ortográfico, bem como redigir documentos oficiais de acordo com
as normas do Manual da Presidência da República e de autores
consagrados.

Comissão de estudos visando à
regulamentação da remoção e
transferência de presos no Estado do
Tocantins

C

onsiderando as dificuldades enfrentadas pelos magistrados
com competência em matéria criminal, execuções penais
e infância e juventude, no que se refere a remoções e
transferências de presos, provisórios ou definitivos, e ainda
do adolescente em conflito com a lei, internado sob a custódia do Poder
Judiciário tocantinense, a fim de melhor controlar e viabilizar essas
movimentações, foi criada a Comissão de Estudos para Regulamentar
os Procedimentos de Remoção e Transferência da Pessoa Presa, através
da Portaria nº 992, de 3 de abril de 2014, expedida pela Corregedoria
Geral da Justiça, a qual tem primado pela observância dos preceitos
e garantias constitucionais referentes à pessoa humana, à integridade
física e moral e à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento.
A Comissão é formada pelos juízes de direito Esmar Custódio Vêncio
Filho (Presidente), Herisberto e Silva Furtado Caldas, Jordan Jardim,
Manuel de Faria Reis Neto e Océlio Nobre da Silva (membros).
Foram desenvolvidas as seguintes atividades:

A realização deste curso foi de grande relevância, em razão da
necessidade de aperfeiçoamento de magistrados e servidores quanto
aos processos e procedimentos operacionais padrão, com enfoque
nas rotinas cartorárias extrajudiciais, levando-se em consideração o
grande fluxo de trabalho desenvolvido diariamente sobre o assunto
nesta CGJUS.

B) Português: Revisão Gramatical e Redação
Oficial

I

niciado no dia 16 de setembro de 2014, este curso possuiu a
carga-horária total de 120 horas-aula, se dando na modalidade
presencial. Na ocasião da inscrição foram disponibilizadas 60
vagas destinadas aos magistrados e servidores da Corregedoria
Geral da Justiça e do Poder Judiciário do Tocantins. As aulas foram
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• Os magistrados de todas as comarcas do Estado do Tocantins
com competência criminal, execução penal e infância e
juventude, foram oficiados para apresentarem sugestões;
• Encaminhamento de ofícios a todas às Corregedorias Gerais
da Justiça do país solicitando informações e materiais sobre a
normatização quanto a transferência e remoção de pessoas
presas e adolescentes em conflito com a lei;
• Realização de diversas reuniões da comissão com
representantes da Secretaria da Defesa Social, representantes
do Sisdepen e com o Corregedor Geral da Justiça visando à
elaboração da resolução que irá abranger o procedimento de
movimentação da pessoa presa e adolescente em conflito com a
lei no estado do Tocantins.

Grupo de Monitoramento e
Fiscalização (GMF)

oferecidas ferramentas de comunicabilidade que possibilitam ao
cidadão manifestar sua opinião, esclarecer dúvidas, enviar reclamações,
sugestões, críticas e elogios relativos aos Órgãos de 1º Grau do Poder
Judiciário e às Serventias Extrajudiciais.

Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário do Estado do Tocantins, instituído pela
Portaria nº 444/2012/TJTO, publicada no Diário da
Justiça Eletrônico nº 2.905, de 2 de julho de 2012, com
sede em Palmas, tem por finalidade acompanhar as prisões provisórias,
a execução penal e fiscalizar as condições dos estabelecimentos penais
do Estado do Tocantins.

Alterações da Lei Orgânica do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins

O

Novo Portal Eletrônico da
Corregedoria

O

site da Corregedoria foi reformulado, de modo a oferecer
um layout moderno, simples e mais acessível, com foco
no usuário, para que a navegação seja mais interativa e
facilitada, inclusive por meio de outros dispositivos como
tablets e celulares.
Na página da Corregedoria estão disponíveis links para os sistemas de
apoio às comarcas e às serventias extrajudiciais, notícias, transparência,
legislação, normas e atos da CGJUS, dentre outras informações
ligadas à atividade do Órgão Censório.
O site também dispõe de um espaço dedicado ao atendimento das
demandas da sociedade, intitulado “Portal do Cidadão”, onde são

N

o dia 25 de setembro de 2014, o desembargador Ronaldo
Eurípedes de Souza tomou posse no cargo de ViceCorregedor Geral da Justiça do Estado do Tocantins.

A criação do cargo na estrutura orgânica desta Corregedoria Geral de
Justiça se deu através da Lei Complementar n° 89, de 5 de setembro
de 2013, que alterou a Lei Complementar n° 10, de 11 de janeiro de
1996 (Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins).
Segundo a referida alteração, o parágrafo único, do art. 23, passou
a prever que, em caso de vacância, férias, licenças, suspeições ou
impedimentos, o Corregedor Geral da Justiça será substituído pelo
Vice-Corregedor Geral da Justiça, e este pelos demais membros, na
ordem decrescente de antiguidade.
Foi incluído, ainda, o art. 23-A na citada Lei Orgânica, pelo qual
haverá, na Corregedoria Geral da Justiça, até dois juízes de direito
auxiliares, indicados pelo corregedor, ad referendum do Tribunal
Pleno, dentre os titulares de Varas de 3ª Entrância.

185

Esmat
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“Avanços e efetividade
nos projetos de
capacitação e
aperfeiçoamento”

D

esde a sua criação, a Escola
Superior
da
Magistratura
Tocantinense
(Esmat)
tem
avançado sucessivamente no
processo de capacitação e aperfeiçoamento de
magistrados e servidores do Poder Judiciário
tocantinense. Consciente de que o processo de
formação deve ser contínuo e eficaz, ao longo
deste biênio (2013-2014), a Esmat computa
mais de 120 ações educacionais realizadas,
dentre as quais estão cursos de capacitação
e aperfeiçoamento, cursos de pós-graduação,
congressos, seminários, fóruns, workshops e
ciclos de debates, que somam mais de cinco
mil horas-aulas, reafirmando sua missão
enquanto Instituição de Ensino.

Ao longo desta Gestão, tendo a
desembargadora Ângela Prudente, como
presidente do Tribunal de Justiça do
Tocantins, e o desembargador Marco Villas
Boas, como diretor geral da Esmat, se buscou
internacionalizar as ações educacionais, a
fim de oportunizar atividades ainda mais
amplas, possibilitando a interlocução com
instituições renomadas e consolidadas no
processo de construção do conhecimento,
ações estas que, além dos magistrados e
servidores, beneficiaram, também, toda a
sociedade tocantinense. Nesse contexto,
evidencia-se o trabalho em conjunto, que
continua a produzir bons frutos, e que só é
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possível graças ao apoio incondicional da
presidente do TJTO, desembargadora Ângela
Prudente, que acredita e investe nos projetos
de capacitação e aperfeiçoamento para
magistrados e servidores do Poder Judiciário.

Posse da diretoria geral e Conselho
Institucional e Acadêmico da Esmat

N

a solenidade de posse da nova mesa Diretora do Tribunal
de Justiça, realizada no dia 1º de fevereiro de 2013,
o desembargador Marco Villas Boas foi reconduzido
ao cargo de diretor geral da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (Esmat). Durante a solenidade a Gestão
do desembargador Marco Villas Boas foi elogiada pelas autoridades e
em especial pela presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora
Ângela Prudente, que frisou a importância da Esmat para uma
prestação jurisdicional mais célere e eficaz. Ainda no mês de fevereiro
de 2013, a presidente do TJ empossou os novos membros do Conselho
Institucional e Acadêmico da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (Esmat), que atualmente é composto pelo presidente
do Conselho, o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins,
desembargador José de Moura Filho; o 1º diretor adjunto do
Conselho Editorial, desembargador Ronaldo Eurípedes; o 2º diretor
adjunto do Conselho de Cursos, juiz José Ribamar Mendes Júnior; o
3º diretor adjunto do Conselho de Altos Estudos e Pesquisa Científica,
juiz Helvécio de Brito Maia Neto; o juiz Roniclay Alves de Morais,
também presidente da Associação dos Magistrados do Estado do
Tocantins (Asmeto) e Flávio Leali Ribeiro, diretor geral do Tribunal
de Justiça do Tocantins (TJTO).

Ministra Cármen Lúcia fala para as
42 comarcas do Estado

A

ministra Cármen Lúcia visitou, no dia 22 de março de
2013, a Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(Esmat), e, ao vivo, fez um pronunciamento para as 42
comarcas do Estado. No estúdio, em sua mensagem,
a ministra ressaltou “a importância da colaboração dos juízes e
servidores para que se cumpra a função que é entregue pelo cidadão
brasileiro, qual seja, a de prestar uma jurisdição com ética e eficiência,
fazendo com que o cidadão se sinta realmente servido. Esse é o papel
dos servidores públicos”, frisou. Acompanhada do diretor geral da
Escola e presidente do TRE-TO, desembargador Marco Villas Boas, a
ministra Cármen Lúcia foi recepcionada pela presidente do Tribunal
de Justiça do Tocantins, desembargadora Ângela Prudente.

Diretor geral da Esmat participa de
reunião na Enfam

Diretor geral da Esmat realiza
conferência em Coimbra

E

nova postura de reinterpretação do Direito de forma mais inclusiva,
com a participação de outros atores do sistema e da própria sociedade
para a construção de um Direito mais respeitoso à dignidade humana,
razão pela qual o magistrado deve ter acesso a uma formação e
aperfeiçoamento voltados à multidisciplinaridade”.

m fevereiro de 2013, no Centro de Estudos Sociais de Coimbra,
o diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas,
ministrou palestra no Seminário “Formação de Magistrados
para uma Sociedade mais Justa e mais Democrática”, com
a intervenção do professor doutor Boaventura de Sousa Santos. O
diretor geral da Esmat sustentou, em sua apresentação, “que o ensino
jurídico nas Universidades e nas Escolas de Magistratura têm sido
eminentemente teóricos, dogmáticos e positivistas. Somente agora as
Escolas de Magistratura e a Academia estão despertando para uma

O

diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas
Boas, participou, em fevereiro de 2014, da reunião com
os diretores das escolas judiciais e da magistratura federal,
realizada em Brasília, na sede da Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). Coordenada
pelo ministro João Otávio de Noronha, presidente da Enfam, a reunião
debateu temas como: a organização de encontros periódicos com os
diretores; criação de um comitê misto de escolas estaduais e federais
para assessorar o Conselho da Enfam, constituído por magistrados de
1º Grau; criação do sistema de registros acadêmicos; e malote digital.
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Esmat lança programação diária,
via satélite, para as 42 comarcas do
Estado

A

rede tecnológica de ensino à distância do Poder
Judiciário tocantinense, passou a contar com um canal
de comunicação, com programação diária, de segunda a
sexta, das 8h às 19h, criado com a finalidade de possibilitar
a magistrados e servidores o acesso constante a cursos, eventos e
informações do Judiciário fundamentais para o desenvolvimento de
suas atividades. Os cursos e eventos, ora planejados, são transmitidos
em tempo real, conforme calendário da Escola, e os que foram destaque
são retransmitidos, oportunizando a todos o acesso às capacitações.
O calendário de transmissões é disponibilizado no Portal Esmat e
durante as próprias transmissões. “Esse é sem dúvida um importante
passo para o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Estamos
viabilizando uma importante ferramenta para que magistrados e
servidores sejam alcançados, independentemente da distância que a
comarca em que atuam tem da capital Palmas. Isso é tecnologia, isso
é Esmat”, frisou o diretor geral, o desembargador Marco Villas Boas.

Diretor geral da Esmat palestra na
abertura do VIII Encontro Jurídico em
Araguaína

A

uditório lotado, com aproximadamente 700 pessoas, este
foi o cenário de abertura do VIII Encontro Jurídico da
Faculdade Católica Dom Orione, realizado no dia 14 de
maio de 2014, em Araguaína. O objetivo do Encontro
Jurídico foi debater assuntos atuais e controvertidos sobre Direito, de
forma interdisciplinar, contando com a participação de palestrantes de
notório conhecimento. O desembargador Marco Villas Boas, diretor
geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat), foi
o palestrante da noite e falou sobre “Pluralismo Político-Jurídico”.
Bastante aplaudido, o desembargador ressaltou, “ao ver esse auditório
lotado, entendo que em Araguaína existe uma geração interessada
em fazer história para justiça no Estado”. O professor doutor Rodolfo
Petrelli, coordenador do curso de Psicologia da faculdade foi o
mediador da palestra.

Esmat recebe visita técnica do
Conselho Estadual de Educação

A

Esmat recebeu nos dias 13 e 14 de outubro de 2014, a
Comissão de verificação, in loco, do Conselho Estadual de
Educação, composta pelos conselheiros Cicinato Mendes
da Silva e Romeu Aloísio Felix, e a técnica da Câmara
de Ensino Superior Izabel Cristina Fernandes de Miranda. A visita
técnica, para fins de recredenciamento da Escola, analisou nove
dimensões: a missão e o projeto pedagógico institucional (PPI); a

política para o ensino (Pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu); a
pesquisa – a extensão e as respectivas normas de operacionalização,
incluídos os procedimentos para estímulo à produção científica,
a responsabilidade social da instituição – a comunicação com a
sociedade; as políticas de pessoal, do corpo docente e corpo técnicoadministrativo; a organização e gestão da instituição; infraestrutura
física; políticas de atendimento aos discentes e sustentabilidade
financeira. Dentre as atividades destacaram-se as reuniões com o
diretor geral, diretores adjuntos e diretora executiva além das reuniões
com o Núcleo de Formação e Aperfeiçoamentos dos Magistrados,
Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores, Supervisão
Pedagógica e Secretaria Acadêmica.

Programa de gestão da qualidade ISO
9001/2008

E

m outubro de 2014 a Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (Esmat) iniciou o trabalho de orientação para
o desenvolvimento e implantação de Programa de Gestão
da Qualidade, com o intuito de conduzir e acompanhar
sistematicamente os procedimentos relativos à Certificação do Sistema
de Gestão da Qualidade nos moldes da Norma ISO 9001/2008,
cuja meta é delimitar a gestão acadêmica e escolar. A principal
finalidade das reuniões realizadas nos meses de outubro e novembro
foi desenvolver e implantar o planejamento estratégico e mapeamento
dos processos necessário à obtenção de certificação ISO 9001:2008
no âmbito da Esmat; análise e melhoria dos processos; elaboração de
indicadores de desempenho; padronização das rotinas de trabalho;
e desenvolvimento de sistemas de avaliação de elaboração de
propostas de ajustes, permitindo a melhoria contínua das atividades
administrativas da Escola.

Acervo bibliográfico da Esmat

A

o longo de sua gestão a Diretoria Geral da Esmat
investiu consideravelmente no acervo bibliográfico e
na modernização da estrutura física e tecnológica da
biblioteca da Escola, por entender a importância desse
espaço não somente para magistrados e servidores, mas também para
a sociedade tocantinense. O acervo total de livros da biblioteca conta
hoje com 8.683 exemplares. Em 2014, foram inseridos 1.588 novos
títulos, dentre estes 418 títulos importados. Também foram inseridos
313 periódicos e indexados 1.253 artigos. Além disso, a biblioteca
dispõe da assinatura de 10 periódicos jurídicos, totalizando 140
exemplares, com 741 artigos indexados, que permitem aos usuários
o acesso aos artigos via sistema web. A Biblioteca da Escola Superior
da Magistratura Tocantinense (Esmat) é especializada em Direito,
mas também possui em seu acervo obras de assuntos correlatos que
servem de apoio à administração do Poder Judiciário. O acesso para
estudo e consulta é livre para toda a comunidade, prova disso é que
só em 2014 foram feitos mais de 3.878 empréstimos domiciliares para
usuários cadastrados na biblioteca, dentre magistrados, servidores e
comunidade em geral.
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Convênios e parcerias

Treinamento em políticas públicas de
conciliação e mediação

TJTO, Fduc e Esmat firmam termo de
cooperação

E

m fevereiro de 2013 foi assinado, em Portugal, Termo
de Cooperação com o Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra, o qual prevê a realização de
dois seminários anuais de 20 horas cada, tendo como tema
Aspectos Relevantes da Organização Judiciária e Gestão Processual.
Os Seminários objetivam fornecer aos magistrados, um conjunto de
informações que permitam, no desenvolvimento do seu percurso
acadêmico e profissional, compreender a realidade do Judiciário
numa lógica de gestão dos tribunais e do processo, habilitando-os para
uma nova compreensão das realidades do Direito e da Justiça, como
também para garantir agilidade aos procedimentos em suas atividades
diárias, racionalizando o trabalho desenvolvido.

Curso Fazenda Pública em Juízo

V Fórum do Judiciário para Saúde

C

O

Treinamento foi promovido pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), em parceria com o Tribunal de Justiça
do Tocantins (TJTO), por meio da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (Esmat). O curso teve como
objetivo capacitar magistrados quanto às práticas voltadas para a
solução adequada de conflitos, para fins de promoção por merecimento,
nos termos da Resolução nº 2 da Enfam. Ministrado em abril de 2013,
pelas magistradas do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE)
juíza Dauquíria de Melo Ferreira e juíza Maria Luiza Foz Mendonça,
as aulas aconteceram no auditório da Esmat, perfazendo um total de
8 horas-aula. Foram trabalhados os seguintes temas: Apresentação do
Treinamento; Inovação ao Acesso à Justiça; Processos de Resolução
de Disputas; Moderna Teoria do Conflito; Panorama do Processo de
Mediação; Introdução ao Processo de Mediação.

om o tema “Saúde Mental e a Política de Álcool e outras
Drogas”, foi realizado o V Fórum Estadual do Judiciário
para a Saúde. Uma parceria entre o Comitê Executivo para
Monitoramento das Ações de Saúde no Estado do Tocantins
e o Tribunal de Justiça do Tocantins, por meio da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense. O objetivo do evento foi oportunizar aos
magistrados, servidores e demais participantes o aprimoramento de
seus conhecimentos sobre Saúde Mental, Política Pública de Álcool e
outras Drogas e, consequentemente, debater e refletir acerca do tema,
com vistas a conhecer melhor a Rede de Saúde Mental do Sistema
Único de Saúde (SUS), suas características, seus órgãos reguladores,
normatizadores, operacionais e orçamentários. Durante o evento, que
foi transmitido ao vivo para as 42 Comarcas, o debate foi em torno
de temas como: A Judicialização da Saúde e o Papel do CNJ; Política
Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas e Orçamento;
Internações Compulsórias e Justiça Terapêutica. Renomados
palestrantes estiveram presentes durante o evento.

E

m parceria com a Escola Paulista da Magistratura (EPM),
a Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat)
oportunizou aos magistrados tocantinenses a 2ª edição do
curso A Fazenda Pública em Juízo, tendo como finalidade
a promoção por merecimento, nos termos da Resolução nº 02 da
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
(Enfam), mediante as condições determinadas no Edital e nos demais
dispositivos legais aplicados à espécie. Realizado na modalidade à
distância, as aulas foram transmitidas via internet, pelo site: www.epm.
tjsp.jus.br, nos termos do Convênio nº 002, de 2008.

Curso de Persecução Penal nos Crimes de
Homicídio

O

Ministério Público Estadual (MPTO), em parceria com
o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), por meio da
Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat),
promoveram o curso de Capacitação Penal do Crime de
Homicídio. Transmitido ao vivo, via satélite, para as 42 comarcas,
o curso foi realizado com a finalidade de promover capacitação
específica, integração, troca de conhecimentos e compartilhamento
de soluções entre os agentes que atuam na investigação e na ação
penal dos crimes de homicídio. Ministrado por renomados instrutores
da área, o treinamento contou com a participação de magistrados,
membros do Ministério Público, defensores públicos, delegados de
polícia, peritos criminais, policiais civis e policiais militares. Entre os
temas apresentados destacam-se: Atuação dos Agentes que Chegam,
em Primeiro Lugar ao Local do Crime; A Estrutura da Investigação
e suas Técnicas; Ferramentas Periciais Aplicadas ao Local do Crime
e ao Corpo de Delito; Sistemas Integrados (AFIS); A Sala Secreta.
Quesitação. Papel do Jurado. Votação. Incidentes; A Mulher no
Tribunal do Júri; Exumação e Relatório Médico Legal.
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Esmat realiza XXXVII encontro do Copedem

C

om o fito de integrar as Escolas Judiciais do país, o
Encontro aconteceu na sede da Esmat, em Palmas, com
o tema “O Ensino à Distância nas Escolas Judiciais e da
Magistratura”. Realizado no período de 28 a 30 de agosto
de 2014, a XXXVII edição do Colégio Permanente de Diretores das
Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem) contou com a presença
de renomados palestrantes como o professor doutor Luiz Roberto
Liza Curi, conselheiro da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação; o presidente do Copedem desembargador
Antônio Rulli Junior; o secretário-geral da Escola Nacional de
Aperfeiçoamento e Formação de Magistrados (Enfam, juiz Paulo de
Tarso Tamburini; o doutor Rubens Curado da Silveira, do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ); a professora doutora Acácia Kuenzer, da
Universidade Federal do Paraná (UFPR); e o presidente da Escola
Nacional da Magistratura (ENM), Marcelo Piragibe. O último dia do
Encontro foi marcado pela palestra do ministro Ricardo Lewandowski,
então presidente eleito do Supremo Tribunal Federal (STF) e do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ao falar aos magistrados o
ministro Lewandowski reforçou a importância das escolas para o
desenvolvimento do Judiciário. “As escolas da magistratura não
podem seguir o modelo das universidades, nós precisamos ensinar
o magistrado a pensar estrategicamente, ver as coisas de forma
sistemática, nós temos que nos voltar para o mundo moderno”. E
elogiou o trabalho desenvolvido no Tocantins, “vejo que isso acontece
aqui no Tocantins, estou bem impressionado com a Esmat, voltada
para o futuro, para o magistrado do século XXI”. O ministro também
elogiou o Tribunal de Justiça do Tocantins pelos avanços alcançados
no âmbito da tecnologia da informação. “O Tocantins se não está
em primeiro lugar, está entre os primeiros na sua informatização,
com o Processo Eletrônico envolvendo desde a delegacia de polícia
e os demais integrantes do Sistema de Justiça”, afirmou. Após a
palestra do ministro Ricardo Lewandowski, o XXXVII Encontro
do Copedem foi encerrado com a Carta de Palmas, referendada por
todos os integrantes do Colégio Permanente.

Cursos realizados na modalidade
presencial
Curso para equipes multidisciplinares das
varas de combate à violência doméstica e
familiar

R

ealizado em março de 2013, o curso contou com trinta
alunos matriculados entre magistrados, servidores,
promotores, defensores públicos, delegados e estagiários
que atuam nas varas de Combate à Violência Doméstica
e Familiar Contra a Mulher, nas comarcas de Araguaína, Gurupi
e Palmas. A Esmat se preocupou em promover um curso voltado
para o atendimento de mulheres tocantinenses, com o objetivo
de fornecer conhecimentos e parâmetros quanto aos processos de
trabalho e procedimentos operacionais padrão nas Varas de Combate
à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Estado. As
aulas foram ministradas por: Alda Ribeiro, psicóloga e servidora do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal; Maria Martins Juras, mestre
em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília (UnB), e
técnica judiciária; Raquel Guimarães, mestre em Sociologia, bacharel
em Serviço Social e Direito, analista judiciário – Serviço Social –; e
Márcia Maria Borba Lins da Silva, especialista e analista judiciário
– Serviço Social. O curso foi realizado em data simbólica, no Dia da
Mulher.

Curso Processo de Trabalho e Procedimentos
Operacionais Padrão: Rotinas Cartorárias
Extrajudiciais

V

oltado para juízes auxiliares e servidores da Corregedoria
Geral da Justiça o curso proporcionou conhecimentos
e reflexões quanto aos processos de trabalho e
procedimentos operacionais padrão, como rotinas
cartorárias extrajudiciais. Realizado no período de 1º a 4 de julho de
2013, com carga horária de 32 horas-aula, foram abordados temas
como: Teoria Geral da Atividade; Registro de Imóveis. As aulas foram
ministradas pelo professor doutor Vitor Frederico Kümpel, juiz de
direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e pelo professor
especialista Marcus Vinicius Kikunaga, mestrando em Direitos
Difusos e Coletivos.

Curso Cálculos Revisionais

O

curso teve como público-alvo os servidores técnicos do
Poder Judiciário Tocantinense que atuam nas áreas de
assessoria administrativa e financeira. O objetivo do
curso foi o de oferecer uma visão geral e sistematizada
sobre o tema, promover o debate sobre a capitalização de juros e suas
consequências, desde a origem dos financiamentos e a liquidação
de sentenças; entender os conceitos e a evolução dos sistemas de
amortização, bem como identificá-los, entender suas diferenças e as

Curso de Filosofia do Direito

consequências na adoção dos sistemas alternativos.

Curso de Auditoria, Inspeção e Fiscalização

R

ealizado em agosto de 2013, com a finalidade de capacitar
os servidores quanto às normas, técnicas e procedimentos
de auditoria, inspeção e fiscalização, com enfoque na
administração pública, o curso contou com a participação
de trinta e três servidores que atuam nas áreas: administrativa,
financeira, assessoria jurídica, controladoria interna e coordenação de
gestão estratégica do Poder Judiciário tocantinense. Com um conteúdo
programático significativo, o curso abordou temas como: Auditoria
Interna Governamental; Normas de Auditoria Interna; Planejamento
e Execução de Auditoria Interna; Achados de Auditoria; Papéis de
Trabalho; Responsabilidade e sua Abordagem Jurídica; Inspeção
Administrativa; Planejamento e Execução de Inspeção Administrativa;
Relatório de Auditoria Interna, Inspeção Administrativa e Fiscalização;
e Exemplificação sobre Fraudes Praticadas no Setor Público.

Curso de Metodologia da Análise e da Pesquisa
Mercadológica nas Licitações Públicas

R

ealizado em setembro de 2013, na sede da Escola Superior
da Magistratura Tocantinense (Esmat), o objetivo do
curso foi capacitar os servidores técnicos do Poder
Judiciário tocantinense quanto ao ato de viabilizar a
seleção da alternativa de contratação, de forma mais vantajosa para
a Administração, em subordinação aos princípios da: motivação,
isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade,
publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo, e às diretrizes
de ampliação da competitividade e de garantia do atendimento do
interesse público, da finalidade e da segurança da contratação.

Curso de Argumentação Jurídica

O

curso Argumentação Jurídica: como fundamentar a
fundamentação, foi realizado para fins de promoção
por merecimento, nos termos da Resolução nº 02 da
Enfam, proporcionando aos magistrados vitalícios
conhecimentos teóricos e práticos quanto à argumentação jurídica
na tomada de decisões judiciais. Realizado nos meses de outubro e
novembro de 2013, o curso foi dividido em quatro módulos: Conceito
de Argumentação e Escolas do Pensamento Jurídico; Modelos
Argumentativos; Argumentação Aplicada; Argumentação Acessória.
As aulas foram ministradas pelos professores: Tiago Gagliano Pinto
Alberto, doutor em Direito; Amós Arturo Grajales, doutor em Ciências
Jurídicas; Clodomiro José Bannwart Júnior, doutor em Filosofia; José
Ricardo Alvarez Viana, doutorando em Direito, Francisco Cardozo
Oliveira, doutor em Direito; e André Peixoto de Souza, doutor em
Direito.

M

inistrado pelo renomado professor doutor João
Maurício L. Adeodato, o curso teve como objetivo
ampliar a reflexão sobre o papel constitucional
do juiz e aprofundar conhecimentos sobre alguns
instrumentos jurídicos de significativa importância para a efetividade
da Justiça. Dentre os diversos temas abordados, o curso demonstrou
que o texto normativo genérico previamente dado, elaborado pelo
poder legiferante, não constitui a norma jurídica, apenas fornece
um ponto de partida para sua construção diante do caso, não
como pregação missionária por aumento de importância do Poder
Judiciário, mormente sua cúpula, nem como tentativa de combate
a esse fenômeno do chamado ativismo judicial, mas sim como
simples verificação. Mostra-se, assim, como a dogmática jurídica
contemporânea desenvolve e opera seus procedimentos para trato dos
conflitos sobre o conhecimento e a justiça das decisões jurídicas.

Curso Rorschach

R

ealizado na sede da Esmat, no período de 18 de outubro de
2013 a 20 de maio de 2014, com uma carga horária total
de 140 horas, o curso objetivou capacitar os servidores da
área de psicologia, sobre o manejo e conhecimento técnico
do instrumento projetivo – Rorschach – na apuração dos dados e
avaliação da personalidade, considerando os elementos psicodinâmicos
da pessoa e as variáveis qualitativas e quantitativas. Ministrado pelo
professor Rodolfo Petrelli, o curso abordou temas como à vivência
dos dez arquétipos como matéria mobilizadora de experiências de
vida presentes na memória e atuantes no comportamento consciente
e inconsciente do sujeito submetido ao teste, dados perceptivoprojetivos, expressos no “discurso” e no comportamento fisionômico,
avaliativos de níveis de consciência, de estados emocionais e
dinamismos instintivos, impulsivos, conativos, e sua “codificação”
simbólica representada em quadros sinópticos demonstrativos do
perfil da personalidade nos seus níveis evolutivos psíquicos, culturais
e morais de configurações patológicas, de normalidade e excelência.

Curso de Formação de Conciliadores
Voluntários

A

Semana Nacional da Conciliação consiste na
disponibilização de recursos do Poder Judiciário do Estado
do Tocantins para auxiliar pessoas a construírem consenso
sobre conflitos judiciais. A mobilização ainda difunde a
conscientização da conciliação para a solução dos conflitos e aproxima
a sociedade da Justiça. O curso de Formação de Conciliadores teve
como objetivo preparar, formar e aperfeiçoar os agentes voluntários,
a equipe técnica do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) e os
servidores das comarcas para atuarem durante a Semana Nacional
de Conciliação. Na edição de 2013 o curso foi realizado na sede da
Esmat e contou com a participação de mais de 130 participantes. O
Programa de Formação foi dividido em quatro fases: conferência de
abertura, transmitida para todas as 42 comarcas; curso de formação
dos conciliadores; e atividades práticas. Já o Programa de Formação
de 2014 teve início em novembro, no auditório do Tribunal do Juri do
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Fórum de Palmas, com a capacitação de 120
voluntários, dentre servidores, profissionais e
acadêmicos das áreas do Direito, Psicologia e
Serviço Social.

Curso Recolhimento de Custas
Processuais

F

oram 42 contadores judiciais das
comarcas de todo o estado e do
Tribunal de Justiça participaram
do curso Recolhimento de Custas.
Realizado em abril de 2014, na sede da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense
(Esmat), o objetivo do curso foi oferecer
uma visão geral e sistematizada sobre o
tema, bem como orientar os participantes
quanto a padronização dos procedimentos
de recolhimento de custas, taxa judiciária
e despesas processuais. As aulas foram
ministradas pelo professor Marlos Henrique
dos Santos, especialista em Direito
Previdenciário e Tributário.

Curso Gestão de Crise
Prisional

M

inistrado pelo diretor de
Operações
Especiais
do
Sistema Prisional de Brasília,
Luís Mauro Albuquerque
Araújo, o curso contou com a participação
de magistrados das varas de execução penal
e das varas criminais das comarcas de 3ª
Entrância, e os profissionais que fazem suas
guarnições. A capacitação aos participantes
técnicas de prevenção de conflitos, por meio
das garantias legais (LEP) e constitucionais
referentes ao sistema carcerário, assim como
soluções de situações críticas (rebeliões, fugas,
motins, facções, crimes, tráfico, uso de drogas,
entre outros).

Formação das Equipes das
Centrais de Execução Fiscal

O

curso contou com a participação
dos servidores das comarcas de
Palmas, Gurupi, Porto Nacional
e Dianópolis; e foi dividido em
duas etapas: a primeira com o módulo
Rotinas Cartorárias, ministrado pela
servidora Elaine Patrício – Especialista em
Gestão do Judiciário, realizado nos dias 14 e
15 de abril de 2014; e a segunda etapa com

o módulo Noções de Direito Tributário, no
período de 5 a 9 de maio do mesmo ano,
ministrado pelo professor Paulo Benincá
– mestre em Direito. O objetivo do curso
foi capacitar e orientar os servidores que
atuam nas Centrais de Execuções Fiscais
das comarcas, promovendo a abordagem
de aspectos doutrinários e jurisprudenciais
de temas relacionados à cobrança judicial
da dívida ativa, propiciando qualificação e
aperfeiçoamento de profissionais que atuam
no campo das Execuções Fiscais, por meio
do aprofundamento teórico e da discussão de
questões práticas pertinentes.

Curso Juiz e Mídia: Aspectos
do Media Training

R

ealizado em agosto de 2014, o
curso Formação Continuada,
Juiz e Mídia: Aspectos do
Media Training, fez parte
das comemorações dos 25 anos do Poder
Judiciário e contou com a participação de vinte
e dois magistrados tocantineses. A presidente
do Tribunal de Justiça, desembargadora
Ângela Prudente e o diretor geral da Esmat,
desembargador Marco Villas Boas, abriram
oficialmente o curso. A presidente do TJTO
ressaltou que, “hoje o Poder Judiciário vive
um novo momento e com a valorização que
temos dado ao 1ª Grau temos atraído cada vez
mais a atenção da mídia de forma positiva,
pois temos uma magistratura de ponta. Com
este curso queremos preparar os nossos juízes
para divulgarem nossas boas práticas”. Em
sua fala o desembargador Villas Boas destacou
a importância de “desenvolver habilidades
para lidar com a repercussão das decisões, de
modo a estabelecer uma boa comunicação
com a imprensa, desmistificando condutas
e preparando os juízes para situações
imprevistas, a fim de tornar mais transparente
o relacionamento entre o Judiciário e a
sociedade”. Na oportunidade, o coordenador
do curso, juiz Wellington Magalhães, proferiu
palestra sobre o interesse da mídia pela
magistratura. As aulas foram ministradas
pelas professoras Adriana Rocha Dutra
Vilela, coordenadora de Mídia Impressa
do Conselho da Justiça Federal (CJF), e
Dione Aparecida Tiago, coordenadora de
Jornalismo do Centro de Produção da Justiça
Federal (CPJUS). Para proporcionar aos
magistrados o aprimoramento e reflexão
objetiva e realista dos meios de comunicação
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social e do trato com jornalistas e a imprensa
em geral, as professoras trouxeram o Circuito
de Mídia. Com a atividade os juízes puderam
vivenciar na prática como dar entrevistas
para TV, rádio, durante coletiva, por e-mail/
impresso, além de participarem da Oficina
de Crise, quando debateram temas delicados
relacionados ao Judiciário. O curso também
contou com a colaboração da Diretoria do
Centro de Comunicação do TJTO, com a
participação das jornalistas Vanusa Bastos,
Mara Roberta e Kézia Reis.

Curso Magistratura: uma
Profissão em Mutação

A

democratização do país, a expansão
dos direitos e a ampliação do
acesso à justiça, fizeram com que
a magistratura ganhasse enorme
visibilidade e expondo-a a um exame público
extremamente detalhado. Com o intuito de
proporcionar aos magistrados tocantinenses
a compreensão dessas transformações e seu
impacto na profissão, fundamentais para
repensar o ofício judicante e adequá-lo às
crescentes demandas que se apresentam ao
judiciário, a Escola Superior de Magistratura
Tocantinense (Esmat) realizou, em setembro
de 2014, o curso Magistratura: uma Profissão
em Mutação. Ministrado pelo professor
doutor Roberto da Silva Fragale Filho, juiz
do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho
de São João de Meriti, o curso contou com
a participação de 30 magistrados do Poder
Judiciário tocantinense.

Curso Governança de TI com
Fundamentos de itil® 2011 e
cobit 4.1

R

ealizado na sede da Escola Superior
da Magistratura Tocantinense
(Esmat), em setembro de 2014, o
objetivo do curso foi prover aos
participantes a compreensão sobre a ITIL®
Edição 2011 e COBIT 4.1, seus processos
e funções, principais atividades, conceitos e
integrações, a fim de capacitar e qualificar os
profissionais de tecnologia da informação do
Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. A
Governança de TI está relacionada ao
desenvolvimento de um conjunto estruturado
de competências e habilidades estratégicas
para profissionais de TI responsáveis pelo
planejamento, implantação, controle e

monitoramento de programas e projetos de
governança. O entendimento é um requisito
fundamental para as organizações, seja
sob os aspectos operacionais, seja sob suas
implicações legais. Com isso, busca atender
à necessidade crescente das organizações
de otimizar a aplicação de recursos, reduzir
os custos e alinhar o setor de TI às suas
estratégias de negócio.

Curso Redação de Ementas
Jurisprudenciais

A

s ementas são a síntese dos
julgamentos
colegiados
dos
tribunais,
fundamentais
para a compreensão, pelos
advogados e jurisdicionados, da solução da
controvérsia. Com o intuito de contribuir no
aperfeiçoamento das técnicas de elaboração
de ementas, ocasionando melhorias nos
serviços prestados à sociedade, a Escola
Superior de Magistratura Tocantinense
(Esmat) ofereceu o curso Redação de Ementas
Jurisprudenciais. Realizado em setembro
de 2014, o curso contou com a presença de
sessenta participantes, dentre eles, assessores
de desembargadores, analistas judiciários da
Equipe de Jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins e assessores
das Turmas Recursais do Fórum de Palmas.
As aulas foram ministradas pelo professor
titular do Departamento de Informação da
UNESP, José Augusto Chaves Guimarães,
doutor em Ciência da Informação.

Curso Ações de Improbidade Administrativa e Ações Civis
Públicas

P

romovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
(Enfam), em parceria com o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) e Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat), a proposta do curso foi a de aplicar
conhecimentos teóricos na resolução de casos concretos e/ou questões que desafiem a
atividade judicante quando do enfrentamento de ações atinentes à improbidade administrativa.
A finalidade maior foi a de atualizar magistrados no referido tema, especialmente quanto às
alterações legislativas e jurisprudenciais.

Durante a primeira edição do curso, realizada em setembro de 2013, o coordenador
dos trabalhos juiz auxiliar Ricardo Cunha Chimenti, frisou em seu pronunciamento “a
admiração pela coragem da presidente (desembargadora Ângela Prudente) quando à frente da
Corregedoria do Estado, sempre honrando a magistratura nacional, e que acredita na parceria
entre Enfam, TJTO e Esmat, tendo em vista ser esta Escola uma referência para nós”.
A primeira edição contou também com a participação da ministra do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) Eliana Calmon, atual diretora geral da Enfam, que proferiu palestra aos magistrados
e chamou a atenção para a Meta 18 do CNJ. Para a ministra, “esse esforço concentrado que
vem sendo feito pelo Judiciário representa uma transformação, uma mudança de paradigma,
que ataca frontalmente a cultura da impunidade. Não será a Meta 18 sozinha que vai dar
conta de solucionar isso em curto espaço de tempo. Isso é um processo de amadurecimento,
uma mudança cultural profunda. Mas estamos empenhados”.
Com o tema “Ações de Improbidade Administrativa e Ações Civis Públicas” a segunda edição
do curso, realizada em agosto de 2014, contou com a participação de vinte e quatro magistrados
do Poder Judiciário Tocantinense. Coordenado pela juíza Adelina Gurak, gestora das Metas
4 e 6, a segunda edição teve a participação dos instrutores e facilitadores: juízes convidados
Alexandra Fuchs de Araújo (TJSP); Alexandre Machado de Oliveira (TJAL); Diego Fernandes
Guimarães (TJPB); Geraldo Antonio da Mota (TJRN); e Ricardo Chimenti (TJSP). Ao final
do curso foram elaborados e aprovados enunciados com objetivo de auxiliar os magistrados
no momento de decidir acerca dos processos de Improbidade Administrativa e Ações Civis
Públicas.

Curso de Informática
Corporativa

C

om a realização de duas turmas
por ano (2013/2014), o curso
de Informática Corporativa teve
como meta capacitar magistrados
e servidores na utilização eficaz dos recursos
tecnológicos disponíveis no pacote Office e
em Ambientes Virtuais de Aprendizagem do
Poder Judiciário tocantinense. As aulas foram
ministradas pelos professores Lily Sany Leite,
Bruno Odate e Roberto Pires. As atividades
foram divididas em quatro módulos: Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA) e Secretaria
Acadêmica Virtual (SAV) da Esmat; Windows
e Internet / Spark e Webmail; Excel e Word;
Power Point e Portal Esmat. Ao todo já foram
capacitados mais de duzentos alunos entre
magistrados e servidores do Tribunal de
Justiça do Tocantins.

195

Curso Sistema Socioeducativo
e Cadastros Nacionais de
Adolescentes

Cursos realizados na
Modalidade à Distância

ealizado em novembro de 2014, o
curso objetivou discutir e analisar
as mais recentes inovações
legislativas e processuais, em
matéria de infância e juventude, com o
advento da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro
de 2012, e capacitar os participantes quanto
à alimentação dos cadastros nacionais de
adolescentes em atendimento a Resolução nº
188, de 28 de fevereiro de 2014 do CNJ. O
curso contou com a participação de quarenta
e cinco alunos, dentre eles magistrados e
servidores do Poder Judiciário tocantinense
que atuam nos juizados especiais da infância
e juventude, nas comarcas de Araguaína,
Gurupi e Palmas, e nas demais varas cíveis
das comarcas do Estado do Tocantins. As
aulas foram ministradas pelos professores:
José Dantas Paiva, juiz de Direito do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Norte, mestre
e doutorando pela Universidade Del Pais
Vasco (Espanha); e João Francisco de Sousa,
secretário executivo da Coordenadoria da
Infância e da Juventude do Rio Grande do
Norte, especialista em Direito Processual Civil
pelo Centro Universitário do Rio Grande do
Norte (UNI/RN).

Curso de Técnica de Redação
de Sentença

R

Curso Hermenêutica Jurídica e
Direitos Humanos

O

objetivo do curso foi o de
promover um aprofundamento
da discussão hermenêutica e
sua interface com os Direitos
Humanos, por meio de uma conexão
necessária entre o Direito e a Filosofia.
Realizado em novembro de 2014, o curso
contou com a participação de magistrados e
servidores do Poder Judiciário tocantinense,
membros e servidores de Órgãos parceiros da
Esmat, e estudantes de Direito. As aulas foram
ministradas pelos professores Tarsis Barreto
Oliveira, doutor em Direito pela UFBA;
Oneide Perius, doutor em Filosofia pela
PUCRS; Kherlley Caxias Batista Barbosa,
mestre em Teologia pela Pontifícia Facoltà
San Bonaventura-Roma/Itália; e Aloísio
Bolwerk mestre em Direito pela Universidade
Metropolitana de Santos.

M

inistrado pelo professor doutor
Vitor Kümpel, o curso teve
como finalidade ensinar a
redigir, de forma técnica,
sentenças cíveis e criminais, com vistas a
aprimorar os conhecimentos dos servidores
da magistratura e dos servidores que atuam
em cargos de Assessoria Jurídica no Poder
Judiciário. Com carga horária de 40 horas, o
curso foi realizado na modalidade à distância,
com transmissão, via satélite, para as 42
comarcas do Tocantins. Durante as aulas,
o acesso ao material didático, às atividades
complementares e à interatividade (fóruns
e chats) se deu via Ambiente Virtual de
Aprendizagem da Esmat (AVA).

Curso de Segurança
Documental e da Informação

R

ealizado via internet, por
meio do Ambiente Virtual de
Aprendizagem da Esmat (AVA),
o curso teve como propósito
capacitar magistrados e servidores em
temas referentes à Segurança Documental
e da Informação, especialmente em relação
às alterações legislativas e jurisprudência
recente, a fim de desenvolverem postura
eficiente e apropriada à aplicação das Leis
que versam sobre tais assuntos. As aulas
foram ministradas pelos instrutores: Farlei
Meyer, agente de Polícia Federal, Classe
Especial, Lotado na SR/TO - Palmas -; e
Cleórbete Santos, servidor público federal,
especialista em Tecnologia da Informação.
Conforme Portaria nº 378, de 1º de outubro
de 2013, o curso foi credenciado pela Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados (Enfam), com carga horária total
de 40 horas-aula.
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Curso de Atualização em Direito
Processual Civil

C

om a participação de mais de
duzentos servidores inscritos nas
42 comarcas do Poder Judiciário,
as aulas do curso – Turma I e II
– foram transmitidas, via satélite, perfazendo
uma carga horária total de 100 horasaula, por turma. O objetivo geral foi o de
proporcionar uma visão atual do Direito
Processual Civil, enfatizando o aprendizado
em disciplinas teóricas e práticas que
tenham relevância na atuação profissional, e
possibilitar aos participantes uma atualização
com base na análise das últimas alterações
sofridas pelo Código de Processo Civil,
capacitando os servidores que atuam na
área-fim do Poder Judiciário, permitindo-lhes
um melhor desenvolvimento das atividades
de prestação jurisdicional. Com atividades
modulares, o curso apresentou os temas:
Processo de Conhecimento; Recursos;
Processo de Execução; e Tutela de Urgência
e Procedimentos Especiais. Durante o curso,
o acesso ao material didático, às atividades
complementares e à interatividade (fóruns
e chats) se deu via Ambiente Virtual de
Aprendizagem da Esmat (AVA).

Curso Orçamento Familiar

T

ransmitido ao vivo, via satélite,
para as 42 comarcas do Estado,
o curso foi ministrado pelo
professor especialista Altemir
Farinhas. O objetivo foi oportunizar aos
magistrados e servidores do Poder Judiciário o
conhecimento necessário para que as pessoas
sejam capazes de planejar sua vida financeira
e organizar seu orçamento familiar, além
de proporcionar estímulos e instrumentos
para que melhorem seus hábitos financeiros.
Tais como: entender o funcionamento
dos gastos com cartão de crédito, cheque
especial e financiamentos; diferenciar o que é
necessidade do que é desejo ao fazer compras;
entender o que são despesas boas, despesas
ruins e despesas ocultas; compreender
como fazer o orçamento financeiro familiar;
elaborar planejamento, controles e planilhas
de gastos; e focar os objetivos financeiros. O
material didático do curso – turma I e II –, as
atividades complementares e a interatividade
(fóruns e chats) foram realizados via Ambiente

Virtual de Aprendizagem da Esmat (AVA).

Curso de Formação de Tutores
em Educação a Distância

O

Tribunal de Justiça, por
meio da Escola Superior da
Magistratura
Tocantinense
(Esmat), considerando o grande
número de atividades de capacitação e
aperfeiçoamento ofertadas na modalidade
à distância, ofereceu o curso Formação de
Tutores em Educação à Distância. O objetivo
foi capacitar magistrados e servidores
para atuarem como tutores nas atividades
acadêmicas oferecidas pelo Poder Judiciário.
Realizado via internet, por meio do
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA),
o curso foi baseado em encontros dialógicos
(fóruns e chats), a fim de promover maior
interação entre alunos/instrutores e alunos/
alunos. Durante as atividades os participantes
contaram com uma estrutura que inclui
suporte tecnológico e tutoria, fornecido
pelos professores especialistas Jadir Alves e
Lily Sany Leite, conforme cronograma préestabelecido para cada módulo.

Curso de Atendimento
Público no Serviço Público

R

ao

ealizado na modalidade à
distância, as aulas do curso foram
transmitidas via satélite para as
42 comarcas do Estado. Ao todo
já foram formadas três turmas, durante o ano
de 2013 e 2014, que teve como público-alvo
magistrados e servidores do Poder Judiciário
Tocantinense. O curso foi ministrado pela
professora especialista Adriana Magna. A
finalidade foi desenvolver as competências
necessárias para o alcance da excelência nos
serviços prestados; aprimorar o desempenho
dos servidores com ênfase na postura ética,
na educação e cordialidade; incentivar
o desenvolvimento de competências que
agreguem valor ao servidor, de modo a
integrar e desenvolver a conscientização
da responsabilidade dos serviços prestados.
As atividades complementares, o acesso ao
material didático e a interatividade entre os
participantes foram realizadas via Ambiente
Virtual de Aprendizagem da Esmat (AVA).

Curso Metodologia Científica
para a Formação de
Pesquisadores

foram ministradas em até dois encontros por
mês. No mês de setembro de 2014, foram
realizadas as Bancas de Apresentação dos
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC).

ealizado no período de 25 de
junho a 24 de outubro de 2014, o
curso teve como objetivo principal
desencadear ações de pesquisa no
âmbito do Poder Judiciário e fixar diretrizes
para que servidores e magistrados estudem
temas que venham melhorar a prestação
jurisdicional e tenham como resultado
Projetos de Pesquisa, oportunizando a
inscrição nos processos seletivos de PósGraduação Stricto Sensu. Realizado
na modalidade semipresencial, o curso
possibilitou aos alunos acessar o Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat,
em qualquer horário e local, para a realização
das atividades propostas, como fóruns, chats,
leitura e produção bibliográfica, além de
pesquisas. As aulas foram ministradas pelos
professores: Gisela Maria Bester, doutora
em Direito pela Universidade Federal de
Santa Catarina; Patrícia Medina, doutora
em Educação pela Universidade Federal de
Goiás; e Gustavo Paschoal Teixeira de Castro
Oliveira, doutorando em Direito das Relações
Internacionais pelo Centro Universitário de
Brasília.

Curso de Pós-Graduação
Lato Sensu em Prestação
Jurisdicional e Direitos
Humanos

R

Cursos de PósGraduação
Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em Administração
Pública com Ênfase em
Administração do Judiciário
O curso Lato Sensu em Administração
Pública com Ênfase em Administração
Judiciária teve início no dia 21 de setembro
de 2012. Com a participação de magistrados,
servidores do Tribunal de Justiça e servidores
de instituições conveniadas a Esmat, o
curso foi proposto com a finalidade de
que magistrados e servidores adquiram
conhecimentos sobre o ato de administrar
a justiça, imprimindo novas técnicas ao ato
de gerenciar o Judiciário. A carga horária
total do curso foi de 390 horas, perfazendo
26 créditos, estruturados em onze disciplinas
obrigatórias, uma disciplina interdisciplinar
e dois seminários, sendo que as disciplinas
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C

om a participação de magistrados,
servidores do Tribunal de Justiça
e servidores de instituições
conveniadas com a Esmat, as
aulas do curso tiveram início em setembro de
2012. Com carga horária total de 405 horas,
estruturado em treze disciplinas obrigatórias,
uma disciplina interdisciplinar e um seminário,
o curso foi proposto com a finalidade de
qualificar magistrados e servidores do Poder
Judiciário, proporcionando uma formação
profissional apropriada às necessidades
institucionais e o aumento da produtividade
no exercício dos atos administrativos e
judiciários de gestão da justiça. A entrega dos
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) foi
realizada em maio de 2014.

Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em Criminologia

C

om o propósito de ampliar cada
vez mais o processo de formação
de magistrados e servidores do
Poder Judiciário Tocantinense,
a Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (Esmat lançou, em maio
de 2013,o curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em Criminologia. Esta especialização
objetiva promover formação no domínio do
fenômeno Criminógeno, numa perspectiva
multidisciplinar destinada principalmente
aos profissionais das áreas da Justiça, da
Segurança e da Intervenção Psicossocial. Com
carga horária total de 390 horas, os alunos
entregaram seus Trabalhos de Conclusão de
Curso (TCC) com êxito, trabalhos estes que
permitiram aos alunos exercitarem todo o
instrumental – teórico histórico e quantitativo
– que receberam durante o curso.

Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos
Humanos

O

Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos
é resultado da parceria entre o Tribunal de Justiça do
Tocantins (TJTO) e a Universidade Federal do Tocantins
(UFT), por meio da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (Esmat). Com a ótica de buscar soluções jurídicas
eficazes e apropriadas que venham ao encontro do interesse público
e com a preocupação de contribuir para que servidores e magistrados
saibam pensar de forma crítica e tenham sensibilidade para lidar
com os dramas Humanos, o Mestrado tem área de concentração em
Efetividade da Jurisdição e Direitos Humanos. São duas linhas de
pesquisa que tratam da Efetividade das Decisões Judiciais e Direitos
Humanos e Instrumentos da Jurisdição, acesso à Justiça e Direitos
Humanos. O maior desafio dessa proposta é o de transformar os
atores sociais da área jurídica em profissionais atualizados, aptos a
enfrentarem os desafios contemporâneos, a fim de solucionarem os
conflitos sociais e, assim, contribuírem para uma justiça mais efetiva.
Para isso, é necessário institucionalizar e manter linhas permanentes
de pesquisa trans e interdisciplinares para os assuntos de jurisdição,
direcionando a produção científica para o atendimento das demandas
institucionais do sistema brasileiro de jurisdição. Com o objetivo de
dar continuidade ao processo de formação Stricto Sensu, em outubro
de 2013 foi lançado o processo de inscrição para os interessados em
participar da seleção para formação da segunda turma (2014-2015),
e em novembro de 2014 foi lançado o processo de inscrição para a
terceira turma (2015-2016), do programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos. Atualmente
a Escola está com duas turmas de Mestrado em andamento, com a
terceira prevista para iniciar as aulas em fevereiro de 2015.

Esmat lança quatro novos cursos de PósGraduação Lato Sensu

E

m abril de 2014, o Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins (TJTO) por meio da Escola Superior de
Magistratura Tocantinense (Esmat), ofertou cento e sessenta
vagas para os cursos próprios de Pós-Graduação Lato Sensu
em Criminologia e Ciências Criminais; Direito Público; Teoria da
Decisão Judicial; e Administração Acadêmica e Formação Docente
na Magistratura. Ao todo são quarenta vagas por curso, distribuídas
entre magistrados e servidores do Poder Judiciário tocantinense e
servidores de órgãos parceiros da Esmat. Os cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu objetivam: especializar o conhecimento teórico e prático;
desenvolver a capacidade de compreensão crítica das problemáticas
relacionadas às áreas dos cursos; desenvolver o conhecimento de
questões interdisciplinares sob a ótica jurídica, cujos reflexos importam
na compreensão dos fenômenos complexos retratados nas áreas dos
respectivos cursos; capacitar os profissionais do Poder Judiciário ao
exercício consciente e democrático de suas funções; aperfeiçoar a
capacitação de membros do Tribunal de Justiça e outros profissionais
para atuação em padrão de excelência; proporcionar os fundamentos
teóricos e metodológicos para a produção científica; aprofundar temas
que envolvam a prática e demais situações instauradas a partir dos
avanços tecnológicos; permitir adequada compreensão globalizada e

crítica dos temas relacionados às áreas dos cursos, à luz da Constituição
da República; conferir, mediante as exigências acadêmicas do
programa, o grau de especialista aos alunos que obtiverem êxito nos
cursos. Em maio de 2014, iniciaram as aulas da pós-graduação em
Criminologia e Ciências Criminais; em agosto de Direito Público; e
no mês de setembro de Teoria da Decisão Judicial. As aulas da pósgraduação de Administração Acadêmica e Formação Docente estão
com início previsto para fevereiro de 2015.

Eventos
Ciclo de debates: Improbidade Administrativa e
Crimes contra a Administração Pública

R

ealizado no auditório do Tribunal de Justiça, no dia 7 de
junho de 2013, o evento contou com mais de seiscentos
participantes, entre magistrados, servidores do Poder
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública,
operadores do Direito, estudantes e sociedade em geral.
Ao abrir o evento, o diretor geral da Esmat, desembargador Marco
Villas Boas, lembrou que “desde os tempos do Império há inquéritos
tocados pela Coroa Portuguesa para investigar suspeitas de má
conduta por parte de administradores públicos, e o entendimento
histórico é fundamental para o enfrentamento dos desafios no combate
à improbidade administrativa e aos crimes contra a Administração
Pública na atualidade”.
A presidente do TJTO, desembargadora Ângela Prudente, falou da
importância do evento ao afirmar que, “a iniciativa por meio da
Esmat é louvável e que se inscreve como mais um esforço do Poder
Judiciário tocantinense para ver cumprida a meta de dar celeridade
nos julgamentos de casos de improbidade administrativa e crimes
contra a Administração Pública”.
Renomados juristas do Brasil participaram do evento, como o ministro
Sebastião Alves dos Reis Júnior, Superior Tribunal de Justiça (STJ);
Ricardo Chimenti, juiz auxiliar da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam); Emerson Garcia, doutor
e mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa;
Klédson Moura de Lima, procurador do Estado do Tocantins; e
Sérgio Turra Sobrane, procurador de Justiça do Estado de São Paulo.

Campanha Compromisso e Atitude – Lei Maria
da Penha

C

om transmissão ao vivo para as 42 comarcas do Estado,
foi lançada no Tocantins, no dia 30 de agosto de 2013, a
campanha Compromisso e Atitude – Lei Maria da Penha: a
lei é mais forte. Fruto de parceria entre o Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e
o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a campanha
buscou fomentar o combate à violência doméstica no Brasil. Uma das
ações visa sensibilizar magistrados de todo o País para que tribunais

198

do júri priorizem o julgamento dos processos criminais que envolvem
assassinatos de mulheres. Para a presidente do Tribunal de Justiça,
desembargadora Ângela Prudente, “nossa proposta não é somente
promover o aprimoramento no que diz respeito à boa interpretação da
Lei, criando no Judiciário local, ambiente propício à melhor aplicação
dessa norma, mas também promover o fortalecimento de toda a rede
de proteção à Mulher, estabelecendo parcerias importantes com esse
objetivo”. O diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas
Boas afirmou que, “quanto mais fraternidade pudermos disseminar,
mais teremos uma sociedade respeitosa e que preserve a vida humana,
aí se incluindo a proteção à mulher”. O juiz de Direito Adriano Gomes
de Melo Oliveira ressaltou que, “somente o trabalho conjugado de
todos os atores é capaz de coibir a violência contra a mulher e mudar
a cultura dominante na sociedade de tolerar este tipo de atitude”.

I Congresso Internacional em Direitos Humanos

R

ealizado no período de 20 a 22 de novembro de 2013, com
transmissão ao vivo para as 42 comarcas, o I Congresso
Internacional em Direitos Humanos debateu novos desafios
do Estado Social referentes à cidadania, direitos humanos
e cruzamentos interdisciplinares, democracia, minorias e justiça
social nas perspectivas nacional e internacional. O evento também
oportunizou aos docentes e discentes do Programa Interdisciplinar em
Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos e à comunidade em geral,
reflexões, estudos e intercâmbio de experiências em práticas voltadas
à proteção e garantia dos direitos humanos. Com a participação de
integrantes do Poder Judiciário, professores universitários, estudantes
e sociedade em geral, o evento contou com a marca expressiva de
mais de 1.434 (mil quatrocentos e trinta e quatro) inscritos em todo o
Estado, que tiveram a oportunidade de acompanhar dez conferências,
ministradas por mestres e doutores do Brasil e de países como Portugal,
Itália, Estados Unidos, Colômbia e Peru; Comunicações Orais; Think
Thanks; Web Conferências; apresentação de Painéis; homenagens
como a outorga do Medalhão Esmat; lançamento oficial do Selo e do
Carimbo Comemorativo pelos 10 anos de criação da Escola Superior
da Magistratura Tocantinense (ESMAT); e lançamento de livros, com
os professores da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Seminário de Administração da Justiça e
Direitos Humanos na Ótica do Judiciário

P

romovido pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO),
por meio da Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(Esmat), o Seminário teve como público alvo: magistrados,
servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e
da Defensoria Pública, advogados e estudantes de Direito. Com
transmissão ao vivo para as 42 comarcas do Estado, o objetivo do
Seminário foi o de proporcionar conhecimentos, com vistas ao
aperfeiçoamento de magistrados, servidores, operadores do Direito e
sociedade em geral, quanto à Administração da Justiça e sua relação
com os Direitos Humanos, para a melhoria da prestação jurisdicional.
Em sua primeira edição, realizada em setembro de 2013, o evento foi
ministrado pelos instrutores portugueses, desembargador José Manuel
Igreja Martins Matos, mestre em Direito Judiciário; e o desembargador
Nuno Miguel Pereira Ribeiro Coelho, mestre em Novas Fronteiras do
Direito. A segunda edição do Seminário, realizada em abril de 2014,
contou com a participação dos palestrantes Luís Miguel Ferreira de
Azevedo Mendes, juiz desembargador do Tribunal da Relação de
Coimbra; e José António Mouraz Lopes, juiz conselheiro do Tribunal
de Contas de Lisboa.

Workshop Sistema de Investigação
Movimentações Bancárias – Simba

R

ealizado em março de 2014, com transmissão para as 42
comarcas, o workshop teve como público-alvo magistrados
e assessores jurídicos, que se reuniram com o objetivo de
apresentar ao público o sistema Simba, metodologia criada
para facilitar e agilizar o recebimento, o processamento e a análise
de informações bancárias, além de fornecer as orientações técnicas
necessárias a sua boa operacionalização. O sistema foi apresentado pela
promotora de justiça Kátia Chaves Gallieta, coordenadora do Grupo
de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e do
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Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD);
e pelo servidor Claison Rezende Amorim, assessor de TI no Grupo
de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e
responsável pela divisão de TI no Laboratório de Tecnologia Contra
Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) no Ministério Público do Tocantins.
Durante o evento foram debatidos temas como: O que é o Sistema
SIMBA?; Fluxo do Antigo e Atual Sistema; Normas e Comunicados;
Fluxo do Novo Sistema; Soluções do Novo Modelo; Procedimento
para Solicitação de Cooperação Técnica; Tecnologias utilizadas nos
Processos de Análise e Cruzamento de Dados.

Seminário: a Participação da Sociedade na
Execução Penal

O

seminário “A Participação da Sociedade na Execução
Penal: perspectivas de melhoria do sistema penal
tocantinense”, realizado em março de 2014, foi uma
atividade voltada para os alunos da primeira e segunda
turma do curso de Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos
Humanos, organizada pelo mestrando Geraldo Divino Cabral e
pelo professor-orientador Tarsis Barreto. Mais de oitocentos inscritos
participaram de discussões acerca da atuação do Poder Público em
resolver a situação prisional e a participação da sociedade na busca
de soluções para esse grave problema social, por meio do Conselho
da Comunidade, que é órgão de execução penal, a teor da Lei
Federal no 7.210, de 1984. Também foram debatidos temas como:
A Realidade Carcerária no Estado do Tocantins; e Ressocialização:
mito ou realidade?. Durante o Seminário, ocorreu o lançamento do
Manual do Conselho da Comunidade na Execução Penal (cartilha),
cuja impressão foi patrocinada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins
(TJTO) e Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat),
exatamente pela relevância social que essas ações representam para a
transformação da realidade do sistema prisional tocantinense.

Workshop Interfaces entre o Sistema Jurídico e
os Direitos Indígenas

compromisso de que todos empreenderão esforços na efetivação dos
direitos dos povos indígenas no Tocantins.

1º Congresso Luso-brasileiro em Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável

R

ealizado nos dias 29 e 30 de maio de 2014, com o eixo
temático “A Efetividade das Políticas Públicas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”, o evento teve
como objetivo não apenas tecer reflexões dogmáticas
acerca das questões ambientais e de sustentabilidade no Brasil e
em Portugal, mas também discutir sua correlação com os Direitos
Humanos, bem como propor o debate e o encontro de experiências
acadêmicas e profissionais, com o fim de enriquecer e amadurecer
as ideias em torno do desenvolvimento sustentável. Durante a
cerimônia de abertura do evento, o desembargador Marco Villas
Boas, diretor geral da Esmat, afirmou que a sustentabilidade precisa
ser amplamente debatida para que seja possível dar efetividade a
um dos direitos constitucionais, o de preservação do meio ambiente.
“Precisamos avançar na produção agrícola, implantar indústrias,
precisamos fazer com que a comunidade cresça em todos os aspectos,
economicamente, culturalmente e no plano social e devemos fazer
isso com muito equilíbrio, com muito respeito. O tema fundamental
é esse debate sobre o desenvolvimento sustentável e a preservação do
meio ambiente”, concluiu. O Congresso contou com a participação
de professores da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
(FDUL); Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC);
Instituto de Direito Brasileiro da Universidade de Lisboa (IDB); Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat); e Universidade
Federal do Tocantins (UFT). O evento foi marcado pela realização
de nove conferências, ministradas por mestres e doutores do Brasil
e Portugal; três Think Tank; exposição de projetos dos alunos do
Programa de Mestrado Profissional e Interdisciplinar em Prestação
Jurisdicional e Direitos Humanos; comunicações orais; apresentação
de painéis; lançamento do documentário “Céu de Canela”; e
homenagens como à outorga do Medalhão Esmat.

O

objetivo principal do workshop “Interface entre o
Sistema Jurídico e os Direitos Indígenas”, foi discutir
e construir um plano de ação de forma conjunta, para
proporcionar melhoria no trâmite dos processos judiciais
que envolvem indígenas. As temáticas debatidas foram: Acesso à
Justiça em Comunidades Indígenas; A Dimensão Constitucional dos
Direitos Indígenas; e as Repercussões na Praxe Processual: o papel das
instituições democráticas. Realizado no dia 9 de maio de 2014, na sede
da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat), o evento
contou com a participação de magistrados, promotores, defensores,
procuradores, policiais federais, servidores da Fundação Nacional
do Índio, lideranças e representantes das comunidades indígenas do
Tocantins. No dia 22 de maio de 2014, foi publicada, no Diário da
Justiça nº 3.348, a Ata com o Plano de Ação, cujos enunciados foram
redigidos conjuntamente pelos órgãos do Judiciário tocantinense,
Defensoria Pública do Tocantins, Ministério Público do Tocantins,
Polícia Federal, Procuradoria Federal Especializada da Funai,
Fundação Nacional do Índio e Lideranças Indígenas, que firmaram
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II Congresso Internacional em Direitos Humanos

O

Programa de Mestrado Profissional e Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos da Universidade Federal do
Tocantins (UFT), em parceria com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat) realizou no período de 12 a 14 de
novembro de 2014, o II Congresso Internacional de Direitos Humanos. Com o tema “Perspectivas Luso-Brasileiras de Direito
Constitucional: A Efetivação dos Direitos Fundamentais nas Constituições do Brasil e de Portugal”, o evento homenageou o
professor doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, Jorge Miranda. Durante a abertura oficial do evento o diretor geral da Esmat,
desembargador Marco Villas Boas, falou sobre a importância dos debates para o engrandecimento da magistratura tocantinense e para toda
a área do Direito. “Esse evento é ainda mais importante para a sociedade tocantinense e brasileira. O Tribunal de Justiça tem uma função
precípua que é garantir direitos fundamentais, a todo o momento nós somos chamados a interpretar a Constituição para que esses direitos
sejam efetivamente concretizados. Por isso, a ideia de trazer um dos homens mais importantes do constitucionalismo pós-moderno, que é o
professor Jorge Miranda, o artífice da Constituição de Portugal de 1976 e que influenciou significativamente na Constituição do Brasil de
1988”, disse. O professor Jorge Miranda foi o responsável pela conferência de abertura, com o tema, “A Justiça Constitucional como Garantia
dos Direitos Fundamentais”. Com a participação de integrantes do Poder Judiciário, professores universitários, estudantes e sociedade em geral,
a segunda edição do evento contou com a marca expressiva de 1.276 (mil duzentos e setenta e seis) inscritos em todo o Estado, com a realização
de dez conferências, ministradas por mestres e doutores do Brasil e de Portugal; comunicações orais; think thanks; premiação do concurso de
teses e dissertações; e homenagens como a outorga do Medalhão Esmat.
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Centro de Educação

Infantil
Nícolas Quagliariello
Vêncio
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O

Centro de Educação Infantil do TJTO foi
inaugurado no dia 18 de junho de 2010, iniciando
suas atividades no dia 16 de agosto. O local conta
com de 393 m² de área construída, num terreno
de 1.393 m². Possui espaço físico adequado para atender 110
crianças, divididas entre os períodos matutino e vespertino. O
CEI está localizado na quadra 205 Sul, Alameda 15, APM 34,
em Palmas, com uma estrutura dotada de três salas de aulas,
sala da diretoria pedagógica, sala dos professores e secretaria. O
complexo educacional tem ainda piscina, playground, quadra
para prática de esportes, salão de atividades, além de cozinha
semi-industrial, área de serviço, lavanderia e refeitório.

Missão

“

Garantir o acesso das crianças de 2 a 5 anos e 11 meses,
filhos dos servidores do Poder Judiciário do município
de Palmas a um cuidado e educação de excelência
educacional, através do Centro de Educação Infantil
Nícolas Quagliariello Vêncio”.

Visão

“

Consolidar o Centro de Educação Infantil Nícolas
Quagliariello Vêncio como uma referência em excelência
educacional no Estado do Tocantins, até 2016”.

Valores
“Cuidado, educação, respeito, agilidade e presteza”.

2013/2014

N

o último biênio 2013/2014 o Centro de Educação
realizou inúmeras atividades voltadas para o
desenvolvimento dos filhos, netos e sobrinhos
(conforme disponibilidade de vaga) de magistrados
e servidores do Poder Judiciário. O CEI teve como projeto
pedagógico para 2013 a “Inclusão Social” e em 2014 “Paz
e Direitos Humanos”. No biênio 2013/2014 projetos como
“A turma do CEI no mundo da leitura” e “Pequenópolis
- A cidade da Alegria”, foram destaques. Pequenópolis,
elaborado pela professora Ana Paula Ribeiro Nunes, foi
premiado no concurso de Educação no Trânsito promovido
pelo Departamento Nacional de Trânsito – Denatran, sendo
premiado também como Destaque Social, entre as escolas do
Tocantins, no concurso “Construindo a Nação 2013-2014”,
do Instituto da Cidadania Brasil. Datas comemorativas como
Dia das Mães, dos Pais e das Crianças foram lembradas com
atividades lúdicas e divertidas envolvendo crianças e familiares.
Festas populares como o Carnaval e festa junina também
integraram o calendário do CEI.
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Dia Nacional do Livro Infantil

O

Centro de Educação Infantil lançou em 18 de abril de
2013 o projeto “A Turma do CEI no mundo da leitura”,
com o objetivo de despertar nos alunos o prazer pela
leitura e promover a inclusão através da leitura. Foram
montados quatro ambientes lúdicos para que as crianças pudessem
interagir com algumas publicações infantis: uma Tenda Literária,
o Cantinho de Monteiro Lobato, o Guarda-Chuva de Revistas em
Quadrinhos e o Varal de Poesias. O CEI ainda recebeu a visita da
escritora tocantinense Cláudia Bonfim, autora, em conjunto com
Flávia dos Passos, do livro “Pequenograndão”. Cláudia Bonfim, que
é procuradora do Município de Palmas, escreveu o livro após ter um
filho e descobrir que não existiam muitas publicações voltadas para a
faixa etária entre dois e seis anos.

Capacitação de Professores

A

cada início de ano letivo a equipe docente do Centro de Educação Infantil
participa de capacitação com o objetivo de enriquecer e aprofundar a
prática pedagógica para ofertar educação e cuidado de qualidade para
os alunos do CEI. Em 2013 o tema trabalhado foi “Reflexão e ação da
prática docente”, participando do encontro 20 professoras. Já em 2014 o tema foi
“Aprender, transformar e agir na Educação Infantil”, envolvendo 21 professoras.

Casa de Apoio Vera Lúcia recebe doação de livros

A

Brinquedoteca da Casa de Apoio Vera Lúcia Pagani recebeu no dia 16
setembro de 2013, livros doados pela ação “Todo dia é dia de Ler”, do
projeto “A Turma do CEI no Mundo da Leitura”, promovido pelo o
Centro de Educação Infantil (CEI). As educadoras Ana Paula Ribeiro e
Rosilene Guedes desenvolveram atividades lúdicas, contaram estórias, incentivando
o hábito da leitura nas crianças, jovens e adultos atendidas pela Casa.

CEI incentiva o hábito da leitura

A

Estação de Ônibus Apinajé, no Centro de Palmas, recebeu uma
intervenção artística especial que chamou a atenção dos usuários do
transporte coletivo da Capital. Entre os meses de maio e novembro de
2013, um painel e uma caixa de livros estiveram expostos no local. E
como a proposta era ampliar as possibilidades de leitura e envolver não somente a
escola, mas toda comunidade de Palmas, os painéis foram afixados em três estações
de ônibus para oportunizar momentos de leitura aos usuários de transporte coletivo.
A ação foi contextualizada com a obra de Maurício de Souza, pois no ano de 2013,
a Turma da Mônica completou 50 anos.
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Dia das Mães

“

Um Dia daqueles com a Mamãe”. Com esse tema, o
Centro de Educação Infantil do Tribunal de Justiça
promoveu no dia 11 maio de 2013, uma comemoração
diferente do Dia das Mães. O local escolhido foi a Praça do
Bosque em Palmas, onde pais e filhos puderam se confraternizar
e aproveitar a natureza. Em 2014 as mães se emocionaram
com apresentações das crianças no Auditório do TJTO. Na
programação, a participação das crianças do maternal I, A e B
do CEI que iniciaram cantando “Mamãezinha”. O maternal
II A e 1º período A, declamaram o poema “Obrigada Mamãe”
de Pedro Bandeira, e o Maternal II B, 1º e 2º período B, as
músicas “Você é a escada da minha subida” e “Estrela”.

Arraiá do CEI

T

odos os anos no mês de junho o
Centro de Educação Infantil entra
no clima das festas juninas e o estilo
“caipirês” contagia professores e
alunos. No dia 15 de junho de 2013, a festa
na roça teve o tema “Arraiá da Inclusão”.
A festança contou com personagens da
Turma da Mônica como anfitriões. Em
2014 também não faltaram comidas típicas,
quadrilha e brincadeiras durante o “Arraiá
da Paz”, realizado no dia 14 de junho, no
pátio da escola. Além de integrar alunos,
familiares e equipe pedagógica, o evento
também resgatou tradições culturais juninas,
valorizando o trabalho do homem do campo
e a importância da colheita e do alimento.
Alimentos não perecíveis arrecadados na
festa foram doados à Comunidade de Saúde,
Desenvolvimento e Educação, (Consaúde),
de Porto Nacional.
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Dia dos Pais

C

om o tema “Meu pai é show de bola!”, o Centro de Educação Infantil do Tribunal de
Justiça, promoveu no dia 9 de agosto de 2013, uma comemoração lúdica entre pais
e filhos no Hall de entrada do TJTO. Juntos, pais e filhos percorreram as estações
interativas dispostas no estacionamento do Tribunal como a “Correndo com meu
filho”, “Arremesso no Cesto”, “Voleibão”, “Chute ao Gol” e ”Frescomão”. Os papais também
tiveram festa especial em 2014. A Orquestra Sanfônica da Escola Girassol de Tempo Integral Vila
União, coordenada pelo Maestro Zezinho dos Teclados, abriu as homenagens. As crianças ainda
emocionaram ao cantar especialmente para os pais a música “Seguindo no trem azul”, do grupo
Roupa Nova. Mas os pais também mostraram que são afinados. Uma banda de pais foi montada
especialmente para o evento. O grupo ensaiou e interpretou bem a música “Não quero dinheiro,
só quero amor”, de Tim Maia. Ainda teve passeio ciclístico, bolo e lanche saudável.

Aniversário CEI

Atividade lúdica em parceria com o Detran

O

s anos de 2013 e 2014 registraram, respectivamente, os
3 e 4 anos de criação do Centro de Educação Infantil
do TJTO. A cada ano a data, celebrada no dia 16 de
agosto, foi comemorada com muita festa. Em 2014 uma
exposição de fotos dos 4 anos do CEI, além de bolo e lanche saudável
foi, conferida pela presidente do TJTO, desembargadora Ângela
Prudente, alunos e familiares.

E

m decorrência da Semana Nacional do Trânsito, o Centro
de Educação Infantil Nicolas Quagliariello Vêncio (CEI)
realizou no dia 03 de outubro de 2013, uma atividade lúdica
em parceria com a equipe do Departamento Estadual de
Trânsito – Detran. O objetivo da atividade foi orientar os alunos sobre
como se portar no trânsito como pedestres e da necessidade da utilização
da cadeirinha no carro. A atividade ocorreu nas dependências do CEI
e contou com a presença dos palhaços Batatinha e Cocadinha.

Brinquedoteca do Fórum de Palmas

O

Centro de Educação Infantil do TJTO assumiu a direção
da Brinquedoteca do Fórum de Palmas, em setembro
de 2013, e passou a disponibilizar atividades lúdicas e
pedagógicas para crianças de três a oito anos, no período
de 13h às 18h30, de segunda a sexta. A Brinquedoteca é um espaço
destinado a estimular o ato de brincar na criança. Ali, brinquedos
são disponibilizados para que atividades lúdicas sejam desenvolvidas e
para que as crianças interajam entre si.
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Dia da Criança

N

o dia 11 de outubro, o Tribunal de Justiça do Tocantins realizou uma comemoração especial em homenagem ao Dia da Criança.
Como parte da programação do Mês do Servidor, os filhos dos servidores e alunos do Centro de Educação Infantil (CEI) visitaram o
gabinete da Presidência, onde foram recebidos pela desembargadora Ângela Prudente. Durante a programação no hall de entrada
do Tribunal de Justiça, as crianças se divertiram com música, lanche e pintura facial oferecida pelos profissionais do Sesc, parceiro
da programação do Mês do Servidor. Já em 2014 as atividades alusivas ao Dia da Criança ocorreram entre os dias 10, 13 e 14. Nesse período foi
realizdo o Mundo Encantado do CEI, uma referência aos contos de fadas. Professoras, servidores e alunos se vestiram de príncipes e princesas
e, além de brincadeiras, tiveram também o “Baile Real”.

III Jogos Internos do CEI - Jicei

N

o clube da Asmeto, em Palmas, no dia 19 de outubro de
2013, pais e alunos se reuniram para participar dos III
Jogos Internos do CEI – Jicei e encontro das famílias.
Os participantes foram recepcionados pela equipe do
CEI para a abertura dos jogos. Houve desfile das bandeiras e das
turminhas competidoras, com grito de torcida. A Tocha Olímpica
foi acesa, tendo também o juramento do atleta. Em 2013, os jogos
tiveram como tema central a solidariedade, trabalhada tanto nos
jogos, quanto no encontro das famílias.

Chá com os avós

N

o dia 28 de novembro de 2013, os alunos do CEI foram
envolvidos com o “Chá com os avós”, um momento lúdico
de interação entre crianças e avós que buscou resgatar
brincadeiras antigas. O evento faz parte do projeto “Eu e
meus Avós, aprendemos com a terceira idade”, desenvolvido desde o
início do ano com a turma do primeiro período ‘A’ do CEI. O Projeto
trabalhou a inclusão, o respeito e a valorização dos idosos através
de várias ações educativas. Coordenados por dona Cirlene Vieira,

da Universidade da Maturidade – UMA/UFT, os avós pintaram as
principais brincadeiras da sua infância e relataram às crianças como
costumavam se divertir quando tinham a mesma idade que elas.

Mostra de Cultura e Arte do CEI

A

ceitar, respeitar as diferenças e promover a integração
social foram ideias trabalhadas durante todo o ano letivo
de 2013 por meio do Projeto Pedagógico “Inclusão Social”.
O resultado foi apresentado aos pais e familiares durante
a IV Mostra de Cultura e Arte, realizada no TJTO, realizado no dia
3 de dezembro. As apresentações envolveram todas as turmas do
CEI, crianças entre dois e seis anos, que encantaram os pais e demais
presentes. As culturas indígenas e africanas foram homenageadas.
Fantasiados de peixinhos, a turminha do maternal I falou da amizade,
fundamental na inclusão social. O respeito aos idosos também foi
tema, lembrando da sabedoria das vovós. Além das apresentações,
uma exposição com telas, esculturas e objetos com materiais recicláveis
foram expostos no hall e saguão do Tribunal de Justiça.
Já em 2014 o tema trabalhado foi “Paz e Direitos Humanos”,
trabalhando valores como amizade, amor, respeito, saber compartilhar.
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Assim como no ano anterior a turminha do CEI encantou professores,
pais e familiares ao encenar o espetáculo “A paz está em nossas
mãos”. Evento foi realizado no dia 15 de dezembro, no Auditório Juiz
Feliciano Machado Braga com a presença da presidente do Tribunal
de Justiça, desembargadora Ângela Prudente. Também foi realizada a
V Mostra de Arte e Cultura, entre os dias 9 e 16 de dezembro, o hall
do TJTO foi tomado por “obras de arte” produzidas pelas crianças
com material reciclado.

interatividade entre as gerações e a inclusão social.

Prêmios

“A Turma do CEI no Mundo da Leitura”

“Meus avós são estrelas”

N

o dia 11 de dezembro de 2014 o Centro de Educação
Infantil (CEI) do Tribunal de Justiça do Tocantins, foi
um dos vencedores do 8º Prêmio Professores do Brasil,
do Ministério da Educação. A professora da instituição
Maria Áurea Alves Rocha foi premiada na subcategoria Educação
Infantil, da Região Norte. A conquista veio com o projeto “Meus
avós são estrelas”, desenvolvido pelo Centro em 2013, reconhecendo
a importância da sabedoria dos mais velhos, promovendo a

O projeto foi o único do Tocantins a vencer na categoria Educação
Infantil.
Esta foi a 8ª edição do Prêmio, que é uma realização do Ministério
da Educação e instituições parceiras. Ao todo 6.804 escolas de todo o
Brasil enviaram projetos e 40 foram selecionados.

O

projeto lançado pelo Centro de Educação Infantil - CEI
do Tribunal de Justiça do Tocantins, “A Turma do CEI no
Mundo da Leitura”, desenvolvido em 2013, foi premiado
pelo Instituto Cidadania Brasil.
O projeto foi desenvolvido pelas educadoras Ana Paula Ribeiro e
Rosilene Guedes com o objetivo de despertar nos alunos o prazer
pela leitura e através dela promover a inclusão. O plano consistiu em
desenvolver durante todo o ano ações voltadas à leitura dentro e fora
da sala de aula através de contações de histórias, atividades lúdicas e
empréstimos de livros.
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