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Apresentação
"Um caminho sem volta:
o da autonomia, da
equalização de pessoal,
da comunicação
proativa e da
transparência em prol
do controle social sobre
o serviço público que é
a Justiça"

M

inha administração à frente da Presidência do Tribunal de Justiça
do Tocantins finda-se entregando aos pares, aos servidores
e à sociedade este Relatório de Gestão. Este documento
consubstancia o que a gestão 2015-2017 planejou e executou ao
lado de servidores e magistrados para colocar o Poder Judiciário
do Tocantins em um caminho sem volta: o da autonomia, da
equalização da força de trabalho, da comunicação proativa e da
transparência aprimorando o serviço público que é a Justiça.
Com orgulho, ousamos dizer que o legado é um Judiciário
que se inovou a partir da estrutura humana e tecnológica
herdada das gestões antecessoras. A base por elas deixada nos
propiciou imprimir ritmo e forma de trabalho com resultados que,
acredito, inauguram um novo tempo para o Tocantins. Um tempo
anunciado, especialmente, com o processo eletrônico e-Proc.
Muito claramente, partimos no início da gestão de uma
plataforma que destacava e privilegiava 3 pilares de atuação: (i)
Fortalecer e propagar a autonomia do Judiciário como poder
de Estado buscando auto-sustentabilidade; (ii) Equalizar a força
de trabalho em função do processo eletrônico e; (iii) Fomentar a
unidade do Poder Judiciário visando a melhoria da eficiência da
prestação jurisdicional.
Nenhum desses 3 pilares erigidos como base da gestão
alcançariam sucesso isoladamente. São interdependentes em suas
ações, para o sucesso da execução de cada um. Para tanto, passo a
discorrer sobre a postura adotada face aos desafios apresentados
e as decisões tomadas para a execução do planejamento proposto.
AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA
INTERDEPENDÊNCIA HARMÔNICA
GOVERNABILIDADE
A execução plena de um planejamento de gestão está
diretamente ligado à execução do orçamento aprovado pelo
Tribunal Pleno, que deve ser respeitado na linha dos 3 poderes de
Estado, onde o Judiciário, por ordem constitucional se localiza.

Desembargador Ronaldo Eurípedes
Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins
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Neste aspecto, releva mencionar que como um dos 3
poderes da República, o Judiciário possui a prerrogativa de ser

medido com a mesma proporção métrica usada pelo Executivo
e Legislativo. Nossa postura diante da tramitação da Lei
Orçamentária Anual, para execução do exercício passado, foi a de
fazer valer os valores aprovados pelo Tribunal Pleno, essencial ao
atendimento das ações constantes do planejamento estratégico
2015/2020.
Em razão desta decisão que preserva e valoriza a autonomia
do Poder Judiciário, estabeleceu-se um relacionamento reto,
técnico e de respeito entre os 3 poderes de Estado que nos
possibilitou cumprir uma agenda de compromissos contando com
os repasses dos duodécimos, diante de um cenário de crise que
assola a todos.
Conseguimos manter nossa folha de pagamento em
dia, liquidar passivos, manter os investimentos em tecnologia
essenciais à nossa prestação jurisdicional 100% eletrônica e
ainda, honrar a data-base dos servidores com reajuste na base de
9%, não obstante as dificuldades enfrentadas para investimento
em pessoal em razão dos limites da Lei de Responsabilidade
Fiscal, vinculada à Receita Corrente Líquida dos Estados
que, sabemos, tem se estagnado nos últimos anos, de maneira
inversamente proporcional à necessidade de investimentos em
recursos humanos que os Tribunais possuem, já que precisamos
de mão de obra de assessoramento jurídico, visando à entrega da
justiça aos cidadãos com mais celeridade.
Importante destacar ainda, que a postura de fazer valer
o orçamento na base aprovada pelo Tribunal, nos permite hoje
trabalhar com mais tranquilidade na entrega da gestão, na medida
em que o teto de reajuste do orçamento para o próximo exercício,
mesmo na proporção limitada em razão ainda do cenário de crise
nos Estados, nos permitirá manter os investimentos.
Ainda visando a auto-sustentabilidade do Poder Judiciário,
voltamos nossos olhos para o aprimoramento da arrecadação
do nosso fundo: FUNJURIS. Lançamos o projeto “Cobrança
de Débitos Processuais Finais”, que retirou a cobrança das
custas, taxas finais e outros débitos de processos transitados
em julgado, da competência dos cartórios judiciais e delegou
à Diretoria Financeira, que com fundamento em Provimento
9
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Apresentação

Apresentação

editado pela Corregedoria, procede à notificação do devedor
e diante da inadimplência, protesta o título, o que aumentou
consideravelmente nossa arrecadação. Passamos de uma
receita de 29 milhões em 2014, para aproximadamente 50
milhões apurados até o mês de outubro de 2016. Nossa meta
é autonomia para custeio e investimentos.
JUDICIÁRIO 100% ELETRÔNICO
UNIDADE
EQUALIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
A autonomia orçamentária conquistada pelo TJTO,
principalmente, nos permitiu materializar as ações de
um planejamento centrado na valorização da cidadania,
incentivando o controle social de nossa atuação e no
aprimoramento da atividade-fim de um Judiciário 100%
eletrônico.

Em razão desta
decisão que
preserva
e valoriza a
autonomia do
Poder Judiciário,
estabeleceu-se um
relacionamento
reto, técnico
e de respeito entre
os três poderes
de Estado

É preciso ressaltar que esse planejamento ocorreu junto
a cada uma das 42 comarcas do Tocantins. Cada uma delas,
visitadas no âmbito do projeto Caminhos da Justiça, criado
a partir de uma demanda de comunicação que apontava a
necessidade de aproximar o Tribunal de Justiça, a Corte, das
comarcas do interior.
Visitamos cada uma, acompanhado de diretores e equipe
técnica para apresentar a realidade do judiciário, por meio
de relatórios e números, e, notadamente, colher sugestões de
magistrados e servidores para melhorar a realidade revelada.
Como resultado, colhemos mais de 180 demandas e
propostas de soluções para melhorar o sistema de trabalho.
A gestão do Tribunal de Justiça compilou essas soluções no
Plano de Eficiência do Judiciário, um detalhamento de ações
projetadas para tornar mais produtiva e eficiente a prestação
jurisdicional calcada no desafio de aumentar a produtividade
de um Judiciário interligado em rede com todo o sistema
de justiça do Estado: Distritos Policiais, Defensoria Pública,
Ministério Público, Advogados, até os Tribunais Superiores.
Assim, a gestão buscou equalizar virtualmente a força
de trabalho, distribuída entre as diversas comarcas, em função
das tarefas e atos definidos pela Gestão do Poder Judiciário,
baseadas no trabalho remoto.
Um dos destaques da gestão é a criação da COJUN
(Contadoria Judicial Unificada) que reuniu em ambiente
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virtual as 42 Comarcas e 35 contadorias existentes no Estado.
Antes da criação da COJUN, tínhamos como diagnóstico
colhido no Caminhos da Justiça um cenário que revelava uma
Comarca com 30 processos pra cálculo e outra com 3.000.
Hoje, os processos para cálculo são distribuídos de forma
igualitária aos contadores reunidos virtualmente, oferecendo
aos jurisdicionados um serviço público muito mais eficiente.
O processo eletrônico também nos permitiu investir na
unificação das secretarias judiciais. Nosso primeiro projeto foi
a unificação das Secretarias das Varas Criminais (Secrim), na
Comarca da Capital: a força de trabalho das 3 varas criminais
foram reunidas física e virtualmente em um ambiente único, o
que possibilitou em 2016, um percentual de 90% de aumento
do número de processos baixados em relação a 2015.
Também como fruto do Trabalho Remoto, possível pelo
processo eletrônico (e-Proc TJ/TO) destaca-se as Escrivanias
em Rede, onde servidores de comarcas que possuem índices
de entrada de processos menores auxiliam remotamente
outras comarcas com alto índice de entrada processual. A
experiência movimentou em 2 anos mais de 4.500 processos.
Do diagnóstico colhido no projeto Caminhos da Justiça
identificamos um alto índice de taxa de congestionamento
nas varas judiciais, não em razão de baixa produtividade dos
magistrados, mas sim, em face de deficiência de gestão dos
atos cartorários, de movimentação processual correta que
possibilitasse a baixa do processo e por conseguinte, a baixa
na taxa de congestionamento.
Foi possível perceber que o magistrado precisava tomar
para si o papel na gestão de pessoas nas Comarcas, gerenciar
números e atitudes, atribuição para o qual não foi designado.
Para tanto, investimos na capacitação e destacamos 99
magistrados certificados no curso de desenvolvimento de
competências de liderança e gestão, 40 servidores na pósgraduação em prática judiciária, além de termos realizado o I
Encontro de Secretários de Juízo, com 40 participantes.
MELHORIA DO ATENDIMENTO
INFRAESTRUTURA TI
OBRAS
A partir de um cronograma de atividades, também
gerado nas observações e demandas do projeto Caminhos
da Justiça, além das reformas realizadas, também foram

providenciados a realocação de alguns imóveis, a aquisição
de terrenos e a construção de novos fóruns e implantado o
Plano de Manutenção Preventiva, que desloca uma equipe
para visitar as comarcas com a missão de identificar e resolver
os problemas em potencial.
Essa gestão entregou os fóruns das Comarcas de Goiatins,
Natividade, Peixe e Ponte Alta do Tocantins, além de nove
reformas e ampliações em fóruns e unidades nas comarcas
de Colinas do Tocantins, Araguaçu, Itacajá, Araguacema,
Palmas, Dianópolis, Gurupi, Formoso do Araguaia e Ananás,
além de retomar a construção do fórum da Comarca de
Araguaína, providenciar três realocações de imóveis no Anexo
I, no CEJUSC Araguaína e no Fórum de Axixá, entre outras
1.904 obras e pequenos reparos prontamente atendidos e a
substituição de 105 aparelhos de ar-condicionado por novos
aparelhos.
Outra demanda apresentada foi a necessidade de
disponibilizar internet Wi-Fi para atendimento das salas
de audiência, assegurando assim o acesso aos autos para a
Defensoria Pública, Ministério Público, advogados e partes
interessadas. A solicitação foi atendida e o sistema está sendo
implantado em todas as 42 Comarcas do Estado e outras
unidades do Judiciário.
Atendendo a uma solicitação dos magistrados e
servidores, o Tribunal de Justiça providenciou a compra
de microcomputadores desktops padrão, desktop para
edição multimídia, notebooks e monitores que compõem a
infraestrutura necessária para manter o parque tecnológico
moderno e atualizado.
Quanto aos ativos e serviços de rede, responsáveis
pela infraestrutura física e lógica da rede local, conectam os
computadores, impressoras e demais equipamentos à rede
local e outras redes, bem como à Internet, foram 40 unidades
instaladas e 135 aguardam instalação.
CONTROLE SOCIAL
POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO
INCENTIVO À CONCILIAÇÃO
Vale ainda mencionar que em razão da abertura
institucional delineada pelas ações de gestão, especialmente
a aproximação com as Comarcas do interior incentivando
a união de forças e o trabalho com base na unidade do
judiciário, foi preciso investir em uma política de comunicação

que alcançasse a todos indistintamente, na velocidade que o
processo eletrônico exigia de nós, magistrados e servidores.
Era preciso propagar o trabalho da justiça, especialmente
a atividade-fim, levando à sociedade o resultado de nossas
ações para propiciar ao cidadão uma justiça mais rápida e
acessível. Era preciso também, fomentar o orgulho de servir
a essa justiça, fazer circular o trabalho de servidores e
magistrados e dar publicidade às ações de gestão.
Para tanto, investimos muito na comunicação social,
criamos o Zap Justiça um noticiário em vídeo rápido de 1
minuto que leva a mais de 1.000 servidores e magistrados
o que está acontecendo no judiciário tocantinense, através
do aplicativo whatsApp. Com esse projeto, fomos campeões
no Congresso Brasileiro de Comunicação e Justiça em 2016.
Lançamos ainda o Repórter Justiça, programa de TV semanal
que veicula na TV local em dois canais (Redesat e SBT), e o
programa Fala Justiça na rádio CBN.
Nosso site passou a divulgar as decisões judiciais e nos
tornamos fonte para matérias da imprensa local e nacional.
Nos últimos 22 meses, nossas matérias repercutiram 106
vezes no site do CNJ e 5.488 em sites locais.
Por fim, destaco ainda nosso investimento nas ações
que incentivam a solução consensual de conflitos. Aprovamos
a normativa interna que instituiu o NUPEMEC - Núcleo
Permanente de Mediação e Conciliação, instalamos mais
11 CEJUSc dos 16 existentes no Tocantins e capacitamos
servidores, porque acreditamos que a judicialização como
instrumento para fazer valer o direito chegou ao limite. Não
há mais como prover estrutura física e humana para receber
tamanha demanda judicial na saúde, na educação, na família,
entre outros.
Falo disso com propriedade, conheço o outro lado do
balcão. Cheguei ao Judiciário pelo quinto constitucional
reservado à advocacia. Fui doutrinado para o combate, para o
litígio e hoje, passando por essa que, sem dúvida foi uma das
experiências mais gratificantes da minha vida, posso concluir
que o caminho para driblar as limitações de investimentos
que já estão sendo impostas é a cooperação, o sentido de
unidade e a retomada de um estilo de vida mais republicano,
uma união de forças pra pensar no bem comum e fazer justiça
plena e, tenho certeza, o Poder Judiciário será protagonista
desse novo tempo.
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O caminho
para driblar as
limitações de
investimentos
que já estão
sendo impostas
é a cooperação,
o sentido de
unidade e a
retomada de um
estilo de vida mais
republicano
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Resoluções administrativas
do Tribunal Pleno – 2015
Resoluções

Tribunal
Pleno

E

ntre 2015 e 2016 o Tribunal Pleno reuniu-se 83 vezes, incluindo
uma sessão solene, uma extraordinária administrativa, 41 sessões
ordinárias judiciais e 21 ordinárias
administrativas. Os desembargadores aprovaram 49 resoluções
administrativas (37 em 2015 e 12
em 2016).
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Resoluções administrativas
do Tribunal Pleno – 2016
Resoluções

Finalidade

01/2015

Altera o Regimento Interno do TJTO

01/2016

Afasta juíza para a presidência de associação de classe

02/2015

Afasta juiz para exercer a presidência da ASMETO

02/2016

Dispõe sobre indenização de transporte a Oficiais de Justiça

04/2015

Fixa o valor mensal do auxílio-alimentação

03/2016

Disciplina pedidos de vista em processos judiciais e administrativos

05/2015

Regulamenta o acesso de pessoas nas dependências do Judiciário

04/2016

Altera a realização da audiência de custódia

06/2015

Altera composição das Turmas Recursais para o biênio 2013/2015

05/2016

Disciplina o CEJUSC e cria o cadastro de conciliadores

07/2015

Cria a Secretaria das Varas Criminais – Secrim

06/2016

Fixa o valor do auxílio-alimentação

08/2015

Altera as indenizações dos membros do Poder Judiciário

07/2016

Regulamenta o Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI)

09/2015

Cria o programa de regularidade no pagamento de dívidas judiciais

10/2016

Aprova o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETIC)

10/2015

Altera a denominação e a subordinação de unidades setoriais

11/2016

Cria Comitê de Governança de Tecnologia da Informação (CGTIC)

11/2015

Altera as indenizações do Poder Judiciário

14/2016

Prorroga adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI)

12/2015

Dispõe sobre o concurso público dos serviços de notas e de registro

20/2016

Altera critérios para solicitar cessão de servidores de outro Poder

13/2015

Revoga o afastamento do juiz Gerson Fernandes Azevedo

34/2016

Concede licença a juíza para tratar de interesses particulares

14/2015

Altera as indenizações dos membros do Poder Judiciário

15/2015

Dispõe sobre a Ouvidoria Judiciária do Poder Judiciário

16/2015

Regulamenta o pagamento de precatórios

17/2015

Implanta a audiência de custódia

18/2015

Outorga a Ordem do Mérito ao ministro Ricardo Lewandowski

19/2015

Institui o comitê de combate e prevenção à violência doméstica

20/2015

Altera o Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos

21/2015

Atribui competência às Varas Cíveis da Comarca de Palmas

22/2015

Dispõe sobre a instituição do Núcleo de Gestão Socioambiental

23/2015

Outorga a Ordem do Mérito ao desembargador Ronaldo Eurípedes

24/2015

Outorga a Ordem do Mérito ao desembargador Helvécio Maia

25/2015

Outorga a Ordem do Mérito à desembargadora Maysa Vendramini

26/2015

Outorga a Ordem do Mérito à desembargadora Etelvina Maria

27/2015

Outorga a Ordem do Mérito ao desembargador Eurípedes Lamounier

28/2015

Outorga a Ordem do Mérito ao desembargador João Rigo Guimarães

30/2015

Atribui competências às 2ª e 3ª varas cíveis da Comarca de Palmas

31/2015

Define a composição das Turmas Recursais para o biênio 2015/2017

32/2015

Institui a Contadoria Judicial Unificada – Cojun

33/2015

Altera a Resolução n° 08/2013

34/2015

Dispõe sobre as diárias no Poder Judiciário

35/2015

Aprova a Proposta Orçamentária para o exercício de 2016

Atuação do Tribunal Pleno
Atividade

2015

2016

Processos Distribuídos

858

837

Processos Julgados

627

675

1

1

20

22

Sessão Extraordinária Judicial

0

0

Sessão Ordinária Administrativa

18

22

1

1

1.525

1.619

Sessão Solene
Sessão Ordinária Judicial

Sessão Extraordinária Administrativa

TOTAL

*Valores referentes ao período de 1º/01/2016 a 16/12/2016
Fonte: Secretaria do Tribunal Pleno

115
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Juízes
convocados

E

m 2016 foram 2 os magistrados de 1ª
instância convocados para o Tribunal
Pleno.

Recursos
Constitucionais
Magistrado

Período

Motivo

Célia Regina Régis Ribeiro

Desde
3/2/2011

Substituição aos desembargadores Liberato
Póvoa (3/2/11 a 5/3/2015) e Amado Cilton (a
partir de 5/3/15)

29/07/2016
a
24/01/2017

Substituição ao desembargador Luiz
Gadotti, em licença médica

Zacarias Leonardo

Fonte: Secretaria do Conselho da Magistratura

Recursos Constitucionais

2015

2016

Recursos Constitucionais Julgados

1.392

827

Recursos Constitucionais Arquivados

1.351

1.043

Recursos Constitucionais Admitidos

321

398

Recursos Constitucionais Não Admitidos

921

1.423

3.685

3.691

Total
*Valores referentes ao período de 1º/01/2016 a 31/10/2016
Fonte: Secretaria de Recursos Constitucionais

Conselho da
Magistratura

O

Conselho da Magistratura realizou 7
sessões ordinárias que resultaram no
julgamento de 13 processos em 2015
e 29 em 2016, além da promoção de
2 juízes ao cargo de desembargadores e a aposentadoria de um juiz de 1ª
instância.

Atuação do Conselho da Magistratura

2015

2016

Processos julgados

13

29

Processos sobrestados

3

1

Juízes promovidos – acesso ao TJ

2

-

Juízes removidos por permuta

2

-

Promoção/remoção em andamento (suspensos pelo CNJ)

6

-

Autorização para acumular magistério

-

8

Editais de promoção por antiguidade publicados

-

4

Editais de remoção por antiguidade publicados

-

3

Editais de Remoção / Promoção publicados

-

2

Promoção/remoção em andamento

-

10

Juízes aposentados

-

1

Fonte: Secretaria do Conselho da Magistratura
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Órgãos
Superiores
Movimentação Processual dos Órgãos Superiores
Processos
baixados

Órgão

Processos distribuídos e
redistribuídos

2015

2016

2015

2016

288

704

725

700

1

4

0

3

Secretaria da 1ª Câmara Cível

3.844

5.127

5.676

6.992

Secretaria da 2ª Câmara Cível

3.143

5.379

5.684

6.993

Secretaria da 1ª Câmara Criminal

1.191

1.590

1.567

2.224

Secretaria da 2ª Câmara Criminal

1.033

1.615

1.566

2.224

846

639

1.142

1.162

Conselho de Magistratura

9

12

15

26

Comissão de Regimento e Organização Judiciária

41

21

61

27

Comissão de Distribuição e Coordenação

2

1

2

1

Comissão de Seleção e Treinamento

4

1

3

0

10.402

15.093

16.441

20.352

Presidência
Corregedoria

Secretaria do Tribunal Pleno

Total

Atividades jurisdicionais
do 2º grau - 2016
Processos

1ª Cível

2ª Cível

1ª Criminal

2ª Criminal

Julgados

5.887

5.772

1.707

1.677

Acórdãos publicados

4.333

4.958

1.501

1.413

41

41

43

43

1

0

0

0

10.263

10.771

3.251

3.133

Sessões Ordinárias
Sessões Extraordinárias

Total
*Valores referentes ao período de 1º/01/2016 a 16/12/2016
Fonte: Divisão de Distribuição e Câmaras
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Outras atividades dos Órgãos Superiores
Certidão Online
Declínio de Competência de 1º e 2º grau
Validações de Advogados e demais usuários do e-Proc

2015

2016

22.717

76.482

243

134

2.533

3.097

*Valores referentes ao período de 1º/01/2016 a 31/12/2016
Fonte: Divisão de Distribuição

119
9
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Precatórios
gerenciados
Atuação do Comitê Gestor
e Coordenadoria de Precatórios

C

ompete ao Comitê Gestor de Precatórios
decidir impugnações relativas à lista cronológica de apresentação e às preferências
definidas nos §§ 1º e 2º do art. 100 da
Constituição Federal. Em 2016, a reunião
ocorreu no dia 7 de junho. Por sua vez,
o Comitê Estadual de Precatórios (FONAPREC), instituído no Tocantins pelo
TJTO em 25 de março de 2013 (Portaria
nº 300/2013, DJ nº 3074), reuniu-se em
15 de agosto de 2016. O Comitê promove
a integração dos Tribunais em permanente
interlocução com o Comitê Nacional.

Tipo de Processo

Processos Autuados Processos Arquivados
(até 31/10/2016)
(até 31/10/2016)

2015

2016

2015

2016

139

187

50

62

41

53

13

38

RPV (Requisição de Pequeno Valor)

156

179

166

339

Total

336

419

229

439

Precatório – alimentar
Precatório – comum

Fonte: Secretaria de Precatórios

Núcleo de
Repercussão Geral
e Recursos
Repetitivos
Atividade

2015

Processos analisados quanto à sistemática dos recursos repetitivos

1.337

2.208

256

92

70

509

498

24

Processos baixados por Recursos Especiais Repetitivos (STJ)

14

504

Processos gerados e enviados via SEI aos juízes e demais órgãos julgadores com
comunicações referentes às matérias submetidas ao rito previsto nos art. 1036 a
1041 do CPC/2015

98

130

Cadastramento de Temas de Repercussão Geral no e-Proc

0

925

Cadastramento de Temas de Recursos Especiais Repetitivos no e-Proc

0

965

2.273

5.357

Processos sobrestados por Repercussão Geral (STF)
Processos baixados em razão de Repercussão Geral (STF)
Processos sobrestados por Recursos Especiais Repetitivos (STJ)

Listas
Unificadas
As Listas Unificadas (TJTO, TRT/10ª Região e TRF/1ª Região) foram devidamente publicadas e disponibilizadas nas edições 3786, de 7 de abril de 2016, e 3873,
de 18 de agosto de 2016. Todas as listas unificadas antigas continuam disponíveis
no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça para acompanhamento dos processos que
foram pagos.
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Total

2016

Fonte: NURER TJ/TO (Janeiro a Novembro de 2016)
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A

Suporte
e-Proc

Atividade
Email
Telefone

O

Suporte e-Proc conta com 4 servidores que atendem os usuários internos e externos. O serviço
funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana para
atender demandas relacionadas aos processos eletrônicos judiciais.

Atividades desenvolvidas

Spark
Help Desk / Área Técnica
Plantão

Atendimento/Treinamento
in loco

Elaboração do Manual de Taxa de Congestionamento
Elaboração do Manual de Procedimentos
dos Centros Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania – CEJUSC

2015
2.005 mensagens solucionadas
10.285 ligações atendidas
3.179 chats respondidos
548 ordens de serviço abertas
1.164 ligações
19 Capacitação aos servidores das Comarcas.
Treinamento de médicos legistas do Instituto
Médico Legal.
Treinamento aos acadêmicos do Núcleo de
Práticas Jurídicas da Faculdade Serra do Carmo.
Treinamento aos Conselheiros do Conselho
Tutelar de Palmas.

Ouvidoria
Judiciária

Ouvidoria Judiciária passou por uma reestruturação física e
organizacional desde 2015, com o atendimento ao usuário
em nova instalação no novo espaço, proporcionando melhores
condições de trabalho aos servidores, ampliando o acesso dos
cidadãos à Justiça e tornando o Judiciário Tocantinense mais
transparente.
Em sua reestruturação organizacional foi realizado também Curso de Capacitação para Formação de Equipe Técnica
da Ouvidoria Judiciária nas comarcas do Estado do Tocantins,
designadas pela Portaria nº 1054/2016 que nomeia os membros da Equipe Técnica da Ouvidoria Judiciária em todas as
Comarcas do Tocantins.
Em 2016 a Ouvidora instalou pontos de comunicação
(totens) em todas as 42 comarcas do Estado do Tocantins. O
Projeto foi implantado para elevar a intercomunicação do Poder Judiciário com os jurisdicionados.

Fonte: Suporte e-Proc

Parametrização e validação de relatórios,
adequações e correções de relatórios já disponíveis
Desenvolvimento do projeto de seqüencialidade do 1° e 2° graus para diminuir a incidência
de erros quando da utilização do sistema e-Proc
Atendimento aos Servidores e Magistrados
sobre Tabelas Processuais Unificadas, Taxa de
Congestionamento, entre outras, através dos canais Sei, Email, Spark e Telefone.
Fonte: Diretoria Judiciária
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Infraestrutura
e obras

A Ouvidoria Judiciária mantém o projeto “Ouvidoria Judiciária vai à Escola”, criado em
2015, em parceria com a Secretaria Estadual da Educação, com palestras nas escolas estaduais,
abordando os serviços prestados pelo Poder Judiciário, acessibilidade à Justiça e a importância
da participação ativa da sociedade.

A

O Projeto “Atendimento Nota 10” capacita, orienta e produz material publicitário para
fixação em todos os setores das unidades judiciárias que prestam atendimento ao público para
aperfeiçoar a prestação jurisdicional tocantinense e disseminar no ambiente do trabalho o
atendimento com urbanidade, presteza e eficácia.
Outro projeto executado é a “Ouvidoria Judiciária tocantinense integrada à conciliação
e mediação”, elaborado com base na iniciativa da Ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), em conjunto com os Tribunais de Justiça do País. O projeto prevê que as Ouvidorias
Judiciárias sejam agentes potencializadores da mediação e conciliação e incentivem o cidadão
a liquidar o conflito de maneira mais rápida e simples. Na Semana Nacional da Conciliação de
2016, entre 21 e 25 de novembro, realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e
nas 42 Comarcas, a Ouvidoria Judiciária apoiou o NUPEMEC em 534 audiências.
O Sistema Eletrônico de Informações da Ouvidoria Judiciária (SEI) também recebeu
ações de melhoria no sistema utilizado para sugestões, dúvidas, críticas, elogios, reclamações
e denúncias sobre as atividades do Poder Judiciário. A Ouvidoria Judiciária também propôs a
implantação do produto “Definição de Andamento Processual”, um guia virtual para ajudar o
usuário consultar a tradução dos andamentos processuais em uma linguagem mais simples e
de fácil entendimento.

INAUGURAÇÃO DOS TOTENS
Março/2016
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FÓRUM DE PALMAS

Instituído pela Portaria nº 01/2015 o “Questionário de
Pesquisa de Satisfação do Usuário da Ouvidoria Judiciária do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins”, disponível no endereço http://www.tjto.jus.br/ouvidoria, avaliou a prestação de
serviços da Ouvidoria entre janeiro e novembro de 2016.
No tocante às demandas recebidas dos usuários, registra-se que o maior canal de manifestação é o telefone (652),
seguido por e-mail (60) e presencialmente (22).
Quanto ao tipo, as reclamações predominaram em
2016, representando 57,1% das 375 demandas que geraram
processos eletrônicos na Ouvidoria Judiciária. Em seguida,
com 22,4%, aparecem as manifestações do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e as dúvidas, com 12%.

Manifestações

Total Anual

0800-6444-334

652

E-mail

60

Presencial

22
Tipo

Julho/2016
FÓRUM DE GURUPI
Setembro/2016
FÓRUNS DE ARAGUATINS, AUGUSTINÓPOLIS, AXIXÁ E
TOCANTINÓPOLIS
MIRANORTE, MIRACEMA E TOCANTÍNIA
Novembro
FÓRUNS DE FORMOSO DO ARAGUAIA, FIGUEIRÓPOLIS,
ALVORADA E ARAGUAÇU
Relatório de Gestão 2 015-2 017

Satisfação do Usuário

lterações e melhoria dos ambientes com móveis ergonomicamente corretos; acessibilidade na calçada frontal; banheiros revitalizados e um para portador de necessidades especiais construído; ambientes com nova refrigeração eficiente
e de baixo consumo de energia, hall central revitalizado e
refrigerado; iluminação LED de baixo consumo e eficiência energética; estacionamento privativo para magistrado,
muro e alambrado e estacionamento para jurisdicionados
são marcas das obras de reforma dos edifícios sede dos fóruns das comarcas.

24

Reclamação

214

SIC

84

Dúvida

45

Denúncia

12

Elogio

8

Sugestão

7

Crítica

5

Total (processo eletrônico)

375
225
5
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Formoso do Araguaia

Ananás

Atual
FÓRUM DE FORMOSO DO ARAGUAIA
LOCAL: AV. HERMÍNIO AZEVEDO SOARES, S/Nº, CENTRO
EMPRESA: HTC ENGENHARIA EMPRESA: CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATO: 141/2015
PROCESSO SEI: Nº 15.0.000007117-7
VALOR DA OBRA DE REFORMA: R$ 671.056,96
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/07/2016
DATA O.S Nº 06/2015: 01/08/2016
PRAZO: 260 DIAS
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 467,46 M²
VALOR OBRA DE REFORMA/M²: R$ 1435,54
REFORMA:

Antes
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Atual
FÓRUM DE ANANÁS
LOCAL: PRAÇA SÃO PEDRO, S/N, MUNICÍPIO DE ANANÁS
EMPRESA: ECON ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATO: 35/2015
PROCESSO SEI: Nº 14.0.000127470-9
VALOR DA OBRA DE REFORMA: R$ 508.496,59
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15/04/2015
DATA O.S Nº 02/2015: 17/04/2015
PRAZO: 180 DIAS
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 611,8 M²
VALOR OBRA DE REFORMA/M²: R$ 831,15
REFORMA:

Antes
27
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Natividade

Gurupi

Atual
FÓRUM DE GURUPI
LOCAL: AV. RIO GRANDE DO NORTE, S/Nº, CENTRO, GURUPÍ - TO
EMPRESA: HTC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATO: 09.206.080/0001-00
PROCESSO SEI: Nº 14.0.000127459-8
VALOR DA OBRA DE REFORMA: R$ 530.078,97
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 12/12/2014
DATA O.S Nº 12/2014: 18/12/2014
PRAZO: 270 DIAS
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 2.273,40 M²
VALOR OBRA DE REFORMA/M²: R$ 233,17
REFORMA:

Antes
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Atual
FÓRUM DE NATIVIDADE
LOCAL: SETOR GINASIAL, QD. 16, RUA “A” ESQ. C/ RUA “F”, LOTE 3
NATIVIDADE - TO
EMPRESA: CONSTRUCTOR ENGENHARIA LTDA
CONTRATO: 148/2015
PROCESSO SEI: Nº 15.0.000004093-0
VALOR DA OBRA DE REFORMA: R$ 2.041.244,38
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 03/11/2015
DATA O.S Nº 12/2014: 09/11/2015
PRAZO: 300 DIAS
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 855,98 M2
VALOR OBRA/M²: 855,98 M2
CONSTRUÇÃO:

Antes
29
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Ponte Alta

O novo fórum de Goiatins possui ambientes adequados e móveis ergonomicamente corretos, com um Tribunal de Júri de 62 lugares, acessibilidade em todo o prédio, ambientes refrigerados com sistema inverter, que gera
economia de energia, eficiência e melhor conforto térmico;
estacionamento interno para 15 vagas e privativo para o
magistrado; paisagismo com preservação das árvores existentes além de área externa com iluminação adequada.

Goiatins

Atual
CONCLUSÃO DO FÓRUM DE GOIATINS
LOCAL: AV. BERNARDO SAYÃO ESQ. C/ RUA PARANAÍBA, Nº 174, QUADRA 12,
SETOR 02, GOIATINS – TO
EMPRESA: HTC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CONTRATO: 198/2014
PROCESSO SEI: Nº 14.0.000082320-2
PROCESSO SEI (RELACIONADO): Nº 15.0.000000804-1
VALOR DA OBRA: R$ 837.898,28
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 30/09/2014
DATA O.S Nº 12/2014: 01/10/2014
PRAZO: 240 DIAS
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 696,70 m²
VALOR OBRA DE REFORMA/M²: R$ 1.202,67
CONSTRUÇÃO:

Antes
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Atual
FÓRUM DE PONTE ALTA
LOCAL: AV. BARÃO DO RIO BRANCO ESQ/C AV. ALBERY FERRAZ MACHADO
E AV. CASTELO BRANCO
EMPRESA: TÉCNICA VIÁRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
CONTRATO: 149/2015
PROCESSO SEI: Nº 15.0.000004095-6
VALOR DA OBRA: R$ 1.682.713,10
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 29/10/2015
DATA O.S Nº 12/2014: 03/11/2015
PRAZO: 380 DIAS
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 742,78 M²
VALOR OBRA/M²: R$ 2.265,43

CONSTRUÇÃO:

Antes
31
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Obra projetada para acomodar melhor os servidores
responsáveis pelos bens permanentes e não permanentes do
Poder Judiciário, com melhor logística de trabalho e acondicionamento de bens, materiais e equipamentos, amplo espaço
físico para estacionamento e manobras de veículos de grande
porte, docas adequadas para receber e expedir mercadorias,
ambientes com nova refrigeração de sistema eficiente e baixo
consumo de energia, monitoramento com câmeras de vigilância em toda a área externa e interna além de iluminação de
tecnologia moderna.

Peixe

Atual
FÓRUM DE PEIXE
LOCAL: SETOR SUL, QUADRA 21, AV. NAPOLEÃO DE QUEIROZ ESQ. C/ R. 13
LOTES 01,02, 15 E 16
EMPRESA: SABINA ENGENHARIA – LTDA
CONTRATO: 181/2015
PROCESSO SEI: Nº 15.0.000007236-0
VALOR DA OBRA: R$ 1.917.366,48
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16/12/2015
DATA O.S Nº 12/2014: 16/12/2015
PRAZO: 345 DIAS
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 855,98 M²
VALOR OBRA/M²: R$ 2.239,97

CONSTRUÇÃO:

Antes
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Atual
CENTRAL DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
LOCAL: AVENIDA NS10, QUADRA ASRSE 45, CONJUNTO APM 03B, LOTEAMENTO PALMAS, 1ª ETAPA FASE IV
EMPRESA: SABINA ENGENHARIA LTDA
CONTRATO: 109/2015
PROCESSO SEI: Nº 14.0.0001402820
VALOR DA OBRA: R$ 1.358.275,52
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 09/07/2015
DATA O.S Nº 03/2015: 22/07/2015
PRAZO: 380 DIAS
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 1.271,08 M2
VALOR OBRA/M²: R$ 1.068,60

CONSTRUÇÃO:

33
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Infraestrutura e obras

Infraestrutura e obras
PROJETOS ELABORADOS

CONSTRUÇÕES E REFORMAS EXECUTADAS

Fórum da Comarca de Taguatinga

Construção

Construção

837.898,28

696,70 m²

1.358.275,52

1.271,08 m²

366.816,49

168,5 m²

Natividade

2.041.244,38

855,98 m²

Ponte Alta

1.682.713,10

742,78 m²

Peixe

1.917.366,48

855,98 m²

Formoso do Araguaia

671.056,96

467,46 m²

Ananás

508.496,59

611,8 m²

Gurupi

530.078,97

2.273,40 m²

Goiatins
Anexo II – Depósito Central
Unidade Judiciária de São Felix do Tocantins

Estacionamento interno do Fórum de Palmas e Porto Nacional
Juizados da Comarca de Palmas no prédio do Fórum
Fórum de Colméia
Fórum de Pium

Reformas

Sistema de alimentação de energia elétrica do TJ

Na manutenção predial destacam-se as 2.960 solicitações feitas entre 2015 e 2016 com
98% delas atendidas (pendentes apenas 49).

Climatização do hall

AÇÕES DE MANUTENÇÃO

Reforma da garagem privativa

Palácio da
Justiça

Reforma do Espaço Saúde

CEI

Refrigeração

Adequações de gabinetes dos desembargadores
Substituição das lâmpadas dos corredores por LEDs de baixo consumo de energia com sensores
Reforma do Centro Educacional Infantil

Fórum de Pedro Afonso
Cobertura do TJ e adequações do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e
acessibilidade

Reformas

OUTRAS OBRAS REALIZADAS

Fórum da Comarca de Cristalândia

Substituição e instalações de 405 aparelhos de ar condicionado novos
Revitalização da Climatização do Auditório do TJTO

Adequação
espacial

3.600 m² de paredes de gesso equivalente a 23 quadras de voleibol

Automação

Instalação de motor elétrico em portões de acessos privativos nas comarcas

Sonorização

Manutenção preventiva em 26 Comarcas

Modernização do equipamento de som das Câmaras Cíveis e Criminais do TJTO

AÇÕES GERAIS REALIZADAS
Prédio do Fórum de Axixá para novo endereço
Prédio de Almas para novo endereço

Mudanças

Prédio de Colinas para novo endereço, para possibilitar a reforma
Prédio de Araguaçu para novo endereço, para possibilitar a reforma
ESMAT e diretorias do TJ para novo anexo concentrando-os em um prédio

Diagnóstico
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Levantamento da situação das 42 comarcas
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16

programas Repórter Justiça foram produzidos.
O programa jornalístico de TV com dez minutos
de duração é veiculado todas as quartas 12h15 pela
TVE Tocantins e todas as quintas, as 13h pelo SBT
Palmas.

34

46

magistrados foram fonte de matérias para o Fala
Justiça, programa jornalístico de rádio veiculado
nas rádios CBN Tocantins e Araguaia FM em Palmas, Araguaína e Gurupi, todas as quartas, nos intervalos entre 7h50 e 8h.

31

programas produzidos

magistrados foram fontes de matérias do informativo mensal impresso O Judiciário com notícias
e reportagens especiais em 11 edições publicadas.

Comunicação
Social

O

site do Poder Judiciário do Tocantins, meio de comunicação externa, atualizado constantemente e acessado
por milhares de usuários do sistema de Justiça, veículos de comunicação e comunidade, publicou 1.434
notícias.
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Comunicação Social

Comunicação Social
Até novembro a Assessoria de Imprensa do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins produziu 1.434 releases, os quais
foram veiculados no site e na intranet do TTJO e distribuídos
aos meios de comunicação registrados em nosso mailing.

193

vídeos produzidos pelo Zap
Justiça, um meio eletrônico de comunicação
interna inovador, via WatsApp, que alcança
mais de 1.000 servidores.

Veiculações
Os veículos de comunicação do estado repercutiram 7.260
vezes as matérias distribuídas pelo Centro de Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no período, ou 363/mês,
média de 18.8 vezes por dia útil.
- Impresso: 1.222
- Rádios: 716
- TV: 479
- Web: 4.850

97 %

das notícias veiculadas pelos
meios de comunicação local
tiveram caráter positivo.

Site do CNJ
Foram 106 postagens de notícias do Poder Judiciário Tocantinense no site do Conselho Nacional de Justiça no período, média
de 5.3/mês.
Rádio Justiça
A Rádio Justiça tem repercutido sistematicamente notícias
relevantes publicadas no site do TJTO, ouvindo magistrados de 1º
e 2º graus.
Revistas
A Revista Justiça & Cidadania publicou na edição de setembro de 2016, entrevista com o presidente desembargador Ronaldo
Eurípedes com o título Digitalização aumenta a produtividade do
Judiciário do Tocantins.

Mídas sociais

Na edição de agosto 2015 foi publicado o artigo do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, desembargador
Ronaldo Eurípedes, JUSTIÇA ACESSÍVEL – A que preço?

Facebook
https://www.facebook.com/TJTocantins/
3.116 seguidores (média de 40 novos seguidores/mês e
42 postagens/mês)

A Revista do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça (agora Conselho Nacional dos Tribunais de Justiça)
publicou na edição de agosto 2015 a matéria TJTO FORTALECE AÇÕES DE PRODUTIVIDADE – Projeto Diagnóstico dos
Judiciários Estaduais propõe ações inovadoras para obter e Fortalecimento melhor gestão orçamentária nos Tribunais e garantir
eficiência no andamento dos processos.

Twitter
https://twitter.com/TJTocantins
5.902 seguidores (média de 78 novos seguidores/mês),
2.222 postagens (média de 30 postagens/mês)

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCwYSFLBgmduVJ9wAwK9xuBg
90 vídeos postados (até 30/11). 3.205 visualizações desde a abertura do
canal em março de 2016.
Relatório de Gestão 2 015-2 017

38

Os releases
foram divididos
em:

Geral

E na edição de outubro 2015 a matéria TOCANTINS ATINGE 100 DE DIGITALIZAÇÃO PROCESSUAL – TJTO consolida
virtualização e encerra era do processo de papel

1006

Gestão
253

Decisões
185

Coletivas
Em 2015 foram realizadas duas entrevistas coletivas com o
Presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ronaldo Eurípedes. Na primeira, durante Café com o Presidente, foram apresentados os novos produtos da Cecom, em 28 de abril. Na segunda, no
dia 15 de setembro, o Presidente falou sobre o fim da digitalização
de processos e os avanços do TJTO no anuário Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
39
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Comunicação Social
Clipping
A Assessoria de Imprensa do Centro de Comunicação
do Tribunal de Justiça do Tocantins produziu todos os dias
úteis clipping das notícias vinculadas ao Poder Judiciário, que
foram enviados aos componentes da Corte e membros da gestão do TJTO.
Projetos gráficos
Criação de identidades visuais, desenvolvimento de logomarcas, campanhas publicitárias internas (impressas e audiovisuais).
Publicações Especiais
Relatório de Atividades – Resumo das ações de Gestão
em 2015

Comunicação Social
Campanhas publicitárias
Em novembro de 2015 o Centro de Comunicação Social produziu campanha publicitária reforçando a acessibilidade do cidadão ao processo 100% eletrônico, com veiculação
de outdors, vts, spots e banners eletrônicos.
O vídeo institucional do Poder Judiciário recontou a
história do Judiciário, mostrando as dificuldades, os avanços
até a modernização atual, servindo de referência para muitos
estados brasileiros.
Em outubro de 2016, uma nova campanha publicitária
foi desenvolvida, ressaltando o projeto Caminhos da Justiça
que percorreu todas as comarcas do estado, os avanços tecnológicos e o investimento na cultura da conciliação.

Revista Caminhos da Justiça – registro das visitas realizadas, metas estabelecidas e resultados alcançados.

Premiações
XIV Prêmio Nacional de
Comunicação e Justiça
Zap Justiça
1º lugar
Vídeo institucional histórico do Poder Judiciário
1º lugar
Relatório de Atividades
3º lugar

6
visitas realizadas
Projeto
por dentro
do Palácio da Justiça

9º Prêmio Jaime Câmara
VT Institucional TJ
1º lugar categoria campanha
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O Projeto consiste em visita teatralizada ao Palácio da Justiça
Rio Tocantins, onde os visitantes conhecem as dependências do Tribunal com uma apresentação especial, feita por ator caracterizado.
O personagem que conduz a visita no Palácio da Justiça é uma
das figuras históricas mais conhecidas dos tocantinenses: o português
Joaquim Theotônio Segurado, interpretado pelo ator tocantinense
Osmar Casagrande. O projeto tem o objetivo de aproximar o cidadão
do Judiciário e, ao mesmo tempo, mostrar para a sociedade que ela
pode e deve utilizar os mecanismos da justiça em seu benefício.
41
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Controladoria

Compras e
licitação

A

Controladoria Interna auxiliou a administração com
pareceres técnicos e despachos, zelando pela fiel observância das normas legais e regimentais na prática
dos atos de execução da despesa. Também apresentou
os planos para nortear as atividades de capacitação dos
servidores da Controladoria Interna.

A

DEPARTAMENTOS AUDITADOS EM 2016
Controladoria

Acompanha as recomendações ou diligências sugeridas pelos órgãos de controle em auditorias anteriores

Diretoria Geral

Avalia o fluxo processual aplicado na execução da despesa pública por meio de
licitações

Diretoria
Avalia as contratações de bens e serviços comuns inferiores a R$ 80 mil
Administrativa
(Comissão de Licitação)
Diretoria
de Tecnologia
da Informação

Fiscaliza contratos de aquisição de equipamentos de informática que representam 30% do investimento em TI

DEPARTAMENTOS AUDITADOS EM 2015
Controladoria

Acompanha as recomendações ou diligências sugeridas pelos órgãos de controle em auditorias anteriores

comissão de licitação fechou o biênio com 190 procedimentos, incluindo 107 pregões presenciais e 61 eletrônicos, além de 22 concorrências. Em todas as modalidades o Judiciário obteve percentuais relevantes de
economia entre o valor estimado e o valor efetivamente
negociado no certame que variam de 4,35% a 42,11%.
Destaque para a ata de Registro de Preços n° 84/2016,
que renovou a Frota do Tribunal de Justiça, com 14
veículos entregues aos gabinetes dos desembargadores
no dia 17 de novembro de 2016.

RESUMO 2015-2016
Modalidade
De Licitação

Quantidade

2015
Estimado

Negociado

%

2016

Quantidade

Estimado

Negociado

%

Pregão Presencial

53

18.813.459,32

13.137.061,90

30,1

54

40.272.588,59

23.524.384,69

41,5

Pregão Eletrônico

18

18.064.608,89

12.140.568,72

32,7

43

47.529.524,97

27.512.927,89

42,1

Concorrência

12

9.785.799,99

9.118.332,04

6,8

10

7.994.425,06

7.646.731,50

4,3

Total

83

26,3

107

46.663.868,20 34.395.962,66

95.796.538,62 58.684.044,08

38,7

Diretoria de Gestão de Avalia a regularidade dos procedimentos, rotinas e controles administrativos
nas despesas com pessoal
Pessoas
Diretoria
Avalia as contratações de bens e serviços comuns inferiores a R$ 80 mil
Administrativa
(Comissão de Licitação)
Diretoria de Tecnologia Avalia conteúdos estabelecidos para governança, riscos e controle de TI e TIC e
na verificação dos sistemas desenvolvidos
da Informação

A Controladoria também verificou e providenciou a publicação no Portal da Transparência dos relatórios orçamentários e financeiros, quadros de pessoal
e estruturas remuneratórias em conformidade com a
Resolução n. 102/ 2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Aquisição de tonners para a formulação de estoque de 2016

jan/16

Inventário cíclico do estoque de água (garrafas 1,5 l)
Apresentação de novo layout do estoque (sede antiga)
Análise do grupo de itens do estoque de materiais de obras

TIPO DE DOCUMENTO/AÇÃO/ATIVIDADE
Contratos

Contratos
e Convênios

V

inculada à Diretoria Administrativa
a Divisão de Contratos e Convênios
(DCC) fecha o biênio com a formalização de 358 contratos, 53 convênios, 294 atas de registro de preços
e 442 termos de credenciamento,
entre outras ações e atividades realizadas.

2015 2016
180

178

Termos aditivos contratos

89

71

Termos de apostilamentos contratos

43

57

3

7

143

151

1

1

38

15

4

14

Acordos de cooperação

7

8

Termos de cooperação

7

1

6

12

Termos de credenciamento

/

442

Termos de apostilamento a termo de credenciamento

/

8

Termos de descredenciamento

/

8

Termos de doação

37

11

Termos de permissão de uso

5

3

Termo de cessão de uso

/

3

Termo aditivo a termo de cessão de uso

1

1

Termo de apostilamento ao termo de autorização de uso de bem público

/

1

Termos de compromisso

2

/

Termo de denúncia

1

/

Termos de rescisão

5

4

Termo de compromisso confidencialidade/sigilo

Atas de Registro de Preços
Termo aditivo a ata de registro de preços

Convênios
Termos aditivos ao convênio

Aditivos de Termos de cooperação

fev/16

mar/16

Mudança para nova sede administrativa da Central de Distribuição (anexo 2)
Apresentação do novo layout organizacional do estoque
Aquisição de material de expediente e consumo para formular política de estoque em 2016
Início da 1º distribuição para as comarcas

Central de
Distribuição

A

s atividades da Central de Distribuição foram executadas sob a lógica
do processo de expansão e modernização do setor, promovidas pela
gestão sob as vertentes da inovação,
otimização de custos e da busca por
um maior grau de gerencialismo
possível.

Inventário de itens de informática

abr/16

Inventário de gêneros alimentícios
Aquisição de água garrafa 1,5 L
Inicio de licitações para materiais de expediente, consumo e gênero alimentícios

mai/16

Recebimento de mercadorias de expediente para fortalecer estoque anual
Descarte de bens inservíveis para a Administração não registrados em sistema
Realização da 2º distribuição para as Comarcas

jun/16

Reformulação da equipe de trabalho
Apresentação de novo layout para estoque

jul/16

Licitações de gêneros alimentícios e material de expediente e almoxarifes
Apresentação de novo layout de estoque

ago/16

Descarte de bens inservíveis para a Administração não registrados em sistema
Treinamento de estagiários
Início de procedimento licitatório para carimbos
Inicio da 3º distribuição para as comarcas

set/16

Início de treinamento com os novos almoxarifes
Organização de estoque (material de expedientes, consumo, gênero alimentícios, transporte,
obras)
Inventário cíclicos dos itens de transporte, consumo e expediente
Visita técnica nas empresas Encanel e Fabiano Parafusos

out/16

Organização do layout de estocagem de materiais de obras
2º parte do treinamento dos almoxarifes
Recebimento de itens de gênero alimentícios
Finalização de licitações para material de expediente e pedido de aquisição dos itens
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Divisão de
Correspondências

Serviços
Gerais

V

R

inculada à Diretoria Administrativa do Tribunal de
Justiça, recebe, encaminha e distribui correspondência,
malotes e demais formas de postagens contemplando
diversas atividades entre 2015 e 2016.

esponsável pela manutenção do ambiente de trabalho
no dia a dia, o setor substituiu todos os extintores de
incêndio, promoveu os serviços de combate a insetos e
vetores em geral (em março, abril, agosto e setembro) e
revitalizou e implantou do jardim externo da garagem
do Tribunal de Justiça e do jardim externo do Centro
de Educação Infantil.
Também promoveu a mudança no fornecimento
de água mineral em garrafas pet de 1.500ml por galões

de 20 litros, o que resultou na retirada anual de aproximadamente 173.000 unidades de garrafas do meio
ambiente, e economia mensal de aproximadamente RS
10 mil. Outra ação ocorreu com a retirada das garrafas
de café e chás das salas, que passaram a ser dispostas
nos corredores. O resultado: promoção de qualidade de
vida e relação interpessoal com os colegas de trabalho,
diminuição do consumo de café, chá e garrafas térmicas e do custo para o Tribunal de Justiça.

Atividades controladas pelo setor
•

Abastecimento de água mineral galão e 1.500 ml

•

Aquisição de tapetes personalizados

•

Aquisição e instalação de persianas, cortinas, insulfimes, tapetes e
limpeza a seco
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•

Aquisição e recarga de extintores

•

Combate a insetos e vetores em geral

•

Fornecimento de água e esgoto

•

Fornecimento de energia elétrica

•

Gêneros alimentícios

•

Mudas regionais e vasos ornamentais

•

Placas de identificação visual

•

Serviços de limpeza, higienização, manutenção, conservação, lavação
de veículos, jardinagem e serviços gerais

•

Serviços de garçons

•

Serviços de chaveiro

•

Serviço de lavagem de becas

•

Serviço de reabastecimento de gás

4477
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Setor de
Transporte

O

setor atuou na contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de condução (motorista) de veículos
oficiais do Judiciário, para atendimento nas comarcas e
distritos judiciários, mudança do fluxo de entrada e saída de veículos administrativos e reestruturação da sala de
atendimento aos motoristas.

VEÍCULOS ADQUIRIDOS
Aquisição de veículo
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SW4 TOYOTA

1

PAJERO MITSUBISHI

1
14

Renovação da frota para desembargadores

COROLLA XEI 2.0 TOYOTA

Contratação de caminhonetes

L200

7

Mini-caminhões e furgões para atendimento de demandas urbanas

HR HYNDAI / MASTER RENAULT

4

Vans para atendimento das demandas administrativas

JUMPER CINTROEN

2

Veículos para atendimento das demandas administrativas

STATION WAGON SPACE FOX VW

3

Estruturação do suporte operacional do setor de transportes

IVECO DAILY 70 e Etios XS

6

49
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Política de
Segurança

A

Assessoria Militar da Presidência, responsável pela política de segurança do Poder Judiciário, conta com um
assessor militar, 7 auxiliares, 2 oficiais militares e força
operacional de 48 policiais militares, além do serviço
de vigilância armada terceirizado.

51

Unidades atendidas com sistema de
alarme e cerca elétrica

5

equipamentos de RAIO-X instalados no
Tribunal de Justiça e nos fóruns de Palmas,
Araguaína, Gurupi e Porto Nacional

11

Na área de segurança dos magistrados, 12 comarcas receberam atividades específicas decorrentes de situações de urgência ou avaliação de riscos.

Comarcas atendidas

Tipo de atividade

Porto Nacional, Gurupi e Wanderlândia

Escolta ao magistrado

Tocantinópolis, Guaraí, Axixá, Pedro Afonso e Araguaína

Missões de levantamento

Colinas, Paraíso, Natividade e Paranã

Apoio total aos magistrados com adoção de medidas de
segurança, acompanhamento com agentes policiais e veículo
blindado

Em relação à segurança das instalações físicas
houve a contratação dos serviços de monitoramento
eletrônico, aquisição de equipamentos de raio-x, instalação de pórticos detectores de metais e ampliação da
vigilância armada.

pórticos detectores de metais instalados
nos Fóruns de Araguaína e anexo, Gurupi,
Porto Nacional, Paraíso, Guaraí, Pedro
Afonso, Arraias, Dianópolis, Araguatins e
Tocantinópolis

10

pórticos detectores de metais adquiridos

19

postos de vigilância armada terceirizada

100%

das unidades providas com algum tipo de
vigilância armada (Araguaia), eletrônica
(ORG) ou policiamento PMTO
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Política de Segurança

A Assessoria Militar também atuou no recolhimento de armas de fogo, munições e outros,
totalizando 34.439 itens reclusos em 2 anos.

Política de Segurança

Itens

52

2015

2016

Especificação

1.029

1.306

Revólver, rifle, espingarda, pistola, fabricação artesanal e simulacro

Munições
Intactas

13.740

4.897

Diversos calibres

Cápsulas
Deflagradas

2.792

4.581

Diversos calibres

Diversos

789

1.274

Recipientes de pólvora, espoletas, esferas de
chumbos, carregadores e outros

Armas

Relatório de Gestão 2 015-2 017

Quantidade

Na gestão de Contratos firmados entre o TJTO e
empresas contratadas, a Assessoria Militar concentrou
diversas atividades.

Área
Trajes
Acesso

Especificação
Licitação para aquisição de Trajes Sociais destinados a 16 policiais
Implementação do controle de acesso de pessoas e objetos nas Unidades do Poder Judiciário do Tocantins
Em fase de licitação controle por catracas em 18 unidades do Poder Judiciário
Curso de Direção Defensiva para 44 agentes promovido pela ESMAT
Curso de Inteligência e contra-inteligência concedidos a oficiais

Capacitação

Curso de Segurança de dignitários concedidos a oficiais
Participação no Seminário de Segurança Institucional
Aplicação de curso de Tiro Defensivo na Preservação da Vida para 25 magistrados

553
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SOCIEDADE
GARANTIA
DOS
DIREITOS
DE CIDADANIA
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Refere-se ao desafio de garantir no plano concreto os
direitos da cidadania (CF, art. 1º, inc. II), em sua múltipla
manifestação social: cidadão-administrado (usuário dos
serviços públicos), cidadão-eleitor, cidadão trabalhadorprodutor, cidadão-consumidor e cidadão-contribuinte,
buscando-se atenuar as desigualdades sociais e garantir
os direitos de minorias, observando-se, para tanto,
práticas socioambientais sustentáveis e uso de tecnologia
limpa.

555
5
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Escritório de
Processos

C

riado para coordenar as demandas de processos (mapeamento de novos processos versus atualização dos já existentes), e
realizar o detalhamento visando o desenvolvimento de melhorias discutidas entre as equipes envolvidas, pelo treinamento e pela divulgação dos processos modelados, e pelo
acompanhamento da execução, por meio dos indicadores de
desempenho e resultados.
O Escritório de Processos mapeou os procedimentos

operacionais da 2ª Vara Cível da Comarca de Palmas e da Secretaria
do Tribunal Pleno requisitos para obtenção do certificado da Norma
ISO 9001 e também mapeou as atividades da Diretoria de Gestão de
Pessoas para implantação de novo sistema eletrônico.
Realizou o mapeamento, que facilita a visualização do fluxo e
promove a organização no trâmite dos processos, contribuindo para
o êxito do projeto, que resultou no fluxograma do Grupo Gestor das
Equipes Multidisciplinares (GGEM).

ISO 9001 na
prestação
jurisdicional

A

implantação de um sistema de gestão da qualidade certificado conforme a norma
ISO 9001 iniciou-se em julho de 2015 na 2ª Vara Cível da Comarca de Palmas e na
Secretaria do Tribunal Pleno em 2016.
Ao implementar a norma o Judiciário demonstra preocupação na melhoria
dos serviços prestados à sociedade, a forma como é visto pelos clientes, e que está
empenhado em melhorar progressivamente.
Os processos foram preparados pela Coordenadoria de Gestão da Estratégia
para obtenção do certificado e incluiu auditoria interna com auditores do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e, em uma última etapa, a auditoria externa com o
Instituto Falcão Bauer.
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PROCESSOS
INTERNOS
CELERIDADE
E PRODUTIVIDADE
NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
Tem por finalidade materializar, na prática judiciária,
o comando constitucional da razoável duração do
processo. Trata-se de garantir a prestação jurisdicional
efetiva e ágil, com segurança jurídica e procedimental na
tramitação dos processos judiciais, bem como elevar a
produtividade dos servidores e magistrados.
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O

projeto esteve em todas as 42 comarcas do Tocantins em 2015,
promovendo diálogo entre magistrados, servidores e a presidência do TJTO para discutir e encontrar saídas para renovar
o Judiciário que embasaram o Plano de Eficiência do Poder Judiciário, executado pela gestão. Os resultados foram publicados
em uma revista especial em 2016.
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Reprodução de páginas da revista Caminhos da Justiça
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183 %

Escrivanias
em rede

3 ª Vara Criminal

89 %

146 %

130 %

O

resultado módulo Piloto “Escrivanias em Rede”, que
integrou virtualmente os cartórios das comarcas Augustinópolis, de 2ª Entrância, e as Comarcas de 1ª Entrância.

2.938

Ano 2015

1.932

Ano 2014

79 %

2 ª Vara Criminal

75 %

A

implantação de Secretaria Única uniu as 3 Varas Criminais de Palmas integrando o trabalho dos servidores
sobre os processos das 3 unidades em um mesmo ambiente físico, o que resultou em crescimento do cumprimento da meta 1 e diminuiu a taxa de congestionamento.

1 ª Vara Criminal

Secretarias
das Varas
Criminais

Gráfico 1
Percentual de cumprimento da meta 1
(2014 e 2015)

Gráfico 2
Taxa de Congestionamento (2014 e 2015)
nas 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais de Palmas

Figueirópolis
Ano 2014
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62

Ano 2015

Xambioá

Quantidade de Processos

499
392

475

382

640

69,35 %

683

811

988

70,74 %

Paranã

Augustinópolis

Total

Quantidade de Movimento
63
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Figueirópolis, Paranã e
Xambioá, mostram aumento
na quantidade de movimento nos processos. O trabalho
foi distribuído pela Comarca
de Augustinópolis e os servidores das demais realizaram
atos cartoriais e promoveram
o andamento processual à
distância, equalizando a força
de trabalho sem o deslocamento de servidores.
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Contadoria
Judicial
Unificada

I

niciativa do Planejamento Estratégico 2015-2020, a
COJUN integrou virtualmente 35 contadorias das Comarcas na Diretoria Judiciária do TJTO, equalizando
a força de trabalho e a distribuição igualitária dos processos com cálculos a serem elaborados, que atendem
100% das Comarcas do Estado.

Quantidade de Processos
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103

127

165

269

298

333

371

425

499

640

811

988

Escrivanias em Rede
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1.016
Araguaína

593

416

369

O outro módulo implantado integrou as Varas
de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher: a de Araguaína foi
auxiliada pelas unidades de
Palmas e Gurupi, com foco na
realização de atos cartorários
e andamento processual em
unidades da mesma competência.

1.638

Quantidade de Movimento

Gurupi

Palmas

Total
65
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Juiz
colaborador

38.494

Processos
distribuídos

J

uízes voluntariamente acolhem a redistribuição de
processos pendentes de sentenças ou outros atos de
magistrados para diminuir o acervo processual. O
projeto colabora com a agilidade no julgamento das
ações em tramitação no Judiciário Tocantinense.

34.096

Processos
calculados

6

Juízes
voluntários em
adesão

NATUREZA DAS ATIVIDADES
Atividades Ordinárias
Cálculo em liquidação de sentença e planilha de custas
Preenchimento de Guias de custas, taxas judiciárias e GRU na sala da Divisão
de Contadoria

211

Cálculo no Sistema GRV

42

423

Audiências
realizadas

Ações
desenvolvidas

Atos judiciais realizados pelos juízes
colaboradores em 2016

Quantidade

28.438

345

407

Atendimento às chamadas telefônicas de Comarcas e dos jurisdicionados (10
ligações/dia por servidor)
Preenchimento de Guias de Arrecadação Judicial (DAJ e GRU), depósitos judiciais e auxílio para preenchimento de guia (50% do total geral de ligações
recebidas) - 3 servidores

87

32.078

Subtotal
Fonte: Contadoria

Relatório de Gestão 2 015-2 017

3.387

Audiências

66

Julgamentos

41

39

Decisões

Despachos

67
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e-Plenário

Perícias
médicas

C

ooperação nº 03/2014 celebrada entre o Poder Judiciário do Tocantins e a Justiça Federal torna mais
ágil o pagamento de advogado voluntário, advogado
dativo, assistente social, perito, tradutor e interprete,
entre outros, em casos de assistência judiciária gratuita.
Pelo convênio o juiz remete o processo à Junta
Médica que viabiliza o profissional e o pagamento
do honorário no âmbito da Jurisdição Federal Delegada. Além da celeridade, com a cooperação as
perícias da competência delegada são realizadas e
pagas pela Justiça Federal enquanto a Junta Médica
do Poder Judiciário do Tocantins atua nas perícias
da competência da Justiça Estadual.
Convênio nº 03/2016 firmado com a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
garante celeridade processual e permite que as perícias envolvendo o seguro sejam realizadas e pagas
pela seguradora através de médicos credenciados.

344

perícias de
Jurisdição Federal
Delegada e 33
comarcas atendidas

O

projeto institui, disciplina e sistematiza a forma de julgamento
virtual na Corte do TJTO como medida de dar vazão à explosão do número de demandas e recursos e diminuir o trabalho
artesanal, que impacta diretamente o conceito de produtividade. Ao proporcionar um ambiente virtual o projeto possibilita
aos desembargadores processarem seus votos de forma eletrônica e o posterior julgamento por meio eletrônico (sessões virtuais) dos processos judiciais.

R$

1730

perícias DPVAT
R$
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68

103,2mil

346 mil
69
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Metas
Nacionais

Ano

D

Ano

Meta
Meta 1 de 2015
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos em 2015.
Dados atualizados até dezembro/2015.

Meta 2 de 2015
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 dezembro/2015.

Meta 2 de 2016
Identificar e julgar até 31/12/2016: nº 1º grau, pelo menos 80% dos processos distribuídos até
31/12/2012; nº 2º grau, pelo menos 80% dos distribuídos até 31/12/2013 e; nos Juizados Especiais e nas
Turmas Recursais, 100% dos processos distribuídos até 31/12/2013.
Dados atualizados até novembro/2016.

Grau de Cumprimento

99,70%

Meta 3 de 2015
Aumentar os casos solucionados por conciliação.
“Justiça Estadual: Impulsionar os trabalhos dos CEJUSCs e garantir aos Estados que já o possuem que,
conforme previsto na Resolução 125/2010, homologuem acordos pré-processuais e conciliações em número superior a média das sentenças homologatórias nas unidades jurisdicionais correlatas.”
Dados atualizados até dezembro/2015.
Meta 4 de 2015
Identificar e julgar até 31/12/2015 na Justiça Estadual, pelo menos 70% das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública distribuídas até
31/12/2012.
Dados atualizados até 31/12/2015.
Meta 6 de 2015
Identificar e julgar até 31/12/2015, as ações coletivas distribuídas: Na Justiça Estadual, até 31/12/2012,
no 1º grau, e até 31/12/2013, no 2º grau.
Dados atualizados até dezembro/2015.
Meta 7 de 2015
Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos nos Tribunais de
Justiça Estaduais, gestão estratégica das ações de massa com identificação e monitoramento do acervo
de demandas repetitivas.
Dados atualizados até dezembro/2015.

70

Meta 3 de 2016
Aumentar os casos solucionados por conciliação.
Aumentar os casos resolvidos por conciliação em relação ao ano anterior e aumentar o número de CEJUSCs.
Dados atualizados até dezembro/2016.

Juizados Especiais
99,76%
2016

Meta 4 de 2016
Identificar e julgar até 31/12/2016, 70% das ações de improbidade administrativa e das ações penais
relacionadas a crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2013.
Dados atualizados até outubro/2016.

60%

96,39%

1º Grau comum
33,12%
2º Grau
94,87%

2º Grau
124,45%
Juizados Especiais
96,40%
Turmas Recursais
100%

2º Grau
124,57%

Turmas Recursais
100%

89,69%
1º Grau comum
106,67%

1º Grau comum
107,58%
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Grau de Cumprimento

Meta 1 de 2016
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.
Dados atualizados até dezembro/2016.

esde o exercício de 2009, o CNJ estabelece metas para o Judiciário propiciar uma justiça mais célere, dar mais eficiência ao Judiciário, melhorar a
gestão com gerenciamento de rotinas de trabalho, aumentar a produtividade, reduzir custos, além da redução do estoque processual. A seguir, dados
relativos ao cumprimento das Metas Nacionais do Poder Judiciário em 2015 e 2016.

2015

Meta

Meta 6 de 2016
Julgar, até 31/12/2016, 60% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2013 no 1º grau, e 80% das ações
coletivas distribuídas até 31/12/2014 no 2º grau.
2º grau: Dados atualizados até dezembro/2016.
1º grau: Dados atualizados até junho/2016.

Geral
16,27%

1º Grau comum
49,13%
2º Grau
136,84%
Geral
53,50%
1º Grau comum
61,62%
2º Grau
111,66%

Meta 7 de 2016
Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos.
Gerir estrategicamente as ações de massa com identificação e monitoramento do acervo de demandas
repetitivas.
Dados atualizados até dezembro/2016.

Geral
37%

Meta 8 de 2016
Implementar projeto com equipe capacitada para oferecer práticas de Justiça Restaurativa, implantando ou qualificando pelo menos uma unidade para esse fim até 31/12/2016.
Dados atualizados até dezembro/2016.

Geral
100%

33,33%

71
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Metas Nacionais

Informações
Judiciais

Meta 1 de 2016
Julgar quantidade maior de processos de
conhecimento do que os distribuídos em 2016.
janeiro a dezembro 2016
2̊ Grau

90,20%

1̊ Grau

90,13%

Tabela 1
Informações por Entrância no 1º Grau - ano de 2015 ( janeiro a outubro)

64,99%

Turmas Recursais

Entrância

93,50%

Juizados Especiais

89,69%

Geral

Meta 2
Julgar os processos mais antigos
janeiro a dezembro 2016

124,4%

2̊ Grau

106,67%

1̊ Grau

100%

Turmas Recursais

Autuados em 2015

Julgados em 2015

Baixados* em 2015

1ª Entrância

5.399

5.435

6.363

2ª Entrância

11.996

10.017

11.896

3ª Entrância

69.856

60.183

66.420

Total

87.251

75.635

84.679

Fonte: Sistema e-Proc
Relatório: e-Proc 2º Grau / Relatórios / Diretoria Judiciária / Processos Distribuídos e Redistribuídos em 1 Grau por Comarca
Data da geração: 06/11/2015
Período de Referência: 01/01/2015 à 31/10/2015
* São todos os processos que receberam algum movimento filho do código Pai 22 Baixa Definitiva e o movimento 246 - Definitivo do código Pai 861 - Arquivamento
da TPU.
Nota 1: Considerou todos os processos que entraram em 2015, exceto os processos
que tem as classes: Boletim de Ocorrência Circunstanciada, Carta Precatória, Carta
de Ordem, Inquérito Policial, Inquérito Policial Militar e Termo Circunstanciado

96,40%

Juizados Especiais

Meta 4
Combate à corrupção
janeiro a dezembro 2016

136,84%

2̊ Grau
1̊ Grau
Geral

49,13%
53,50%
Meta 6
Ações coletivas
janeiro a dezembro 2016

105,34%

2̊ Grau
1̊ Grau
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61,62%
73
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Escola Superior
da Magistratura
Tocantinense

Tabela 2
Informações 2º Grau - ano de 2015 ( janeiro a outubro)

Autuados em 2015

2º Grau

Decisões que põe fim
a relação processual
em 2015

13.137

8.333

Baixados em 2015

A

Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) é uma Instituição de Ensino reconhecida internacionalmente, credenciada no
Conselho Estadual de Educação, no Sistema e-Mec, na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM)
e no Sistema Nacional de Capacitação Judicial do CNJ. No biênio
2015-2016 ofertou atividades de formação e aperfeiçoamento nas
áreas do Direito, Administração, Tecnologia e Educação.

9.115

Fonte: Sistema e-Proc do Justiça em Números
Relatório: e-Proc 2º Grau / Relatórios / Justiça em Números

Atualmente são ministrados 4 cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu, Estado de Direito e Combate à Corrupção; Teoria da
Decisão Judicial; Prática Judiciária, esta com turmas em Palmas,
Araguaína e Gurupi; e Direito Constitucional, curso realizado em
parceria com o Instituto do Direito Brasileiro (IDB) e o Instituto
de Ciências Jurídico-Políticas (ICJP), da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa.

Tabela 3
Informações Turmas Recursais - ano de 2015 ( janeiro a outubro)

Turmas Recursais

Autuados em 2015

Julgados em 2015

Baixados em 2015

2.367

ND

2.403

Fonte: Sistema e-Proc
Nota: Considerou todos os processos que entraram em 2015 independentes da classe.
Relatórios:
- Autuados: e-Proc 2º Grau / Relatórios / Diretoria Judiciária / Processos Novos Distribuídos;
- Julgados: e-Proc 2º Grau / Relatórios / Diretoria Judiciária / Processos Julgados - Magistrado
- Baixados: e-Proc 2º Grau / Relatórios / Diretoria Judiciária / Processos Baixados

130
atividades de

formação e
aperfeiçoamento

5
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O Mestrado Profissional e Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, realizado em parceria com a Universidade Federal do Tocantins, é o primeiro implantado no Brasil.
Com sua IV Turma em andamento, a Esmat já conta com 49 juízes
com formação stricto sensu, o que corresponde a 40% da magistratura do Estado.
Com o objetivo de oportunizar reflexões e estudos sobre os
temas mundiais e atuais em Direitos Humanos, a Escola oferece,
anualmente, o Congresso Internacional em Direitos Humanos, e o
Diálogo Internacional Constitucional e Ambiental, com a participação de congressistas reconhecidos mundialmente.
Em 2016, a Esmat confirmou a manutenção da certificação
ISO 9001:2008, o que atesta a qualidade dos serviços prestados e
garante um padrão de qualidade da educação corporativa.

mil horas-aula
ministradas

A Esmat trilha o caminho de crescer com solidez, segurança
e credibilidade. Uma Escola que faz com que o capital intelectual
do Poder Judiciário Tocantinense ganhe mais destaque, dia após
dia, no crescente avanço da qualidade na prestação jurisdicional e
na organização que transforma o conhecimento especializado em
performance eficaz.
75
75

10mil

certificados
emitidos

49juízes com

formação no
mestrado
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Corregedoria-Geral
da Justiça

Miracema do Tocantins e Novo Acordo

Paraíso do Tocantins; Araguacema; Paranã e Palmeirópolis

Junho

Tocantínia; Araguatins e Ananás

Porto Nacional e Colinas do Tocantins

Agosto

Guaraí; Aurora e Taguatinga

Arapoema e Colméia; Axixá do Tocantins e Xambioá

Setembro

Peixe; Arraias e Natividade

Pium e Cristalândia; Filadélfia e Goiatins

Outubro

Ponte Alta; Tocantinópolis e Wanderlândia

Araguaína

Novembro

Gurupi

Formoso do Araguaia e Figueirópolis; Itacajá e Pedro Afonso
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A arrecadação pelas Serventias Extrajudiciais, incluindo
a Taxa de Fiscalização Judiciária, repasse do FUNCIVIL, devolução do teto dos oficiais interinos e apuração em correição
totaliza R$ 13.158.590,87 em 2016, superando o arrecadado
em 2015. Na comparação mês a mês de 2015 para 2016, houve
aumento de 32% na arrecadação das atividades extrajudiciais,
quando a média passou de R$ 900 mil para R$ 1,2 mi.

2016
2015
2014
2013

Abril

2012

Palmas

O repositório de decisões no sistema e-Legis é outra conquista da Corregedoria-Geral. O módulo “Decisão Corregedoria” implantado pela Diretoria de Tecnologia e Informação do
TJTO disponibiliza na versão eletrônica as principais decisões,
pareceres e despachos administrativos do órgão.
2011

Março

2016

2010

Comarcas
2015

Arrecadação Total - Anual
Extra-Judicial

A Corregedoria-Geral da Justiça do Tocantins homologou o convênio firmado entre a Secretaria de Saúde do Estado
do Tocantins e o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Palmas, que garante o registro de nascimento gratuito a
crianças recém-nascidas nos hospitais públicos, com um projeto piloto no Hospital e Maternidade Dona Regina, na Capital.

CORREIÇÕES REALIZADAS
Mês

A Corregedoria-Geral de Justiça editou o Provimento
nº 09/2016 que disciplina a operacionalização do sistema de
registro público eletrônico e normatiza a criação da Central
de Serviços Eletrônicos Compartilhados. A regulamentação
permite maior segurança jurídica e acessibilidade aos usuários
e facilita que qualquer pessoa com acesso à internet possa requerer a prática de determinados atos notariais ou de registro.

Ar
R$ reca
13 da
.1 5 ç ã
8.5 o 2
90 016
,87 :

Ó

rgão de fiscalização disciplinar, controle e orientação dos serviços judiciários, notariais e de registro, no Poder Judiciário do
Tocantins, a Corregedoria-Geral da Justiça enfatizou, no biênio
de 2015-2017, as ideias consolidadas nos projetos implantados e
buscou garantir a melhoria da eficiência na prestação jurisdicional.

77
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Corregedoria Geral da Justiça

Para aperfeiçoar os serviços prestados, melhorando a
qualidade e a agilidade, a implantação do Selo Digital nas serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins alcançou 100%,
graças à atuação do Fundo Especial de Compensação da Gratuidade dos Atos do Registro Civil Pessoas Naturais (FUNCIVIL), seguindo o mesmo padrão do processo judicial eletrônico.

Corregedoria Geral da Justiça

314
Cartórios com
selo digital
implantado

Inspeções extrajudiciais
Verificação das atividades das serventias extrajudiciais
com fiscalização in loco mais profunda dos registros e
recolhimentos devidos nos cartórios.

2015

2016

Registro de Imóveis, Pessoas

Serventias de registro de imóveis

Jurídicas, Títulos, Documentos,
Protestos e Tabelionato de Notas
das comarcas de Cristalândia,
Chapada de Areia, Palmas, Almas,
Porto Nacional e Araguaína.

nas comarcas de Miranorte
(Barrolândia), Araguaína, Araguaçu,
Taguatinga (Ponte Alta do Bom
Jesus), Dianópolis e Guaraí.

A Comissão de Assuntos Notariais e Registrais, integrada
por 1 representante de cada especialidade da classe notarial e
registral analisou 19 proposições em procedimentos administrativos.
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78

779
9
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ADOÇÃO
DE SOLUÇÕES
ALTERNATIVAS
DE CONFLITO
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Refere-se ao fomento de meios extrajudiciais para
resolução negociada de conflitos, com a participação
ativa do cidadão. Visa estimular a comunidade a dirimir
suas contendas sem necessidade de processo judicial,
mediante conciliação, mediação e arbitragem; à formação
de agentes comunitários de justiça; e, ainda, à celebração
de parcerias com a Defensoria Pública, Secretarias de
Assistência Social, Conselhos Tutelares, Ministério Público,
e outras entidades afins.
81
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Conciliação e
mediação

T

em por finalidade implantar as determinações da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), por meio do NUPEMEC e dos CEJUSC’s para
fortalecer as práticas autocompositivas de solução de
conflitos de forma estratégica, célere, segura e eficaz
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.

Comarcas
alcançadas

6
1
im
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t
n
pla

s
o
ad

Palmas, Araguaína, Gurupi,
Porto Nacional, Colinas do
Tocantins, Araguatins, Arraias,
Dianópolis, Guaraí, Miracema
do Tocantins, Paraíso do
Tocantins, Pedro Afonso,
Taguatinga, Tocantinópolis,
Augustinópolis e Miranorte.

83
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RECURSOS
MELHORIA
DA GESTÃO
DE PESSOAS
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84

Refere-se a políticas, métodos e práticas adotados
na gestão de comportamentos internos, objetivando
potencializar o capital humano nos órgãos do Poder
Judiciário. Considera programas e ações relacionadas
à avaliação e ao desenvolvimento de competências
gerenciais e técnicas dos servidores e magistrados;
à valorização dos colaboradores; à humanização nas
relações de trabalho; ao estabelecimento de sistemas de
recompensas, à modernização das carreiras e à adequada
distribuição da força de trabalho.
85
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Á

rea estratégica para a entrega de resultados com eficácia, a Gestão de Pessoas efetivou sistemas e práticas de
apoio à administração para melhorias na qualidade de
vida e nos processos de trabalho dos servidores.

Aposentadoria

O

O Pleno realizou sessão especial em homenagem aos servidores que aderiram
ao PAI e lhes concedeu um certificado em reconhecimento aos valorosos serviços prestados à Justiça tocantinense.

Programa de Preparação para Aposentadoria
(PPA) sensibilizou servidores e magistrados sobre essa
nova etapa de vida, abordando questões sobre aposentadoria, saúde, qualidade de vida, previdência e direitos
sociais, para despertar de habilidades voltadas a projetos e sonhos, de caráter empreendedor e solidário, além
de auxiliar no planejamento do encerramento de suas
atividades laborais.

Regulado pela Lei nº 3.103/2016 e normatizado pela Resolução nº 7/2016, o Programa de Incentivo à Aposentadoria
(PAI) incentivou a adesão voluntária de servidores e magistrados à
aposentadoria ao retribuir financeiramente quem cumpriu os requisitos e aderiu ao programa.

3
oficinas

Adesão

2015

1oficina
2016

30
servidores

1magistrado

15
em tramitação

117 servidores e 3 magistrados
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Qualidade
de vida

Formação de
líderes

A

A

prática de exercícios físicos realizados coletivamente
durante a jornada de trabalho para manter a saúde dos
servidores, evitar lesões por esforço repetitivo e doenças pelo trabalho contínuo e a falta de exercícios físicos
são a marca do Projeto Ergonomia e Ginástica
Laboral.

o mapear e avaliar as competências técnicas e comportamentais dos servidores no Projeto Gestão de
Pessoas por Competências, a gestão detectou a Liderança como a competência de maior necessidade de
capacitação. Uma parceria com a Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT) viabilizou o curso “Competência de Lideranças e Gestão”, por meio da
empresa Dale Carnegie Training. Gestores e assessores
também receberam treinamento em liderança.

99
magistrados
líderes

89%
crescimento na
participação de 2015 para 2016
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Qualidade de vida

Qualidade de vida

A 1ª edição da Corrida da Justiça realizada no dia 22 de
outubro foi uma parceria entre Tribunal de Justiça, Ministério
Público Federal, Ministério Público Estadual e Tribunal Regional Eleitoral, de promoção da qualidade de vida do servidor
através de práticas esportivas.

Praticar atividades físicas para reduzir sintomas depressivos, minimizar e prevenir ações do organismo humano como
hipertensão arterial, osteoporose, diabetes, obesidade, doenças
cardiovasculares entre outras estão presentes no Projeto Judiciário na Medida, que alcançou 157 servidores em duas
edições.
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258,3 kg
redução
total de
peso

170
servidores

participantes
dos 4 órgãos

9911

Relatório de Gestão 2 015-2 017

Qualidade de vida
Qualidade de vida requer sensibilização para a prevenção e promoção das diferentes dimensões da saúde
no ambiente de trabalho. Com esse foco, a 1ª Semana da
Saúde trouxe ao TJTO Dráuzio Varella (“O estresse”), Ana
Escobar (“Gerenciamento das emoções no trabalho e qualidade de vida”) e Roberto Shinyashiki (“O ser Humano
dentro das Organizações”) em palestras no auditório do
Tribunal transmitidas para as 42 comarcas e 29 zonas
eleitorais nos dias 29 e 30 de agosto de 2016.

1ª Semana da Saúde em números
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92

868

inscritos

109

atendimentos de fisioterapia

400

aferimentos de frequência cardíaca

500

atendimentos de hepatite

210

atendimentos de impedância corporal

200

testes de glicemia

200

atendimentos oftalmológico

150

atendimentos de limpeza de pele facial

150

vacinas aplicadas

993
3
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Atenção
integral

I

nstituído pela Portaria nº 1.291/2016 o Comitê Gestor de Atenção Integral à Saúde do TJTO atende o disposto na Resolução nº 207/2015 do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) e é responsável por definir princípios, diretrizes, estratégias e
parâmetros para a implementação das ações institucionais voltada a promoção e
a preservação da saúde física e mental de magistrados e servidores.
Em duas reuniões o comitê apresentou ações que já atendem as diretrizes
da Resolução nº 207/2015 do CNJ e o orçamento destinado a ações de melhoria
da saúde e qualidade de vida de magistrados e servidores para 2017.

M

ais amplo e melhor equipado, o novo
Espaço Saúde na sede do TJTO entregue em outubro de 2016, privilegia
espaços para fisioterapia, com adaptação para portadores de necessidades,
novas salas (expurgo, triagem, reprocessamento de material odontológico,
atendimento psicossocial e projetos
em saúde) além de consultórios ampliados.
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Sistemas
gerenciais

A

s necessidades de informatizar toda área de pessoal levou à contratação (contrato nº.
122/2016) do serviço de Implantação de Sistema de Gestão de Pessoas que
estará homologado e apto para produção a partir de janeiro de 2017. Os servidores da
área passaram por 3 capacitações para o sistema que engloba os módulos do sistema
incluem Registros Funcionais e Folha de Pagamento; Portal da Gestão de Pessoas;
Área da Saúde; Solicitações e acompanhamento de Férias; Magistrados e Avaliação de
Desempenho.

O Sistema de Frequência, resultado da parceira entre as diretorias de Gestão
de Pessoas e de Tecnologia da Informação gera relatórios e dados sobre afastamentos
(legais e não previstos) e permite acompanhar de forma mais segura as lotações e movimentações dos servidores.

Remoção

A

ntigo anseio dos servidores do 1º grau o Concurso de
Remoção por antiguidade seguiu orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), adotou o critério da
antiguidade. As 63 vagas ofertadas para 4 cargos diferentes receberam 95 inscrições homologadas.

30servidores

removidos entre
16 Comarcas

Residentes
70residentes
e assessores
jurídicos

C

om a publicação da Resolução nº 151/2016 criando
o Programa de Residência com acesso à Pós-Graduação em Prática Judiciária (PRJud) 70 bacharéis em
Direito foram aprovados em processo seletivo simplificado e tiveram acesso a estágio profissional no
ambiente das serventias supervisionados por juízes.
O programa oferece as competências necessárias ao
desempenho das atividades voltadas a melhor prestação jurisdicional.

O quantitativo de Assessores Jurídicos providos nas Comarcas chegou a 200 em 2016, representando um crescimento de 15% em relação a 2014.
Na 2ª Instância, o número passou de 13 para 40
assessores jurídicos.
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Equipes
multidisciplinares

O

credenciamento de profissionais de Serviço Social,
Psicologia e Pedagogia resultou na formação de equipes multidisciplinares para atuação em núcleos regionais com subsídios (relatórios e participação em audiências) à convicção do magistrado na hora de decidir
pela medida judicial que melhor garanta os interesses
de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas
de violência.

340
profissionais
8

credenciados

núcleos de
atendimentos
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Centro de Educação
Infantil (CEI)

A

questão da sustentabilidade, tópico escolhido para as
escolas cadastradas à UNESCO, pautou as atividades
do Centro de Educação Infantil (CEI) do Tribunal
de Justiça em cada data comemorativa.
“Brinquei, Sujei, Limpei: Ecofolia 2016” este
foi o tema das atividades na semana anterior ao período carnavalesco de 2016, para valorizar a cultura
popular e promover a integração dos alunos através
de uma prática colaborativa e divertida com adereços confeccionados a partir do reaproveitamento de
materiais.
Para o mês da mulher, a ação “Os alunos do
CEI cuidam da saúde da mulher” também direcionou atividades para as luta contra o mosquito aedes
aegypti, transmissor de doenças como a dengue, o
zika vírus e a febre chikungunya.
As comemorações em alusão ao Dia Internacional da Água, da Poesia e também da Páscoa
abordaram os temas “Meu mundinho, Planeta Água”,
“Poesia sobre as águas” e “Páscoa Sustentável, a festa
da Vida!”, com exposição artísticas, dramatizações,
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excursões a escolas e creches públicas e almoço pascal.
Para o Dia do Livro Infantil o tema “Ler e
Preservar: é só começar” foi trabalhado com programação lúdica e diversificada. No mês das mães, a
abordagem do tema “Amor de mãe, amor que nos
sustenta” seguiu a orientação da UNESCO com os
alunos confeccionando os presentes das mamães
com reaproveitamento de materiais. Outra ação do
Projeto Sustentabilidade ocorreu na festa junina. O
arraiá recebeu alunos e familiares com o tema “Eco
Caipira, Sô!”.
O CEI também realizou ações em parques,
com o tema “O brincar que encanta o lugar”, em
praias, com a ação “Papai, nas asas do vento vai para
ti o meu amor”, entre outras, realizadas na própria
escola. A exemplo da “EcoVila”, que reproduziu uma
cidade para abordar questões de trânsito e mobilidade, e a sétima edição dos Jogos Internos do CEI
(VII JICEI) com o tema “No CEI: o verde vale ouro”,
encerrado em outubro de 2016, com um encontro
de todas as famílias dos alunos.

101
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APERFEIÇOAMENTO
DA GESTÃO
DE CUSTOS
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Refere-se à utilização de mecanismos para alinhar as
necessidades orçamentárias de custeio, investimentos
e pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional,
atendendo aos princípios constitucionais da
administração pública. Envolve estabelecer uma cultura de
redução do desperdício de recursos públicos, de forma a
assegurar o direcionamento dos gastos para atendimento
das necessidades prioritárias e essenciais dos órgãos da
justiça.
1103
03
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Execução
orçamentária
e financeira

E

m 2016, o orçamento autorizado do Tribunal de Justiça cresceu 9,52% em relação ao
orçamento de 2015. Repetindo o desempenho do ano anterior a execução fica acima
dos 99% e confirma os esforços da gestão na
consecução das ações planejadas.
No Fundo de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário (Funjuris) a variação percentual de crescimento orçamentário entre 2015 e 2016 foi de 5,02%. No
comparativo do aprovado com o executado
verifica-se o percentual de 99,98%.

Orçamento

Tribunal de Justiça

Funjuris

2015

2016

2015

2016

Autorizado (R$)

461.089.434,00

504.976.913,00

38.539.098,00

44.828.020,00

Exectado (R$)

460.687.136,16

504.288.189,73

38.465.686,53

44.820.115,82

99,91%

99,88%

99,81%

99,98%

(% de execução)

Fundo de
Modernização e
Aprimoramento

P

rioridade da Gestão, o projeto “Fortalecimento do Funjuris” busca
assegurar recursos financeiros necessários à execução das estratégias do Poder Judiciário; realizou a licitação das contas de depósitos judiciais, RPV e precatórios que agregou uma remuneração de
R$ 4,8 milhões na arrecadação do Funjuris. Além de assegurar de
modo eficiente, seguro e eficaz os recursos orçamentários, o projeto
deve garantir mais avanços financeiros e estruturais ao Fundo nos
próximos anos. Em 2016, a arrecadação global recorde foi de R$
54.288.950,32 e acumulado no biênio de R$ 92.197.812,69.
Ano

Total Arrecadado (financeiro)
Crescimento em Relação ao Ano Anterior
Relatório de Gestão 2 015-2 017

104
104

1105
05

2015

2016

37.908.862,37

54.288.950,32

28,01%

42,95%
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Fundo de Modernização e Aprimoramento
Fluxo

Gestão dos Débitos Processuais Finais

VARA

trânsito em julgado da
sentença baixa do processo
judicial remessa dos autos à
COJUN

COJUN

Fundo de Modernização e Aprimoramento

O projeto implantou ainda a ação “gestão de débitos processuais finais”, que mudou a forma de cobranças das despesas processuais finais, para uma unidade de serviço
de cobrança ligada à Diretoria Financeira. Com o apoio da Diretoria de Tecnologia
foram implementadas diversas soluções tecnológicas para informatização do processo que interligou sistemas de informações processual (e-Proc), extrajudicial (Sistema
Gestão Integrada das Serventias Extrajudiciais, o GISE) e administrativo do Sistema
Eletrônico de Informação (SEI).

64.272

15.714
processos

verifica a existência
dos débitos instaura
procedimento
administrativo

DIFIN

emite o Documento de
Arrecadação Judiciária (DAJ)
individualizado

contas judiciais abertas para
depósito judiciário

instaurados

3.289
certidões

de débitos
expedidas para
protesto

transcorrido o prazo sem
quitação, o débito vai a
protesto

Resultado da arrecadação

Contratação de instituição financeira por 60 meses
para liquidação da folha creditará R$ 4,4 milhões na receita
do Fundo, em 5 parcelas. A primeira (60% do valor) foi efetivada em abril de 2016. As demais, a cada 12 meses.

Parcela da contratação
de Instituição financeira

R$ 2.640.000,00

já creditados na receita do
fundo em 2016

R$ 7.002.913,76
Em fase de cobrança
R$ 1.499.657,19
Débitos protestados
106

sob responsabilidade dos
juízos

editadas

CARTÓRIO
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R$ 360.986.936,45

14.550
notificações

expede notificação ao
devedor

R$ 8.282.869,08
Procedimentos
instaurados

Depósitos Judiciais

R$ 1.279.955,32
DAJs pagos
107
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Entes agraciados

Gestão de
precatórios

O

projeto “Implantação de Sistema de Gestão de Precatórios”, com ações inéditas no Poder Judiciário
Tocantinense, faz parte da estratégia de otimização
das rotinas e procedimentos nos trâmites judiciais e
administrativos (confira no quadro os detalhes), que
resulta em maior agilidade, transparência, clareza e
economicidade.

Precatórios
Registro contábil no SIAFEM

Novo modelo de Alvará

limitado às contas de controle
suprimindo o controle patrimonial
realizado

reúne a função de levantamento
do crédito devido ao credor e
o pagamento das obrigações
acessórias (impostos e contribuições
previdenciárias)

O Tribunal de Justiça do Tocantins instituiu em 2015 o
“Selo de Responsabilidade Judiciária no Pagamento de Precatórios” para reconhecer a adimplência no pagamento dos precatórios e dívidas judiciais. A entrega do certificado faz parte
do programa Regularidade no Pagamento de Dívidas Judiciais
pelos Entes Públicos, idealizado “para certificar e premiar a
boa conduta administrativa na quitação tempestiva do crédito
advindo da sentença judicial, privilegiando os princípios constitucionais da moralidade, legalidade, celeridade e probidade administrativa”. Entre 2015 e 2016 foram duas outorgas do selo.

2015
Araguaína
Cariri
Couto Magalhães
Dois Irmãos
Fortaleza do Tabocão
Gurupi
Monte do Carmo
Nova Rosalândia
Pau D'arco
Pugmil
Sucupira
Estado do Tocantins

Relatório
o relatório mensal de todos os
pagamentos efetuados é publicado no
site do Tribunal de Justiça

2016
Aparecida do Rio Negro
Araguacema
Araguaína
Campos Lindos
Dianópolis
Dois Irmãos
Guaraí
Nova Rosalândia
Palmas
Pau D'Arco
Pugmil
Sucupira
Tocantínia
Tupiratins
Estado do Tocantins

SISTEMA DE GESTÃO DE PRECATÓRIOS
Possibilita
segurança e
controle rígido
na ordem de
pagamento

Obtém a
quantidade e
o valor exato
de todos os
precatórios
para previsão
de pagamento

Relatório de Gestão 2 015-2 017

Fornece
cálculos
atualizados
por mês

108

Centraliza as
informações
de precatórios
a pagar

Elimina
risco de
pagamentos
duplicados
e/ou ações
indevidas,
por meio de
rotinas de
auditorias e
cruzamento de
informações

Gera
informações
para a
elaboração
da Declaração
de Imposto
de Renda
Retido na
Fonte (DIRF)
referentes aos
beneficiários
de precatórios

Disponibiliza
ferramentas
para inserção
dos valores
aplicados
nas contas
judiciais

Controla
tributos
retidos (por
espécie) e o
contribuinte

Controla as
transferências
para demais
tribunais (TRT
e TRF)

1109
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Adiantamentos/
suprimentos de
fundo
R$ 143.600,00

Total atendido entre 2015
e 2016 a 31 comarcas
do Estado e 5 unidades
setorias do Tribunal de
Justiça

V

isam atender às demandas das 42 comarcas e Diretoria Setorial do
Tribunal de Justiça. Entre as alterações nos procedimentos e regramentos da concessão e prestação de contas estão a padronização do
valor-limite de concessão, a responsabilização dos supridos pelo envio tardio dos recibos de serviços de terceiros de pessoa física para
fins de retenções de INSS (Previdência Social). O funcionamento e
o controle são realizados por um sistema elaborado pela Diretoria
Financeira e desenvolvido pela Diretoria de Informática. O sistema
permite o acompanhamento em tempo real dos despachos e pareceres da Controladoria Interna no que tange à análise da prestação
de contas.

Núcleo de
Sustentabilidade

C

Energia
Impressão

Hídricos
Informática
Acessibilidade

riado em agosto de 2015 para atender à Resolução CNJ nº 201/2015
o Núcleo de Gestão Socioambiental (NUGES) elaborou o Plano de
Logística Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins, com 13 para
alcançar a sustentabilidade (econômica, ambiental e social) no Poder
Judiciário e realizou 11 ações de economia.

Lâmpadas fluorescentes trocadas por LED
Implantação do sistema de outsourcing
Fim da impressão da Petição Inicial (Instrução Normativa nº 01/2016/Presidência TJTO)
Garrafas de água de 1,5 ml substituídas por garrafões de 20 ml
Entrega de canecas a servidores que ainda não haviam recebidos
Descarte de 1.400 baterias de nobreak para o destino final ambientalmente recomendado
Melhoria nos prédios do Poder Judiciário
Curso de Plano de Logística Sustentável

Capacitação

Curso de Compras e Contratações Sustentáveis
Realização do 1º Diálogo da Sustentabilidade em parceria com a CBN e demais parceiros

FUNCIONALIDADES DO SISTEMA PARA OS SUPRIDOS
Visualizar
os prazos de
aplicação do
recurso

Prazos de
Prestação de
contas
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Data da
devolução
de saldo não
aplicado para
conta “C” TJ
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Relatório
mensal
ou anual
de todos
os valores
aplicados pela
comarca

Fazer
lançamentos
de despesas,
gerando a
conciliação
bancária com
os dados
informados
pelos supridos

Imprimir
relatórios
da situação
processual
quando
analisados
pelo Controle
Interno do
TJTO

1111
11
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INSTITUIÇÃO
DA GOVERNANÇA
JUDICIÁRIA
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Formulação, implantação e monitoramento de estratégias
flexíveis e aderentes às especificidades regionais e
próprias de cada segmento de justiça, produzidas de forma
colaborativa pelos órgãos da justiça e pela sociedade. Visa
à eficiência operacional, à transparência institucional, ao
fortalecimento da autonomia administrativa e financeira
do Poder Judiciário e à adoção das melhores práticas de
comunicação da estratégia, de gestão documental, da
informação, de processos de trabalho e de projetos.
1113
13
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Rede de
governança
colaborativa

O

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, coordenador do Subcomitê da Região Norte, enviou representantes em todas as reuniões preparatórias para o
10° Encontro Nacional. No âmbito do Judiciário tocantinense, foi reunido grupo de trabalho composto
de desembargadores, magistrados e servidores, no
dia 29 de julho, para a análise das Metas atuais e
proposição de novas metas para 2017. O resultado do
trabalho foi encaminhado ao Comitê Gestor da Justiça Estadual e subsidiou os trabalhos da III Encontro
Nacional da Justiça Estadual.
A fim de orientar o corpo técnico do Tribunal
de Justiça foi contratada consultoria para a implementação do Projeto Estratégico Instituição da Governança Judiciária, com o primeiro realizado entre
os dias 26 e 29 de setembro, na ESMAT, e contou
com a participação de 20 servidores de diversos setores. 4 grupos de trabalho foram designados em cada
área a ser implementada: judiciária (ou corporativa),
de Pessoas, de Tecnologia da Informação e de Aquisições. O segundo encontro ocorrerá no início de 2017.

Ações Estratégicas em
Governança Judiciária
• Informações estratégicas para o
projeto "Caminhos da Justiça"
• Parametrização de relatórios de
movimentações processuais no
e-Proc - 1º Grau
• Contribuição na elaboração
da cartilha de movimentações
processuais
• Parametrização de relatório do
IBGE
• Parametrização das variáveis para
a taxa de congestionamento no
e-Proc
• Divulgação mensal da taxa de
congestionamento
• Relatórios gerenciais das Metas
Nacionais
• Orientações aos servidores sobre a
correta movimentação processual
no e-Proc
• Elaboração do Plano Plurianual PPA 2016-2019
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MELHORIA
DA INFRAESTRUTURA
E GOVERNANÇA
DE TIC
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Uso racional dos instrumentos de Tecnologia da
Informação e Comunicação, alinhado às políticas de
TIC definidas pelo Conselho Nacional de Justiça, visa
garantir confiabilidade, integralidade e disponibilidade
das informações, dos serviços e sistemas essenciais da
justiça, por meio do incremento e modernização dos
mecanismos tecnológicos, controles efetivos dos processos
de segurança e de riscos, assim como a otimização de
recursos humanos, orçamentários e tecnológicos.
1117
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Indicadores do
plano estratégico

Ações do Plano Diretor de TIC executadas pela área de TIC no período (2015-2016)

ID

N01

Necessidade

Manutenção da
Infraestrutura de TIC

INDICADORES DO PLANO ESTRATÉGICO DE TIC - PETIC (2016-2020)
Indicador

Meta
2016

Resultado
alcançado

Pontuação

Índice de Execução do Plano de Capacitação

70%

71,43%

100%

Índice de Implantação dos Requisitos Mínimos de Nivelamento da
Infraestrutura de TIC, conforme Resolução 211/2015 do CNJ

40%

53,25%

100%

Índice de Implantação de Ambiente de Processamento Central

40%

*NM

0

Índice de execução dos recursos orçamentários

80%

94%

100%

0,42%

0,3%

71,43%

Índice de execução do Plano de Contratações de TIC

80%

84%

100%

Índice de Implantação do Processo de desenvolvimento de
sistemas

80%

0

0,00%

Índice de Implantação do MNI

100%

100%

100%

Índice de Implantação do Processo de Gestão de Riscos

20%

0

0

Índice de Satisfação dos usuários internos de TIC

60%

*NM

0

Índice de Governança de TIC

Iniciativa

Execução

Plano de Contratação de TIC 2015

84%

Plano de Contratação de TIC 2016

84%

Instalação de Ativos de Rede (switches e Access point)

81%

Projeto Consolidação do Ambiente de TIC

100%

Manutenção do Ambiente de Alta Disponibilidade

100%

N02

Atender 50% das metas
do PETIC, até 2016,
conforme Planejamento
Estratégico TJTO

Execução das Metas do PETIC

57%

N03

Manutenção dos Sistemas
de TIC

Sistemas Judiciais e Administrativos

65%

Adequação da Governança e Gestão de TIC

20%

Adequação dos Padrões de Desenvolvimento e de Sustentação
de Sistemas de Informação

40%

Atender os requisitos mínimos do nivelamento da
infraestrutura de TIC

53%

N04

Atender os Requisitos
da Resolução 211/2015,
conforme Plano de
Trabalho do CNJ

Atendimentos realizados - 2015-2016
Área do atendimento
Divisão de Sistemas
Divisão de Redes
Divisão de Manutenção e Suporte ao Usuário
Serviço de Telecomunicação

Total
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Média
mensal

Média
2015-2016

1.700

37.400

100

2.200

3.400

74.800

200

4.400

5.400

118.800
119
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Aquisição de
equipamentos

O

s projetos executados para a melhoria da infraestrutura de
TIC incluem aquisição de equipamentos da infraestrutura
das atividades administrativas e judiciais e para a modernização da infraestrutura de rede das comarcas.

Modernização da
infraestrutura de TI

O

projeto de modernização da infraestrutura de rede das
comarcas, juizados e anexos é marcado pela padronização da infraestrutura com implantação de Rack de
24U, novo servidor de rede, acelerador de rede, Firewall e adequação físicas/lógicas e elétricas.

IMPLANTAÇÕES
Aquisição de Equipamentos para garantir a infraestrutura às
atividades administrativas e judiciais

Equipamentos
adquiridos

Quantidade

Valor (R$)

Desktops

937

7.476.550,00

Monitor

1.874

1.240.051,20

160

858.720,00

4

89.800,00

Nobreaks

500

207.450,00

Scanner

200

232.000,00

Notebooks
MAC's

Valor Total
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2013

2014

2015

2016

Concluso

27

18

5

2

52

AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE
Total
de ativos

Meta
50%

Implantado

Meta
2016

Wireless

150

75

82 (54,67%)

Alcançada

Switches

175

87

99 (56,57%)

Alcançada

10.104.571,20

1200
12

1121
21

Relatório de Gestão 2 015-2 017

MELHORIA DA USABILIDADE DO E-PROC/TJTO
Aquisição de Acess Point
Aquisição de Servidores
Manutenção do Ambiente de Alta
Disponibilidade
Manutenção da Rede Metrotins

Sistemas Jurisdicionais

Aquisição de Licenças de Software de
Virtualização – VMWare

e-Proc/TJTO - 2016

Aumento de Armazenamento e
suporte técnico do CAS (Dispositivo de
armazenamento de documentos)
Suporte e Manutenção do Storage
Contratação da Fábrica de Software
Aquisição de Licenças de Banco de Dados

Valor Total

R$ 6.215.697,33

OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de impressão corporativa para atendimento da demanda em
Palmas, Araguaína, Gurupi e Porto Nacional, com gerenciamento e
controle dos custos de impressão, incluindo suporte técnico dos
equipamentos contratados.

Valor Total

432
Renovações de

Certificação Digital
(2015-2016)
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Desenvolvimento
e manutenção de
sistemas

R$ 1.169.431,20

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criação da pauta diária de audiência
Alterações constantes na Tabela Processual Eletrônica
Liberação para vinculação do DAJ para usuários internos
Disponibilização do relatório de Meta 01
Disponibilização dos Relatórios da Meta 03
Disponibilização dos Relatórios da Meta 07
Criação de relatórios gerais
Criação do módulo de temas
Finalização do Justiça em Números
Liberação da movimentação do Inquérito Policial pelo Advogado
Criação de nova caixa de visualização de processos nível 5
Aprimoramento e ampliação da utilização dos CEJUSC's
Comunicação entre SEI - e-Proc/TJTO
Certidão nada consta em primeiro grau
Integração do e-Proc/TJTO com a base de Dados da Receita Federal
Alterações em decorrência do Novo CPC
Criação de perfil de acesso para a Diretoria Financeira
Disponibilização do e-Proc/TJTO para a Polícia Técnica Científica
Implantação do GGEM
Evolução de classes 2º grau
Desenvolvimento do Alvará Eletrônico
Geração dos relatórios para Selo do Justiça em Números do CNJ
Criação da competência de distribuição para 'Lei de Arbitragem'
Criação de Perfil e Rotina de Utilização para a Secretaria Municipal de Finanças
Disponibilização da Taxa de Congestionamento
Disponibilização dos Relatórios no Provimento 49/2015 1º e 2º Grau
Central de Mandados
Desenvolvimento da gestão de Declínio de competência
e-Plenário, para votação em 2º grau de jurisdição
123
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Segurança
de rede

Módulos desenvolvidos para o GISE:
•
•
•

•
•
•

Selo digital para os sistemas cartorários
Implantação do Comunica nas Comarcas
Integração por WebService com SEI para emissão dos
DAJ’s de custas e taxas finais protestadas (Emissão de
DAJ’s e Protesto)
Correição Online: indicadores de apoio à investigação pela
Corregedoria nos serviços cartorários extrajudiciais
Bloqueios a novas solicitações de selos: estrutura para o
Funcivil
Interino: contempla a devolução de valores acima do teto
por interinos cartorários

•

N

a divisão de administração e segurança de
rede destacam-se as ações de monitoramento
e gerenciamento.

GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS
TJTO/COMARCAS/JUIZADOS/ANEXOS)

Serviço de Sistemas Administrativos - SSA

55

Roteadores

Atendimento e suporte ao usuário, manutenção de servidores, manutenção do servidor do pleno ao vivo, workshop
rede colaborativa SEI, implantação de novos sistemas (Controle de Frequência, Precatórios e Visita TJDF), manutenção, melhorias e desenvolvimento de novas funcionalidades
dos sistemas administrativos.

61

Firewalls, IPS, Mail Gateway

51

Aceleradores de Redes

53

Servidores de rede local de Comarcas

Serviço de Sistemas Web – SSW
•

Manutenção e desenvolvimento dos portais de hotsites, núcleos e coordenadorias e para atividades e ações desenvolvidas pelo Judiciário

2

Salas de Data Center (AAD-TJTO e AAD-FORUM)

2

Storages (Hitachi)

7

Servidores de Virtualização (VMWare)

3

Servidores de rede local do TJTO

14

Máquinas Virtuais

68

Access Points

87

Switches

403

Administração de
Banco de Dados

I

nstalação e configuração de sistemas,
gerenciamento e manutenção a DSI, backup, Restore, Recovery e Movimentação de Dados e emissão de relatórios.
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Ativos Físicos / Virtuais

Divisão de
manutenção
e suporte ao
usuário
78

viagens para
comarcas em
atendimento às
demandas em
2015
125

246
viagens para

comarcas em
atendimento às
demandas em
2016
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