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01

APRESENTAÇÃO
“ Você nunca sabe que resultados virão da sua
ação. Mas se você não fizer nada, não existirão
resultados.”
Mahatma Gandhi

A Corregedoria Geral da Justiça possui

diálogo, da orientação e da prevenção.

diversas atribuições, dentre elas, orientar e fiscalizar

Nessa diretriz, o relatório anual

os serviços judiciais de primeiro grau de jurisdição e

de atividades da Corregedoria Geral da Justiça

os serviços extrajudiciais, garantindo à sociedade o

contempla todas as ações desenvolvidas durante

máximo de cidadania, por meio de uma prestação

o ano, além de dados estatísticos da tramitação

de serviços resoluta, célere, efetiva e comprometida

de processos neste Órgão Censor, por meio

com o jurisdicionado.

de informações sintetizadas por cada uma das

Esse

comprometimento,

além

unidades que compõem a sua estrutura orgânica.

de responsabilidade social, é, também, uma

Merece destaque o Programa de

oportunidade de materializar os anseios da

Gestão 2017/2019; o Projeto “Corregedoria Cidadã”,

sociedade. Para atender a esta finalidade, é

que se desdobrou em diversas ações implementadas

necessário o delineamento de ações que, sobretudo,

por este Órgão no ano de 2017; Capacitações e

estejam voltadas para a promoção dos direitos da

Cursos aos Servidores da Corregedoria; Metas

cidadania. Dessa forma, é com entusiasmo e desejo

da Corregedoria Nacional de Justiça para 2017;

de progresso da atividade judicial e extrajudicial

atividades

que a gestão desenvolve o seu trabalho de forma

Corregedoria e Correições Gerais Ordinárias.

desenvolvidas

pelas

unidades

da

democrática e participativa, com prevalência do

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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ESTRUTURA ORGÂNICA
DA CORREGEDORIA

02

ESTRUTU
DA CORR

Gabinete do
CorregedorGeral

Corregedor - Geral
da Justiça

Controladoria
das comarcas

Chefia de
Gabinete

Assessoria
Extrajudicial

Juízes
Auxiliares

Assessoria
Judicial
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URA ORGÂNICA
REGEDORIA
Coordenadoria
da cidadania

Coordenadoria
de Apoio

Comissões
Permanentes

Comissão
Estadual
Judiciária
de Adoção
( CEJA)

Comissão
Permanente
de Sindicância

Comissão
Permanente de
Processo
Administrativo
Disciplinar

Seção de
Normas,
Procedimentos
Judiciais e
Administrativos

Seção de
Registro,
Controle e
Cadastro

Seção de
Fichário
Confidencial,
Processual e
Disciplinar de
Magistrados

Seção de
Inspetoria e de
Fiscalização
de Arrecadação

Seção de
Informática

COMCILIA

Divisão de
Normas,
Procedimentos
Judiciais e
Administrativos

Divisão de
Inspetoria
Fiscalização
e Informática

Seção de
Protocolo e
Expediente

Seção de
Arquivo e
Material.

Assessoria
Juridica do
Gabinete

Assessoria
de Projetos
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3.1

Programa de Gestão
2017-2019

de cunho social, ambiental e de valorização de
contingente interno, além daqueles que objetivam

orientar o primeiro grau de jurisdição e as serventias
extrajudiciais, com o fim maior de perpetrar a justiça.
As parcerias com outros órgãos e instituições
contribuem para que os objetivos estratégicos
estabelecidos possam ser consolidados.

O Plano de Gestão para o biênio

2017/2019 foi alinhado com os macrodesafios

delineados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
e com o Planejamento Estratégico do Tribunal de

Justiça do Tocantins (TJTO) 2015/2020. Assim, com
o auxílio de magistrados e servidores do Poder

Judiciário tocantinense, busca-se aperfeiçoar os
trâmites judiciais e administrativos, por meio de uma

gestão moderna, que se ocupa com o aprimoramento
técnico das atividades.

Diante da necessidade de se garantir ao

cidadão uma prestação de serviços de qualidade,

a gestão tem fomentado projetos e práticas
18

As visitas realizadas às 42 (quarenta e

duas) comarcas do Estado, em razão do Projeto
Corregedoria Cidadã, foram imprescindíveis para
obter uma visão holística acerca da realidade local,
bem como traçar soluções diante dos problemas

apontados. Foram apresentados formulários, em

cada visita, aos servidores e magistrados, delegatários

das serventias extrajudiciais, promotores, defensores,
advogados, dentre outros integrantes da sociedade,

possibilitando-lhes informar problemas e apontar
soluções e boas práticas.

Todas as ponderações apresentadas

foram consideradas para a consolidação do atual
Relatório Anual de Atividades – 2017

Plano de Gestão da Corregedoria Geral da Justiça.

os magistrados, servidores, jurisdicionados e da

continuidade do serviço público e da eficiência,

que iniciou sua primeira etapa no dia 27 de março de

Por fim, em respeito ao princípio da

surgiu a necessidade institucional de elaborar um

Planejamento Estratégico para os próximos quatro

sociedade, por meio do projeto Corregedoria Cidadã,
2017, na Comarca de Colinas do Tocantins, findando-

anos, construído, igualmente, de forma coletiva, a partir

das sugestões e ideias de magistrados, servidores e
jurisdicionados do Poder Judiciário tocantinense.

3.2

Projeto Corregedoria
Cidadã
se no dia 17 de outubro de 2017, na Comarca de
Dianópolis.

O projeto Corregedoria Cidadã teve por

objetivo, por meio das visitas, conhecer a realidade
local de cada Comarca e envolver todos no diagnóstico

dos problemas existentes para, consequentemente,

contribuir de forma colaborativa na propositura

de soluções, numa relação direta e aberta com as
Comarcas.

Com o objetivo de garantir uma gestão

de excelência, dialógica, marcada pela qualidade dos

serviços prestados, eficiência e responsabilidade,
a Corregedoria Geral da Justiça

elaborou o seu

Planejamento Estratégico para os próximos anos.
Este novo modelo de gestão foi construído de

forma democrática, com a participação de todos

As sugestões externadas por meio dos

formulários distribuídos durante as reuniões serviram
de subsídio para a elaboração do Planejamento

Estratégico e também para a adoção de diversas
outras providências. Dentre elas estão:

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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3.2.1

Projeto para a
revisão da Lei de
Emolumentos
A adequação pretende aperfeiçoar o

sistema de cobrança dos emolumentos, bem como

a revisão dos respectivos valores, para garantir a
uniformidade, isonomia e razoabilidade entre o
serviço prestado e o custo efetivo ao cidadão.

3.2.2

Projeto de Lei para
a reorganização
das serventias
extrajudiciais, no
âmbito do Estado do
Tocantins
Diante

da

imprescindibilidade

de regularização da situação das serventias
extrajudiciais do Estado do Tocantins, a fim de se
evitar questionamentos administrativos e judiciais

acerca das delegações outorgadas a candidatos
aprovados em concurso público, bem como das

serventias vagas a serem ofertadas em futuros

certames, a Corregedoria Geral da Justiça apresentou
minuta de Projeto de Lei visando à reorganização

das serventias extrajudiciais, no âmbito do Estado

3.2.3

Provimento para
parcelamento das
custas judiciais
Com o objetivo de uniformizar e

implementar os procedimentos necessários para
o parcelamento das custas judiciais no Estado do

Tocantins, a Corregedoria Geral da Justiça, em parceria
com a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça do

Estado do Tocantins, regulamentou, por meio do
Provimento nº 7/2017/CGJUS, o procedimento para
parcelamento das custas judiciais previstas na Lei nº

1.286/2001 e o deferimento parcial da gratuidade de

justiça disciplinado no artigo 98, §§ 5º e 6º, da Lei
nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), de forma a

conferir isonomia aos jurisdicionados e permitir que
gozem de isenção e/ou parcelamento correlatos à
sua condição econômica.

do Tocantins.

20
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3.2.4

Criação de comissão
de estudos para
revisão da Lei de
Custas Judiciais
Considerando

o

descompasso

3.2.5

Criação de Grupos de
Estudos para a revisão
e elaboração dos
manuais de rotinas
cartorárias

entre a legislação estadual e o novo modelo de

processo instituído pelo Código de Processo Civil,

a Corregedoria colocou como meta de gestão a
revisão da Lei que dispõe sobre Custas Judiciais.

A necessidade de revisar os manuais de

rotinas cartorárias surgiu com o advento do processo
eletrônico e dos diversos atos normativos expedidos
pelo CNJ, que alteraram significativamente a rotina
de trabalho dos juízes e dos servidores da justiça.
Os

grupos

foram

formados

por

magistrados e servidores da cada especialidade,

bem como integrantes do suporte e-Proc/TJTO e
da Coordenadoria de Gestão Estratégica, visando
à elaboração dos Manuais de Procedimentos nas
áreas de:

1. Família e Sucessões;
2. Fazenda Pública;

3. Infância e Juventude;
4. Cível;

5. Penal;

6. Juizados Especiais Cíveis e Criminais;
7. Violência Doméstica.

A criação de manuais próprios de rotinas

cartorárias visa à uniformização de procedimentos e
prevenção de equívocos no âmbito administrativo,

para que a prestação jurisdicional ganhe mais
celeridade e eficiência.

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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3.2.6

Criação do Centro
de Orientação,
Mediação, Conciliação
e Interlocução em
Litígios Internos e
Administrativos,
Gerenciamento de
Crises e Prevenção de
Demandas (COMCILIA)
A Portaria nº 2.061/2017 CGJUS criou no

de Crises e Prevenção de Demandas - COMCILIA.

A iniciativa atende a uma Recomendação

do CNJ e, como o próprio nome anuncia, tem o

objetivo de conciliar, gerenciar crises e prevenir
conflitos administrativos de baixo potencial de

lesividade no âmbito administrativo do Poder
Judiciário tocantinense.

3.2.7

Criação da
Coordenadoria da
Cidadania
A Coordenadoria da Cidadania, criada

âmbito da Corregedoria Geral da Justiça o Centro de

no ano de 2017, por meio do Provimento nº 3/2017/

Litígios Internos e Administrativos, Gerenciamento

de todas as ações decorrentes da efetivação de

Orientação, Mediação, Conciliação e Interlocução em

22

CGJUS, tem por finalidade o planejamento e execução

Projetos como Meu Pai, Meu Presente, que busca
Relatório Anual de Atividades – 2017

reduzir o número de pessoas sem paternidade,

no Estado do Tocantins; constelação familiar, que,
por meio de vivências, ajuda a identificar conflitos
subjacentes às demandas judiciais, viabilizando sua

resolução através do diálogo e promovendo a paz
social; dentre outras atividades congêneres, que

possibilitam a execução de metodologias capazes
de mobilizar, articular, coordenar e assegurar a

participação dos magistrados e oficiais de serventias
extrajudiciais para o alcance dos resultados esperados.

3.2.8

Criação das Comissões
Permanentes de
Sindicância e Processo
Administrativo
Disciplinar
As

Comissões

Permanentes

de

3.2.9

Revisão do
Provimento nº 2/2011/
CGJUS e do Manual
de Procedimentos
Disciplinares
A consolidação das normas gerais da

Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar

Corregedoria, representada pelo Provimento nº

CGJUS, com a finalidade de apurar irregularidades no

pelos serventuários nas rotinas dos serviços judiciais.

foram instituídas por meio do Provimento nº 1/2017/
serviço público, conduzindo processos disciplinares

2/2011, reúne os atos normativos a serem aplicados
A necessidade de alteração e atualização

em face de servidores e oficiais das serventias

da parte que trata dos procedimentos disciplinares

Permanentes das Comarcas.

do respectivo Provimento CGJUS nº 2/2011, na parte

extrajudiciais,

em

auxílio

aos

Corregedores

As Comissões são compostas, cada

uma, por quatro servidores do quadro efetivo do

Poder Judiciário, podendo atuar fora da sede da
Corregedoria Geral da Justiça, mediante autorização
do Corregedor-Geral.

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins

levou à criação de Grupo de Trabalho para a revisão

que trata da apuração das infrações de natureza

administrativa (Seção 6, itens 1.6.1 a 1.6.9), assim
como do Manual de Procedimentos Disciplinares
instaurados em face de servidores de 1º Grau.

23

3.2.11

Minuta de Resolução
para regulamentação
da Lei que instituiu o
juiz sem rosto
Com o objetivo de adotar o anonimato

dos juízes responsáveis pelo julgamento de crimes
cometidos por organizações criminosas e, com
isso, preservar a identidade e a integridade física

dos magistrados criminais, como forma de garantirlhes a segurança, a Corregedoria Geral da Justiça

3.2.10

encaminhou expediente com minuta de Resolução

para a Comissão de Regimento e Organização
Judiciária do TJTO.

O expediente visa à regulamentação, no

Provimento de
Regularização
Fundiária

âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins,
da Lei Federal n.º 12.694/2012, que estabelece o
processo e o julgamento colegiado em 1º grau de
crimes praticados por organizações criminosas.

A partir de demandas apresentadas

durante as visitas do Projeto Corregedoria Cidadã, a
Corregedoria Geral da Justiça publicou o Provimento

nº 6/2017/CGJUS, que tem como objetivo regular
o procedimento de retificação administrativa de

matrícula para inserção das coordenadas dos
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais,

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro,
na forma regulada pela Lei Federal nº 10.267/2001.
O

Provimento

busca

sistematizar

3.2.12

Projeto de Lei para
elevação da Comarca
de Augustinópolis de
2ª para 3ª Entrância

e simplificar as normas atinentes à retificação
administrativa de registro imobiliário decorrentes
de

certificação

geodésica

de

imóveis

especialmente em relação às glebas públicas.
24

rurais,
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O Projeto de Lei para elevação da

Comarca de Augustinópolis de 2ª para 3ª Entrância

passou a integrar uma das ações do Corregedoria
Cidadã.

A iniciativa foi decorrência de diagnóstico

realizado na Comarca durante a correição geral
ordinária, promovida pela CGJUS, em conjunto com

dados levantados no Sistema e-Proc/TJTO, os quais
demonstraram o aumento significativo da demanda
jurisdicional.

A alteração proposta visa à distribuição

igualitária dos serviços forenses e à racionalização
dos recursos financeiros, de forma a melhorar a

efetiva prestação da tutela jurisdicional de natureza
singular, sem aumento de despesa.

3.2.13

Redistribuição de
competência das varas
da Comarca de Palmas

3.2.14

Transformação de
cargos vagos de juízes
substitutos em cargos
de juízes auxiliares
de segunda e terceira
entrâncias
A Corregedoria apresentou à Comissão

de Regimento e Organização Judiciária minuta de
Com o objetivo de equalizar a demanda

processual entre as diversas varas da Comarca de
Palmas, foi encaminhada à Comissão de Regimento e

Organização Judiciária do Tribunal de Justiça minuta
de Resolução visando à renomeação e redistribuição

da competência das Varas Cíveis, Fazendas Públicas
e Juizado Especial Criminal da Comarca de Palmas.

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins

Projeto de Lei para a transformação de cargos vagos

de juízes substitutos em cargos de juízes auxiliares de
segunda e terceira entrâncias.

O projeto visa a suprir demandas

urgentes e indispensáveis para a manutenção da
prestação jurisdicional em unidades temporariamente

desfalcadas, em razão das ausências legais dos seus
responsáveis ou maiores carências e demandas.

25

3.2.15

3.2.16

Solicitação de Curso
de Gestão Judiciária
e Capacitação no
Sistema e-Proc/TJTO

Curso de Correição
Geral Ordinária
Extrajudicial
A Corregedoria, em parceria com a Esmat,

transmitiu para as 42 (quarenta e duas) Comarcas
o curso “Correição Geral Ordinária Extrajudicial –
Legislação e Prática – na modalidade EAD”.

A iniciativa buscou atender às dúvidas

Com a finalidade de aprimorar as

envolvendo aspectos práticos sobre a fiscalização

do Poder Judiciário e, ainda, verificada a necessidade

necessidade de conferir conhecimento técnico-

sobre movimentação processual e lançamento de

de garantir a segurança jurídica necessária aos atos

solicitou à Esmat a formatação e execução do curso

3.2.17

competências gestoras de magistrados e servidores

das serventias extrajudiciais, tendo em vista a

de treinamentos e cursos para o aperfeiçoamento

jurídico ao agente fiscalizador e seus auxiliares, capaz

atos ordinatórios no sistema e-Proc, a Corregedoria

notariais e de registro.

de Gestão Judiciária e do curso de Movimentação
Processual e-Proc/TJTO.
A

capacitação

pretende

sanar

as

dificuldades detectadas nas comarcas correcionadas
quanto à capacidade de administração cartorária,
gestão

de

recursos

humanos,

movimentação

adequada no sistema eletrônico e domínio da

governança judiciária, para que o serviço jurisdicional

seja prestado com mais qualidade e os dados
estatísticos, mais fidedignos.
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Transferência do
Distrito de Conceição
do Tocantins da
Comarca de Dianópolis
para Arraias
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A partir dos relatos sobre as dificuldades

decorrentes da localização geográfica do município
de Conceição do Tocantins, foi identificada a
necessidade de reorganização judiciária.

Para sanar o problema, a Corregedoria

apresentou proposta de alteração do anexo I da Lei

Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996, para

que o município de Conceição do Tocantins, hoje
integrante da Comarca de Dianópolis, passe a ser

abrangido pela Comarca de Arraias, o que tornará
mais eficiente a prestação jurisdicional.

3.2.18

Encaminhamento das
demandas
Após percorrer as 42 Comarcas do

Estado catalogando todas as demandas e sugestões,
o projeto Corregedoria Cidadã cumpriu a primeira

etapa com sucesso, inclusive implementando várias
ações com efetividade.

Durante a tabulação e consolidação

dos dados foram registradas demandas que são de

atribuição de diferentes órgãos, como Tribunal de

Justiça, Escola Superior da Magistratura Tocantinense,
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins

OAB, Ministério Público, entre outros.

Na qualidade de interveniente junto

a esses órgãos, a Corregedoria encaminhou as

demandas para as devidas providências. Desta forma,
o Projeto Corregedoria Cidadã cumpre seu papel de

contribuir de forma dialógica e participativa para o
aprimoramento do Poder Judiciário e para a prestação
de uma justiça de mais qualidade para o cidadão.

3.3

Capacitações e Cursos
aos Servidores da
Corregedoria
No início da gestão foi solicitada à

Esmat a formatação e execução do Curso de
Técnicas Legislativas, direcionado aos servidores

desta Corregedoria Geral da Justiça, justificado pela
constante demanda de elaboração de provimentos,
manuais,

recomendações,

relatórios,

portarias

e, igualmente, pela necessidade de contínuo
aperfeiçoamento,

atualização

e

conhecimento

teórico e prático de técnicas para elaboração de

tais documentos, o que repercute na qualidade dos
27

serviços oferecidos por este órgão correcional.
Cabe

registrar,

ainda,

que

houve

capacitação de servidores da Corregedoria Geral da
Justiça em outros cursos e eventos, realizados pela
Escola Superior da Magistratura Tocantinense:

• “Cinedebate em Direitos Humanos:

instrumento de educação e acesso à justiça”
9001:2015

• Análise e Interpretação da Norma ISO
• Aspectos Judiciais da Improbidade

promovido pela Corregedoria Nacional de Justiça.
Diante

dos

desafios

propostos,

a

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
alcançou o cumprimento integral das Metas para o
ano de 2017, as quais seguem abaixo:

Administrativa- Turma III

• Gestão por Competência
• Inglês Introdutório

• Minicurso sobre “Pesquisa Empírica no

Direito: Possibilidade e Estímulo à Conexão com a
realidade”

• Minicurso sobre “Resolução Consensual

de Conflitos nos Cartórios Extrajudiciais como forma
de Acesso à Justiça no Estado do TO”

• Movimentação Processual adequada e o

impacto nos relatórios estatísticos do CNJ

• Pós-Graduação em Direito Constitucional

Judicial

• Pós-Graduação em Teoria da Decisão
• Pós-Graduação em Estado de Direito e

Combate à Corrupção

• Redação Oficial

• Curso básico de formação de Conciliador

3.4

Metas da Corregedoria
Nacional de Justiça
para 2017

META 1:
Implantação
do PJeCor
proposta

A

foi

meta

suspensa

ME
SUSP TA
ENSA

pela própria Corregedoria
Nacional de Justiça em
razão “das dificuldades

técnicas encontradas pela

equipe de Tecnologia da Informação do CNJ”,

como informado no XI Encontro Nacional do
Poder Judiciário.

As metas das Corregedorias Gerais da

Justiça Estaduais, para o ano de 2017, foram definidas
no 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário,
28
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META 2:

Apreciação colegiada
das decisões liminares
Para cumprimento

da meta foram solicitadas
à

Presidência

informações

do

acerca

TJTO
da

META
CUMPRIDA

existência de funcionalidade
no sistema e-Proc/TJTO, que
permita o controle exigido
pela respectiva meta.

Em resposta, restou informado pelo

TJTO que já existe ferramenta específica, a

qual foi disponibilizada a cada desembargador,
possibilitando a extração de relatórios para o

Ato que Implique Inelegibilidade (CNCIAI) e do
Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA),

estabelecidos pelo CNJ, já estando na fase final de
consolidação.

META 4:

Unificação de
dados de crianças e
adolescentes por meio
de CPF
Para cumprimento

cumprimento da respectiva meta. Tais informações

da meta 4, foi determinado

Justiça do Tocantins diretamente à Corregedoria

da

foram prestadas pela Presidência do Tribunal de

aos magistrados das Varas

Nacional de Justiça.

do Estado do Tocantins

META 3:

a

que

Automatização de
cadastros
dessa
se

a

solicitou-

implementação

de

META
CUMPR
IDA

funcionalidades à Diretoria
de Tecnologia da Informação
do TJTO, a qual viabilizou

e

Juventude

regularizassem

documentação

das

crianças

e

adolescentes em instituições de acolhimento, até
31 de maio de 2017.

A partir de então, as crianças e

adolescentes que adentrassem em programas
de acolhimento ou socioeducativos deveriam,

necessariamente, obter seu documento de CPF,

para fins de inserção do número nas respectivas
guias.

Para o atendimento

meta,

Infância

META
CUMPR
IDA

Convém esclarecer que não foi

necessária a realização de mutirões, diante

do pronto atendimento da demanda pelos
magistrados das Varas da Infância e Juventude do
Estado.

via web service a interoperabilidade do

sistema de Cadastro Nacional de Condenados

por Ato de Improbidade Administrativa e por
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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META 5:
Controle de
prazos na medida
socioeducativa
A

Corregedoria

da Justiça elaborou projeto
com o objetivo de implantar
ferramenta

específica

META
CUMPR
IDA

no

Sistema e-Proc/TJTO capaz
de

identificar,

diferenciada,

de

todos

forma
os

processos

referentes a adolescentes infratores que cumprem
medida socioeducativa de internação provisória.

O objetivo da ferramenta é emitir alerta,

de forma visível, acerca da contagem regressiva

do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias referente à
expiração da referida medida.

META 6:

Cooperação jurídica
nacional
da

meta

locais, que adolescentes e jovens em situação

de vulnerabilidade se integrem à sociedade e ao

sistema produtivo pelas vias da cidadania e do
trabalho decente, buscando encurtar as distâncias

entre empresas e jovens em cumprimento de
medida socioeducativa, de forma a auxiliá-los no
importante primeiro passo rumo à inserção no
mercado de trabalho.

META 7:

Fiscalização do
cumprimento do
prazo legal de
encerramento das
ações de destituição
e suspensão do poder
familiar
Esta meta foi

contemplada no mesmo
projeto instituído para a

META
CUMPR
IDA

Meta 5.

Para o atendimento
foi

elaborado

o

projeto denominado “Primeiros
Passos”,

Infância e Juventude, Defensoria Pública e empresas

voltado

META
CUMPR
IDA

para

adolescentes infratores, com
vistas à sua ressocialização.

O projeto visa a

garantir, a partir de ações conjuntas com a Justiça

do Trabalho, Ministério Público do Trabalho,
Coordenadoria da Infância e Juventude, Varas da
30
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3.5

Grau de
Prioridade

Planejamento
Orçamentário para
2018

1
1
2
2
3

Para a elaboração da previsão das

demandas orçamentárias da Corregedoria Geral da

4

Descrição/Especificação
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica
Diárias Civil
Passagens e Despesas
com Locomoção
Diárias Militar
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Física
Ajuda de Custo

Valor Total

R$ 680.917,53
R$ 764.678,23
R$ 60.000,00
R$ 50.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00

Total R$ 1.565.595,76

Justiça, foi realizado estudo minucioso acerca das
atividades a serem desenvolvidas durante o exercício
de 2018.

As estimativas dos custos foram obtidas

com suporte nos gastos realizados durante o

exercício de 2017, atentando-se para a eficiência na
sua execução.

Por conseguinte, foram consideradas

as seguintes previsões de despesas, ordenadas
conforme grau de prioridade, para custeio das

atividades que serão desenvolvidas pela Corregedoria
durante o exercício de 2018, quais sejam:

ORÇAMENTO 2018
Unidade

Corregedoria Geral da

Administrativa:

Justiça

UG de Recursos:

Tribunal de Justiça

Programa de
Trabalho:

Gestão, Manutenção e
Serviços ao Poder
Judiciário do Tocantins
Coordenação e
Manutenção dos

Descrição da Ação:

Serviços
Administrativos da
Corregedoria Geral da
Justiça

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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C O R R E G E D O R I A

G E R A L

D A

J U S T I Ç A

04
D O

T O C A N T I N S

R E L A T Ó R I O

D E

A T I V I D A D E S

CORREIÇÕES GERAIS
ORDINÁRIAS - 2017
2 0 1 7

A quantidade de Correições Ordinárias

Em todas as Correições Ordinárias

realizadas anualmente é estabelecida no art. 5º, inciso

realizadas são fiscalizados os serviços e dependências

Justiça, que prevê, no mínimo, 10 (dez) comarcas

como os estabelecimentos prisionais pertencentes à

XI, do Regimento Interno da Corregedoria Geral da
correcionadas.

Superando a previsão regimental, este

do fórum, as serventias judiciais e extrajudiciais, bem
circunscrição da comarca.

Os trabalhos de fiscalização das

Órgão Censor realizou 17 (dezessete) Correições

atividades desempenhadas nos cartórios judiciais são

por cento) das comarcas do Estado do Tocantins,

sob a supervisão da Juíza Auxiliar, Rosa Maria Gazire

Ordinárias, o que corresponde a 40% (quarenta
conforme o seguinte cronograma:

MÊS

COMARCA

Rossi, que avalia a qualidade do serviço prestado,
por meio da análise dos processos que tramitam em

PERÍODO

Abril

Araguaçu e Alvorada

3 a 7/4

Maio

Tocantínia

2 a 5/5

Maio

Augustinópolis

Junho

Novo Acordo

Junho

Miracema e Miranorte

19 a 23/6

Agosto

Aurora e Taguatinga

21 a 25/8

Setembro

Peixe

12 a 14/9

Setembro

Araguatins e Ananás

25 a 29/9

Outubro

Dianópolis e Almas

16 a 20/10

Novembro

Wanderlândia e Itaguatins

Novembro

Tocantinópolis
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realizados pela equipe da assessoria jurídica judicial,

22 a 26/5
5 a 9/6

cada serventia. A partir de então, são apresentadas
as orientações visando à melhoria dos serviços
cartorários.

Assim

como

ocorre

nos

cartórios

judiciais, as serventias extrajudiciais também são
fiscalizadas por este Órgão Censor. A assessoria
jurídica extrajudicial, sob a supervisão do Juiz Auxiliar,

Océlio Nobre da Silva, realiza minuciosa fiscalização

das atividades desempenhadas pelos notários e
registradores, assim como da estrutura física dos

estabelecimentos, registro dos selos de fiscalização,
recolhimento de tributos, arquivo de livros

e

6 a 10/11
20 a 24/11
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elaboração dos documentos.

O trabalho de fiscalização não se resume

a conhecer a realidade da comarca e as dependências

do fórum, sendo necessária, também, a realização

de inspeções nos estabelecimentos penitenciários e

prisionais, a fim de vistoriar a estrutura e apresentar
soluções diante dos problemas identificados.

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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REGISTROS DAS
CORREIÇÕES
REALIZADAS

Comarca de Alvorada e distrito de Talismã
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Comarca de Araguaçu e distrito de Sandolândia

Comarca de Alvorada e distrito de Talismã

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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Comarca de Alvorada e distrito de Talismã

Comarca de Tocantínia e distritos de Lajeado, Lizarda e Rio Sono

38
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Comarca de Tocantínia e distritos de Lajeado, Lizarda e Rio Sono

Comarca de Augustinópolis e distritos de Carrasco Bonito, Esperantina, Praia Norte, Sampaio e São
Sebastião do Tocantins

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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Comarca de Augustinópolis e distritos de Carrasco Bonito, Esperantina, Praia Norte, Sampaio e São
Sebastião do Tocantins

Comarca de Novo Acordo e distritos de Aparecida do Rio Negro, Lagoa do Tocantins, Santa Tereza do
Tocantins e São Félix do Tocantins

40

Relatório Anual de Atividades – 2017

Comarca de Novo Acordo e distritos de Aparecida do Rio Negro, Lagoa do Tocantins, Santa Tereza do
Tocantins e São Félix do Tocantins

Comarca de Miracema do Tocantins

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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Comarca de Miracema do Tocantins

Comarca de Miranorte e distritos de Barrolândia, Dois Irmãos do Tocantins e Rio dos Bois
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Comarca de Miranorte e distritos de Barrolândia, Dois Irmãos do Tocantins e Rio dos Bois

Comarca de Aurora do Tocantins e distritos de Combinado, Lavandeira e Novo Alegre

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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Comarca de Aurora do Tocantins e distritos de Combinado, Lavandeira e Novo Alegre

Comarca de Taguatinga e distrito de Ponte Alta do Bom Jesus
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Comarca de Taguatinga e distrito de Ponte Alta do Bom Jesus

Comarca de Peixe e distritos de Jaú do Tocantins, São Valério e Vila Quixaba

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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Comarca de Peixe e distritos de Jaú do Tocantins, São Valério e Vila Quixaba

Comarca de Araguatins e distritos de Buriti do Tocantins, Natal e São Bento do Tocantins

46

Relatório Anual de Atividades – 2017

Comarca de Araguatins e distritos de Buriti do Tocantins, Natal e São Bento do Tocantins

Comarca de Ananás e distritos de Angico, Cachoeirinha e Riachinho

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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Comarca de Ananás e distritos de Angico, Cachoeirinha e Riachinho

Comarca de Dianópolis e distritos de Conceição do Tocantins, Novo Jardim, Rio da Conceição e Taipas do
Tocantins
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Comarca de Dianópolis e distritos de Conceição do Tocantins, Novo Jardim, Rio da Conceição e Taipas do
Tocantins

Comarca de Almas e distritos de Ponte Alta e Bom Jesus

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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Comarca de Wanderlândia e distritos de Darcinópolis e Piraquê

Comarca de Itaguatins e distritos de Bela Vista, Maurilândia do Tocantins, São Miguel do Tocantins e
Sumaúma
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Comarca de Tocantinópolis e distritos de Aguiarnópolis, Luzinópolis, Nazaré, Palmeiras do Tocantins e
Santa Terezinha do Tocantins.

Comarca de Tocantinópolis e distritos de Aguiarnópolis, Luzinópolis, Nazaré, Palmeiras do Tocantins e
Santa Terezinha do Tocantins.

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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C O R R E G E D O R I A

G E R A L

D A

J U S T I Ç A

05
D O

T O C A N T I N S

R E L A T Ó R I O

D E

A T I V I D A D E S

BALANÇO ANUAL DOS
DEPARTAMENTOS DA
CORREGEDORIA
2 0 1 7

5.1

Assessorias Judicial,
Extrajudicial e de
Projetos
As assessorias são responsáveis pela

execução de tarefas específicas, tais como instrução

de processos e demais expedientes, elaboração de

minutas de pareceres jurídicos, decisões, despachos,
relatórios,

provimentos,

circulares,

portarias,

recomendações e outros atos administrativos que
forem necessários, todos sujeitos à apreciação dos

juízes auxiliares e consideração final do corregedorgeral.

Aos assessores cabe ainda desenvolver

projetos e minutas de atos, contratos, convênios ou

acordos, auxiliar nos trabalhos de correição, inspeção,
visitas às serventias judiciais e extrajudiciais.
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Quadro demonstrativo dos
processos SEI movimentados
e a quantidade de atos
elaborados pela Assessoria
Judicial no ano de 2017
Processos eletrônicos na
Assessoria Judicial
Gerados

Total
14

Tramitação no período

1.197

Fechados

1.040

Andamento

157

*Dados até 1º de dezembro de 2017

Documentos gerados pela
Assessoria Judicial

Despacho

Despacho/Ofício
Decisão/Ofício
Parecer

Informação
Ofício

Decisão
Outros

Total

Parecer

661

Despacho

480

Despacho/Ofício

220

Manifestação

124

Decisão/Ofício

102

Decisão

63

Ofício

17

Informação

6

Portaria

6

Solicitação

2

Certidão

1

E-mail

1

Provimento

1

Total

1.685

* Dados até 1º de dezembro de 2017

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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Quadro demonstrativo dos
processos SEI movimentados
e a quantidade de atos
elaborados pela Assessoria
Extrajudicial no ano de 2017

Processos eletrônicos na
Assessoria Extrajudicial
Gerados

Total
147

Tramitação no período

1.069

Fechados

845

Andamento

224

* Dados até 1º de dezembro de 2017

Documentos gerados pela
Assessoria Extrajudicial
Despacho

Parecer

Despacho

Despacho/Ofício
Manifestação

Decisão/Ofício
Decisão
Outros

Total
1.034

Despacho/Ofício

763

Decisão/Ofício

124

Parecer

100

Informação

85

Ofício

55

Decisão

50

Manifestação

26

Ofício circular

6

Portaria

5

Certidão

3

Aviso

2

Memorando

2

Minuta

2

Errata

1

Provimento

1

Total

2.259

* Dados até 1º de dezembro de 2017
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Quadro demonstrativo dos
processos SEI movimentados e
quantidade de atos elaborados
pela Assessoria de Projetos no
ano de 2017

Processos eletrônicos na
Assessoria de Projetos

Total

Gerados

34

Tramitação no período

69

Fechados

23

Andamento

46

* Dados até 1º de dezembro de 2017

Documentos gerados pela
Assessoria de Projetos

Ofício

Despacho/Ofício
Certidão

Informação

Memorando
Portaria

Despacho
Outros

Total

Ofício

33

Despacho/Ofício

27

Certidão

24

Informação

16

Memorando

12

Portaria

11

Despacho

6

Decisão

5

Manifestação

4

Recomendação

2

Relatório

1

TOTAL

141

* Dados até 1º de dezembro de 2017

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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5.2

responsável

dos

meio do Sistema de Controle de Acesso, sendo eles:

Cadastro Nacional de Adoção; Cadastro Nacional
de Adolescentes em Conflitos com a Lei; Cadastro

Nacional de Condenados por Ato de Improbidade

Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça
(Resolução nº 8/2005), a Coordenadoria de Apoio é
o departamento responsável pelo fornecimento de
todo o suporte administrativo para a consecução das

atividades afetas a este Órgão Censor, dispensando

auxílio direto aos Gabinetes do Corregedor e dos
Juízes Auxiliares e à Chefia de Gabinete na elaboração

de expedientes diversos, publicações no Diário da
Justiça, acompanhamento do corpo funcional do

órgão nas correições, planejamento e requisição de
transporte e diárias.

No decorrer de 2017, o departamento

foi responsável pelo recebimento e distribuição de
expedientes e atos normativos recebidos no órgão,

bem como por todas as providências visando à

participação do corregedor-geral da Justiça, juízes
auxiliares e chefe de gabinete em eventos que
compõem o calendário oficial da Corregedoria Geral

e decorrentes de convites, dentre os quais se destaca
o Encontro Nacional do Colégio de Corregedores
Gerais de Justiça – ENCOGE.

Ao referido departamento compete a

manutenção do cadastro de magistrados e servidores
no Sistema de Penhora on line (BACENJUD); Cadastro

de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS);
Sistema on line de Restrição Judicial de Veículos

(RENAJUD) e Sistema de dados referentes à renda

e ao patrimônio dos réus em processos judiciais da
Receita Federal (INFOJUD), totalizando, ao longo do
ano, mais de 100 (cem) atendimentos via SEI, e-mail
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regional

de Justiça para uso de magistrados e servidores, por

Em observância ao que disciplina o

Além da gestão dos sistemas suso

mencionados,

administração

sistemas disponibilizados pelo Conselho Nacional

Coordenadoria de
Apoio

e telefone.

pela

a

Coordenadoria

de

Apoio

Administrativa e por Ato que implique inelegibilidade;
Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas; Cadastro
Nacional de Inspeções em Unidades de Internação e

Semiliberdade; Cadastro Nacional de Inspeções nos
Estabelecimentos Penais; Justiça Plena; Justiça Aberta

(Serventia Extrajudicial, Serventia Judicial de 1º Grau
e Serventia Judicial de 2º Grau); Sistema Nacional de
Bens Apreendidos e Sistema Nacional de Controle de
Interceptações.

Por fim, o departamento foi responsável

pela coordenação, acompanhamento e execução

das ações necessárias para a realização das 17
(dezessete) correições gerais ordinárias realizadas
pela Corregedoria Geral no ano de 2017, por meio

da elaboração de atos oficiais para validação das
correições, inclusão e manutenção do sistema de

correições on line – SICOR e elaboração de relatórios
finais de correição, bem como forneceu suporte
aos Juízes Diretores de Foro para a realização das
correições gerais ordinárias anuais, nas 42 (quarenta
e duas) Comarcas Estado do Tocantins.

5.3

Comissões
Permanentes de
Sindicância e Processo
Administrativo
Disciplinar

é
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A Corregedoria Geral da Justiça, por

meio do Provimento nº 1/2017/CGJUS, revogou

Processos
eletrônicos no SEI

Total

o Provimento nº 10/2013/CGJUS e instituiu as
Comissões Permanentes de Sindicância e Processo

Gerados

4

Administrativo Disciplinar.

Tramitação no período

15

designados os servidores Raelza Ferreira Lopes, na

Fechados

4

Rezende e Raquel Cristina Ribeiro Coimbro Coelho,

Andamento

11

Na Portaria nº 2.854/2017/CGJUS foram

condição de Presidente, Antônio José Ferreira de
na condição de membros, e a servidora Sheila Silva

*Dados até 30 de novembro de 2017

do Nascimento, na condição de suplente, para
comporem a Comissão Permanente de Processo
Administrativo Disciplinar.

Pela Comissão de Processo Administrativo

Disciplinar, foram realizados no ano em curso os
seguintes atos, conforme abaixo descrito:

Processos eletrônicos

Total

Gerados

19

Tramitação no período

69

Fechados

62

Andamento

7

*Dados até 30 de novembro de 2017

5.4

Comissão Estadual
Judiciária de Adoção
(CEJA) e Meu Pai, Meu
Presente
Dentre

as

atividades

desenvolvidas

pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção

(CEJA), destaca-se o gerenciamento periódico e a
alimentação dos cadastros instituídos pelo Conselho

Por meio da Portaria nº 2.855/2017/

CGJUS foram designadas para compor a Comissão
Permanente de Sindicância as servidoras Esffânia

Gonçalves Ferreira, na condição de Presidente,
Marcela Batista Botelho e Daiany Cristina Guimarães

Ferreira, na condição de membros, e a servidora Vânia
Ferreira da Silva Rocha, na condição de suplente.

Os processos SEI acompanhados pela

Comissão Permanente de Sindicância, durante o ano
de 2017, seguem abaixo detalhados:

Nacional de Justiça, quais sejam, Cadastro Nacional

de Adoção (CNA), Cadastro Nacional de Adolescentes
em Conflito com a Lei (CNACL) e Cadastro Nacional
de Crianças Acolhidas (CNCA).

Em obediência ao disposto no art. 7º,

incisos II, III, IV e art. 10 do Regimento Interno da

Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Estado do

Tocantins (Resolução CEJA/TO nº 1, de 2 de setembro
de 2011) foram nomeados os novos membros para o
biênio 2016/2018, por meio do Decreto Judiciário nº
236/PRESIDÊNCIA/ASPRE.

Considerando a necessidade de melhor

estruturar o projeto Meu Pai, Meu Presente, a fim de
possibilitar a execução de metodologias capazes de
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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assegurar a participação e o comprometimento dos

sugestões, dúvidas, reclamações, denúncias, críticas

e Pessoas Naturais para o alcance dos resultados

judiciais no primeiro grau e dos serviços extrajudiciais.

Magistrados e Oficiais dos Cartórios de Registro Civil

esperados, foi criada a Coordenadoria da Cidadania,

ou pedido de informações decorrentes dos serviços

A partir das demandas recebidas, a

por meio do Provimento nº 3/2017/CGJUS.

Corregedoria Geral adota as medidas adequadas

coletadas informações acerca dos reconhecimentos

por parte de magistrados ou servidores, procurando

A partir do SEI nº 17.0.000017879-9 foram

de paternidade efetivados pelas serventias no 1º

semestre do ano de 2017. Após a coleta dos dados,
foi criado o relatório dos reconhecimentos de
paternidade lavrados pelos Cartórios de Registro

para sanar eventuais faltas, omissões ou excessos

elevar os padrões de transparência, presteza e
segurança das atividades desenvolvidas em primeira
instância.

Por meio do ‘Portal do Cidadão’ no site

Civil de Pessoas Naturais do Estado do Tocantins no

da Corregedoria, a parte interessada preenche o

Corregedor Nacional de Justiça por meio do Ofício nº

processuais, expondo sua demanda, o qual será

primeiro semestre de 2017 e encaminhado ao
8661/2017/CGJUS/ASCGJUS.

Os processos que tramitaram na unidade

da CEJA durante o ano de 2017 seguem abaixo
representados:

formulário eletrônico com seus dados pessoais e
autuado de imediato e se transformará em processo

administrativo, no Sistema Eletrônico de Informações
(SEI), para posterior envio à Chefia de Gabinete

da Corregedoria Geral da Justiça, para apreciação.

O jurisdicionado pode, ainda, entrar em contato
com a Controladoria das Comarcas, por meio do

Processos
eletrônicos no SEI

telefone 0800-6444334, ou dirigir-se pessoalmente à

Total

Corregedoria Geral.

No período compreendido entre fevereiro

Gerados

6

Tramitação no período

56

e novembro de 2017, foram autuados 158 (cento e

Fechados

49

SEI, oriundos de reclamações e/ou manifestações

Andamento

cinquenta e oito) processos eletrônicos, por meio do
diversas, além de ter tramitado 164 (cento e sessenta

7

e quatro) processos desta natureza na respectiva
unidade.

*Dados até 29 de novembro de 2017

5.5

Segue, abaixo, quadro ilustrativo com os

atos praticados pela Controladoria das Comarcas no
ano de 2017.

Controladoria das
Comarcas
A

departamento

Controladoria
diretamente

das

Comarcas,

subordinado

ao

Corregedor-Geral da Justiça, é a unidade instituída
para servir de canal de comunicação direta entre

o cidadão e este Órgão Censor, visando a receber
60
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Documentos gerados
na Controladoria
das Comarcas

Informação

Formulário on line
Outros

Total

Informação

203

Formulário on line

158

Certidão

20

Solicitação

5

E-mail

1

Total

387

*Dados até 23 de novembro de 2017

5.6

5.6.1

Divisão de Normas,
Procedimentos
Judiciais e
Administrativos

Seção de Normas,
Procedimentos
Judiciais e
Administrativos

Conforme dispõe o artigo 24 do Regimento

A Seção de Normas, Procedimentos

Interno da Corregedoria Geral da Justiça, a Divisão de

Judiciais e Administrativos tem sua competência

compreende as seguintes seções:

Corregedoria (Resolução nº 8/2005).

Normas, Procedimentos Judiciais e Administrativos
1. Seção de Normas, Procedimentos

Judiciais e Administrativos;
Cadastro;

2. Seção

de

Controle,

Registro

3. Seção

de

Fichário

Confidencial,

Processual e Disciplinar de Magistrados;

4. Seção de Protocolo e Expediente;
5. Seção de Arquivo e Materiais.

e

definida no artigo 29 do Regimento Interno da

Dentre as atribuições da Seção, destaca-se

o acompanhamento diário dos processos eletrônicos

do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria
Nacional de Justiça, intimações e notificações

recebidas, as quais são autuadas no Sistema de

Processo Eletrônico (SEI) para providências no
âmbito desta Corregedoria, prestando as informações

solicitadas, via processo eletrônico PJe, na forma e
prazos determinados.

A tabela abaixo reúne as informações

referentes ao exercício de 2017, relacionando a
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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quantidade de processos recebidos do Conselho

Nacional de Justiça e da Corregedoria Nacional de

Justiça, consignando as informações prestadas por
este Órgão Censor.

Mês

Intimações recebidas

Informações Prestadas

Janeiro

6

6

Fevereiro

8

3

Março

10

8

Abril

4

4

Maio

17

12

Junho

6

4

Julho

0

0

Agosto

11

6

Setembro

3

7

Outubro

5

4

Novembro

2

2

Total

72

56

Cabe ressaltar que dentre as intimações

recebidas pela Corregedoria Geral da Justiça, algumas

se referem apenas à comunicação de arquivamento
de feitos pelo CNJ, não sendo necessária a prestação
de informações adicionais por este Órgão.

Programas e sistemas acompanhados
pela DNPJA
Sistema Nacional de Bens Apreendidos (Resolução nº 63/2008/CNJ)
A alimentação é feita pelas serventias judiciais diretamente no sistema de bens apreendidos,
disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça.
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Sistema de Inspeções nos Estabelecimentos Penais (Resolução nº 47/2007/CNJ
e Provimento nº 5/2012/CGJUS)
A alimentação é feita pelos juízes das Varas Criminais e Execuções Penais diretamente no sistema
de cadastro das inspeções nos estabelecimentos penais, disponibilizado pelo Conselho Nacional
de Justiça (Processo SEI nº 16.0.000000024-1 e nº 17.0.000000124-4).

Sistema de Interceptações Telefônicas (Resolução nº 59 e nº 84/CNJ e
Provimento nº 4/12/CGJUS)
A alimentação é feita pelos juízes, especialmente os que detêm competência criminal, diretamente
no sistema de cadastro das interceptações telefônicas, disponibilizado pelo Conselho Nacional de
Justiça (Processo SEI nº 16.0.000000020-9 e nº 17.0.000000129-5).

Sistema Justiça Aberta – Estatística Extrajudicial (Provimento
nº 24/COR/CNJ)
A alimentação é feita pelos oficiais das respectivas serventias diretamente no sistema Justiça
Aberta – Serventias Extrajudiciais, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (Processo SEI
nº 16.0.000000026-8 e nº 17.0.000000112-0).

Sistema de Cadastro das Improbidades Administrativas (Resolução nº 44, 50 e
172/CNJ)
A alimentação é feita pelas serventias judiciais diretamente no sistema de cadastro das sentenças
condenatórias de improbidade administrativa, após o trânsito em julgado. Este sistema é
disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Cadastro de Armas de Fogo - CAF (Resolução nº 134/2011/CNJ, Provimento nº
8/2011/CGJUS e Resolução nº 17/2013/TJTO)
A alimentação é feita pelas serventias judiciais diretamente no sistema de cadastro de armas de
fogo, disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça.

Sistema de Presos Provisórios (Resolução nº 66, nº 87 e nº 117/CNJ)
A alimentação é feita pelos escrivães das respectivas serventias diretamente no sistema
de cadastro de presos provisórios, disponibilizado por esta Corregedoria (Processo SEI nº
16.0.000000018-7 e nº 17.0.000000138-4).

Sistema Nacional de Informações e Segurança Pública (INFOSEG/SINESP)
O sistema possibilita o cadastro de magistrados e servidores para a consulta sobre a existência de
inquéritos policiais, mandados de prisões e outras informações disponibilizadas pelo sistema.

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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Processos autuados,
distribuídos, fechados e em
andamento na DNPJA:
Processos eletrônicos
na DNPJA
Gerados

Total
117

Tramitação no período

2652

Fechados

2680

Andamento
*Dados até 15 de novembro de 2017

223

5.6.2

Seção de Registro,
Controle e Cadastro
Compete

a

esta

Seção

o

acompanhamento de registros dos funcionários e
servidores lotados na Corregedoria Geral da Justiça,

bem como dos notários, registradores e eventuais
interventores. Para a realização das referidas
atividades é necessário o acompanhamento dos

Diários da Justiça, para que sejam efetuadas as
anotações devidas.

A expedição de certidões e informações

relativas à situação funcional dos notários e
registradores também são atribuições desta Seção.

São acompanhados, ainda, o Sistema

Gise - Módulo de Registro Funcional, e o Sistema de

Controle de Acesso do CNJ - Serventias Extrajudiciais.
A seguir, o quadro demonstrativo das

demandas que tramitaram durante o ano de 2017.
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Documentos gerados na
Seção de Registro

Processos eletrônicos na
Seção de Registro

Total

Gerados

20

Tramitação no período

473

Fechados

334

Andamento

13

*Dados até 15 de novembro de 2017

Documentos gerados na
Seção de Registro

Despacho

Despacho/Ofício
Decisão/Ofício
Parecer

Informação
Ofício

Decisão
Outros

Total

Certidão

302

Memorando

24

Informação

23

Portarias

23

Anotação

19

Manifestação

4

Aviso

2

Relatório

1

Total

398

*Dados até 15 de novembro de 2017

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins
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5.6.3

Seção de Fichário
Confidencial,
Processual e
Disciplinar de
Magistrados
A

Seção

de

Fichário

Confidencial,

Processual e Disciplinar de Magistrados tem sua
competência definida no artigo 30 do Regimento

Interno da Corregedoria (Resolução nº 8/2005),
sendo praticados, no ano de 2017, os seguintes atos:

Documentos gerados na
Seção de Fichário

Processos eletrônicos na
Seção de Fichário
Gerados

Total
3

Tramitação no período

525

Fechados

450

Andamento

10

*Dados até 15 de novembro de 2017

Documentos gerados na
Seção de Fichário

Total

Certidão

513

Informação

10

Manifestação

4

Memorando

4

Total

531

*Dados até 15 de novembro de 2017

Certidão

Informação

Manifestação
Memorando
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No ano de 2017 todos os dossiês

funcionais dos magistrados foram digitalizados, de
modo que, a partir de então, todas as atualizações

nos prontuários/dossiês passaram a ser feitas na
forma virtual.
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5.6.4

Origem

Seção de Protocolo e
Expediente
A

Seção

de

Protocolo

tem

Total

Comarcas

1.238

Outras localidades

249

Total

1.487

*Dados até 15 de novembro de 2017

sua

competência definida no artigo 27 do Regimento
Interno da Corregedoria (Resolução nº 8/2005).
Durante

o

ano

de

2017

foram

movimentados por esta Seção os seguintes

quantitativos de processos SEI e documentos
gerados:

Comarcas

Processos eletrônicos na
Seção de Protocolo

Total

Gerados

346

Tramitação no período

373

Fechados

375

Andamento

3

*Dados até 15 de novembro de 2017

Documentos gerados na
Seção de Protocolo
Certidão

Outras localidades

5.6.5

Seção de Arquivo e
Material

Total
13

*Dados até 15 de novembro de 2017

Documentos
Recebidos na CGJUS
Expedientes recebidos, por meio do Malote

Digital, Correios ou protocolizados diretamente nesta

Corregedoria, juntados em processos já existentes ou
autuados como novo processo no Sistema Eletrônico
de Informação.

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins

A Seção de Arquivo e Material tem sua

competência definida no artigo 32 do Regimento
Interno da Corregedoria (Resolução nº 8/2005) e,

dentre suas atribuições, pode-se destacar o controle

do estoque e armazenagem de materiais, bem como
o seu processo de requisição para reposição.

É responsável também pela elaboração

de planilhas referentes à movimentação mensal
destas atividades, bem como o arquivamento de

todos os documentos inerentes ao setor, por tempo
suficiente para consultas ou análises.
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5.7

Divisão de Inspetoria,
Fiscalização e
Informática

Documentos gerados
pela DIFI

Processos eletrônicos
na DIFI

A Divisão de Inspetoria, Fiscalização e

Informática, conforme dispõe o artigo 18 do Regimento

Interno da Corregedoria Geral da Justiça (Resolução
nº 8/2005), compreende as seguintes seções:

a) Seção de Inspetoria e de Fiscalização

de Arrecadação;

Gerados

Total
6

Tramitação no período

231

Fechados

213

Andamento

18

*Dados até 20 de novembro de 2017

b) Seção de Informática.

Os

trabalhos

desempenhados

pela

Divisão estão alinhados às normativas da CGJUS/

Documentos gerados
pela DIFI

TO, com foco na fiscalização do cumprimento

da Lei nº 2.828/2014 (Lei de Emolumentos) e no
monitoramento das atividades desempenhadas pelas
serventias extrajudiciais do Tocantins.

5.7.1

Seção de Inspetoria
e de Fiscalização de
Arrecadação
A Seção de Inspetoria e de Fiscalização

de Arrecadação tem sua competência definida no

artigo 20 do Regimento Interno da Corregedoria
(Resolução nº 8/2005).

Os processos gerados no Sistema

Eletrônico de Informação, de competência da

Aviso

Total
1

Certidão

191

Despacho

4

E-mail

2

Errata

3

Informação

51

Manifestação

20

Memorando

1

Notificação

2

Ofício Circular

1

Requerimento

2

Solicitação

2

Total

282

*Dados até 20 de novembro de 2017

respectiva seção, no ano de 2017, estão representados
nas tabelas abaixo, com as seguintes informações:
68
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Atualização da ficha financeira
Dentre as inovações realizadas pelo
setor, neste ano, pode ser mencionada
a atualização da ficha financeira, que
foi alterada para que seus períodos,
antes divididos em quatro momentos,
fossem unificados, a fim de simplificar
o acompanhamento das finanças das
serventias extrajudiciais.
Com a unificação dos períodos, a
ficha financeira foi dividida em duas
etapas: desde a implementação do
Sistema Gise até julho de 2017 e, após
julho de 2017, fazendo a junção de
todos os débitos e créditos relativos
aos períodos, que antes não se
comunicavam.
Após esta unificação, que se deu
a partir de 1º de agosto de 2017,
houve a possibilidade de alocar os
registros da serventia vinculados ao
CPF do responsável pelo cartório,
ou seja, responsabilizando o titular
ou interventor acerca de eventuais
cobranças financeiras, pelo período em
que atuou.

Arrecadação Extrajudicial
Certidão

Informação

Manifestação
Outros

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins

No período de janeiro à primeira
quinzena de dezembro de 2017,
arrecadou-se a importância de
R$ 12.487.435,02 (doze milhões,
quatrocentos e oitenta e sete mil,
quatrocentos e trinta e cinco reais
e dois centavos), decorrente do
pagamento das Taxas de Fiscalização
Judiciária, bem como do repasse
de 10% (dez por cento) das Taxas
recolhidas pelo Funcivil.
A arrecadação obtida até a primeira
quinzena de dezembro de 2017 é
inferior àquela obtida no mesmo
período do ano de 2016. Contudo, há
de se ressaltar que no ano de 2016
houve a implantação do Selo Digital,
mecanismo que possibilitou um melhor
controle da fiscalização da arrecadação,
oportunidade em que foram cobrados
os atos que careciam de registro no
período anterior à sua implementação.
Outro fator merece destaque. No ano
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de 2016 as serventias ocupadas por
responsáveis interinos recolhiam
ao Funjuris os valores da sua
remuneração que superavam o
teto constitucional, acrescendo à
arrecadação o valor de R$ 2.222.417,68
(dois milhões, duzentos e vinte e dois
mil, quatrocentos e dezessete reais e
sessenta e oito centavos).
Tal arrecadação não ocorreu com
a mesma intensidade no ano de
2017, em razão de decisão judicial
no âmbito federal que desobrigou o
referido recolhimento. Diante deste
cenário, apenas algumas serventias
fizeram tal recolhimento, sendo
depositado ao Funjuris a quantia de
R$ 272.098,64 (duzentos e setenta
e dois mil, noventa e oito reais e
sessenta e quatro centavos) relativa
a tal rubrica. Significa afirmar que
restou prejudicada a arrecadação
estimada para o ano de 2017, uma vez
que se deixou de arrecadar valores
cuja diferença em relação ao ano
anterior representa a quantia de R$
1.950.319,04 (um milhão, novecentos
e cinquenta mil, trezentos e dezenove
reais e quatro centavos).
O gráfico a seguir, com efeito,
representa o arrecadado no ano
de 2016, totalizando o valor de R$
14.381.974,25 (quatorze milhões,
trezentos e oitenta e um mil,
novecentos e setenta e quatro
reais e vinte e cinco centavos), em
comparação ao total arrecadado
de janeiro à primeira quinzena de
dezembro de 2017, no total de
R$ 12.487.435,02 (doze milhões,
quatrocentos e oitenta e sete mil,
quatrocentos e trinta e cinco reais e
dois centavos).
Destaca-se, a propósito, a necessidade
de considerar os valores do mês de
dezembro na sua integralidade para
uma comparação proporcional, que
restou impossibilitada, pois o período
para a arrecadação do mês de
dezembro de 2017 não foi encerrado.
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Arrecadação
total - Anual
15M
12,5M

Arredação

2016: R$ 14.381.974,25
Arredação

10M

2017: R$ 12.487.435,02

7,5M
5M
2,5M
0M
Arredação
*Dados até 30 de novembro de 2017

Desse modo, no tocante às serventias

extrajudiciais, resta claro que a atual política interna

da Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins visa a
fortalecer este segmento, dando o devido destaque
e buscando adequar as normativas que disciplinam

os emolumentos, bem como otimizando a prestação
do serviço através dos trabalhos de fiscalização e
orientação nas Correições Ordinárias.

5.7.2

Seção de Informática
A competência da Seção de Informática

está prevista no art. 21 do Regimento Interno da

Corregedoria (Resolução nº 8/2005) e tem como

finalidade, além de dar suporte técnico aos usuários da

Corregedoria, proceder com a atualização da página
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da internet, gerenciar dados e sistemas implantados
neste órgão censor.

Dentre as atribuições da Seção está o

auxílio na execução das atividades de instalação,
manutenção e suporte técnico de equipamentos e
programas de informática,  rede local e comunicação

de dados da Corregedoria, suporte no serviço de
telecomunicações e gerenciamento de redes.

Processos eletrônicos na

Foram instalados dois pontos de acessos

para rede sem fio (wi-fi), abrangendo todo o prédio
da Corregedoria, para melhor comodidade dos

servidores e visitantes. Além destes, também foram

confeccionados e habilitados novos pontos de rede
de dados lógicos, aumentado em 30% a quantidade
em relação ao ano de 2016.
Segue

quadro

demonstrativo

dos

processos SEI movimentados e a quantidade de atos

Seção de Informática

Total

Gerados

127

Tramitação no período

205

Fechados

200

Andamento

5

*Dados até dia 30 de novembro de 2017

elaborados pela Seção de Informática no ano de 2017.

Documentos gerados na
Seção de Informática

Documentos gerados na
Seção de Informática

Total

Certidão

2

Informação

78

Memorando

1

Ofício

1

Requerimento

1

Solicitações Diversas

29

Solicitação de Acesso ao SEI

50

Total

162

*Dados até dia 30 de novembro de 2017

Informação

Solicitação de acesso ao SEI
Solicitações Diversas
Outros
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ENCONTRO DO COLÉGIO DE
CORREGEDORES GERAIS DOS
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO
BRASIL – ENCOGE

Carta do 74º ENCOGE (Porto Alegre-RS)
Com a temática “A INOVAÇÃO NA ATIVIDADE CORRECIONAL” o Colégio Permanente de

Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça se reuniu na capital gaúcha, durante os dias 27 e 28 de abril
de 2017. Em face dos temas analisados, deliberou-se o seguinte:

1. SUGERIR a todas as Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal a

criação de Núcleos de Monitoramento do perfil de demandas, objetivando mapear, diagnosticar e traçar

estratégias em relação ao ajuizamento de ações repetitivas, ações de massa, ações que retratem o uso
predatório da jurisdição, dentre outras questões similares.

2. SUGERIR a todas as Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal a

adoção de ferramentas de gestão no tratamento de ações de massa e ações repetitivas no primeiro grau

de jurisdição, bem como propor medidas aos Tribunais de Justiça para idêntico tratamento no plano do
segundo grau.

3. CONCITAR que todas as Corregedorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal criem

ferramentas para obtenção de informações estatísticas de qualidade que permitam a tomada de decisões
correcionais e administrativas calcadas em critérios objetivos.

4. RECONHECER a importância dos sistemas de videoconferência como alternativa

tecnológica para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

5. DESTACAR a importância de todas as Corregedoria Gerais dos Estados e do Distrito

Federal estimularem os magistrados a adotar práticas inovadoras que contemplem a autocomposição dos
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litígios, ações de cidadania, justiça restaurativa e outras medidas que contribuam para o aperfeiçoamento
e celeridade da prestação jurisdicional.

6. RECOMENDAR a todas as Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito

Federal a adoção de política correcional voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional célere e de
razoável tempo de duração, aliando adequadamente a orientação, auxílio e fiscalização dos Magistrados.

7. SUGERIR a todas as Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal o

desenvolvimento de sistemas de informática que facilitem a padronização de modelo de banco de dados

voltados para a elaboração de decisões e sentenças, gerando incremento na celeridade da prestação da
justiça.

8. CONCITAR que todas as Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal

orientem os Magistrados quanto à necessidade de utilização das redes sociais de forma adequada e
atrelada aos valores éticos da carreira da magistratura.

9. PROPOR que as Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal,

em conjunto com as escolas judiciárias e com a ENFAM, introduzam em seus cursos de formação e
aperfeiçoamento de Magistrados abordagem dos limites éticos do uso de mídias sociais pelos Magistrados.

10. POSTULAR ao Conselho Nacional de Justiça providências visando ao desenvolvimento,

aperfeiçoamento e suporte ao Sistema PJe, para atender as demandas de gestão e acompanhamento
estatístico dos processos pelas Corregedorias e Magistrados.

11. REQUERER ao Conselho Nacional de Justiça que seja concedido maior prazo para que

os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal implantem o sistema eletrônico de processo
administrativo.

12. SOLICITAR ao Conselho Nacional de Justiça que defina os dados processuais necessários

e respectivo glossário, para fins de correição nacional, ensejando que as Corregedorias estaduais elaborem
mecanismos de coleta e disponibilização dessas informações.

13. ORIENTAR as Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, quando

houver necessidade, a firmar convênios com outros órgãos estatais (Receita Estadual ou Tribunal de
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Contas), visando a auxiliar o trabalho de fiscalização dos valores recolhidos pelas serventias extrajudiciais.
14. DETERMINAR que a Comissão do Serviço Extrajudicial do CCOGE apresente estudo,

até o próximo Encontro Nacional, sobre a forma como as Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e
do Distrito Federal darão cumprimento aos Provimento n°s 46/2015 e 48/2016, do Conselho Nacional de
Justiça, no que diz respeito ao funcionamento das centrais eletrônicas de registro civil, de imóveis e de
títulos e documentos.

15. PROPOR que as Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal

promovam estudo quanto à constitucionalidade e à legalidade da medida provisória que versa sobre a
instituição do Operador Nacional do Registro (ONR).

16. EXTERNAR apreensão com as propostas de reforma legislativas em curso no Congresso

Nacional que poderão impactar negativamente as autonomias políticas, financeira e administrativa dos
Tribunais de Justiça, acarretando prejuízo na prestação jurisdicional à sociedade.

17. MANIFESTAR contrariedade à proposta de Emenda Constitucional que retira da

competência da Justiça Estadual o processamento e julgamento das ações acidentárias.

18. RETIRAR a necessidade de preservação da autonomia e independência funcional

constitucionalmente garantida à Magistratura.

Porto Alegre-RS, 28 de abril de 2017.

Corregedor-Geral da Justiça do Tocantins participa do 74º ENCOGE

76

Relatório Anual de Atividades – 2017

Carta do 75º ENCOGE
(Belo Horizonte-MG)
Com a temática “A CORREGEDORIA, O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A GESTÃO NA

JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA” o Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça
se reuniu na capital mineira, durante os dias 28 a 30 de junho de 2017, e diante dos estudos realizados,
deliberou o seguinte:

1. PROPOR às Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal que adotem

programas próprios de Gestão Estratégica das Unidades Judiciárias, segundo o normativo e peculiaridades
de cada tribunal.

2. CRIAR, no âmbito do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça

do Brasil (CCOGE), grupo de trabalho para atuar perante o Conselho Nacional de Justiça, Poder Legislativo
e demais interessados, no aprofundamento dos estudos relativos ao Operador Nacional de Registro (ONR)

do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (SREI), previsto no art. 54 da Medida Provisória n° 759, de 22
de dezembro de 2016, considerando a necessidade de se manter:

a) a função de orientação e fiscalização exercida pelas Corregedorias Gerais da Justiça dos

Estados e do Distrito Federal;

b) os trabalhos já desenvolvidos no âmbito das Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados

e do Distrito Federal, para implantação e funcionamento das Centrais Eletrônicas de Registro de Imóveis.

3. INCENTIVAR a adoção do protesto extrajudicial de sentença para a satisfação rápida,
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eficaz e econômica de obrigações reconhecidas judicialmente, visando à redução do acervo processual de
execução.

4. RECOMENDAR aos magistrados a importância do enfrentamento e diminuição dos

impactos das demandas predatórias, a fim de assegurar o bom funcionamento do Poder Judiciário.

5. CRIAR grupo de estudos com representantes das Corregedorias Gerais da Justiça para

discutir e partilhar experiências e tecnologias de monitoramento do perfil das demandas e enfrentamento
daquelas que configuram uso predatório da justiça.

6. PROPOR a criação de grupos de estudos com a representação das Corregedorias

Gerais da Justiça, visando ao intercâmbio das ações e projetos na área de inteligência para a condução de
investigações disciplinares e criminais, por meio da cooperação de órgãos externos.

7. EXTERNAR a preocupação das Corregedorias Gerais da Justiça com os frequentes

cancelamentos de audiências dos réus presos por falta de escolta, bem como sobre a falta de uniformização
do recambiamento de presos entre as Unidades da Federação.

8. FOMENTAR a criação de mecanismos de controle de prescrições nos processos criminais

com vistas a evitar os constantes adiamentos por falta da efetiva condução dos acusados e testemunhas
recolhidos no sistema prisional.

9. FOMENTAR a criação de mecanismos de controle de prescrições nos processos criminais,

bem como o compartilhamento dos sistemas já existentes nas Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados
e do Distrito Federal.

10. INCENTIVAR as adoções necessárias através dos meios e práticas que visem à ampliação

do perfil dos habilitados no Cadastro Nacional de Adoção (CNA).

11. INCENTIVAR os magistrados a adotarem formas de solução pacífica dos conflitos

(mediação e conciliação), em cumprimento aos princípios da Constituição Federal, do Código de Processo
Civil, da Lei Federal n° 13.140, de 2015, e da Resolução do CNJ n° 125, de 2010.

12. INCENTIVAR a construção e a implantação de Associações de Proteção e Assistência

ao Condenado (APAC’s), como medida alternativa e eficaz para a humanização das prisões, recuperação
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e reintegração social de presos, proteção da sociedade e promoção da justiça, sem olvidar a finalidade
punitiva da pena.

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2017.

Corregedor-Geral da Justiça do Tocantins participa do 75º ENCOGE
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Carta do 76º ENCOGE (Salvador-BA)
Diante do tema “A CORREGEDORIA FRENTE AO MAGISTRADO DO SÉCULO XXI”, o Colégio

Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça se reuniu na capital Salvador-BA, durante os
dias 25 a 27 de outubro de 2017, e diante dos estudos realizados, deliberou o seguinte:

adoção tardia.

1. INCENTIVAR os Magistrados à utilização da busca ativa como ferramenta de fomento à

2. PROMOVER, no âmbito das Corregedorias Gerais, a anexação/acumulação de Unidades

Extrajudiciais, principalmente nas Comarcas de pequeno porte.

3. FOMENTAR, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, a ampliação e interiorização da

Justiça Restaurativa.

4. PROMOVER, no âmbito das Corregedorias Gerais, parcerias interinstitucionais e com

empresas, nos termos da Lei nº 10.097/2000 e Decreto nº 8.740/2016, viabilizando a aprendizagem

profissional para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa ou em acolhimento institucional.
5. PROPOR aos Tribunais de Justiça a criação de grupos com representantes das Corregedorias

Gerais, visando ao acompanhamento das tecnologias de inteligência artificial já implementadas e a serem
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desenvolvidas no âmbito do Poder Judiciário.
6. INCENTIVAR aos Magistrados a implementar e conduzir as práticas da consensualização

e negociação processual.

7. FOMENTAR, no âmbito das Corregedorias Gerais, a criação e a implantação de programa

de Acolhimento Familiar e Apadrinhamento Afetivo, bem como a promoção de campanhas de incentivo às
adoções tardias, de grupos de irmãos e com deficiência.

Cidade do Salvador-BA, 27 de outubro de 2017.

Corregedor-Geral da Justiça do Tocantins participa do 76º ENCOGE
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Durante o primeiro ano do biênio 2017-

2019, os seguintes atos foram elaborados pelos
diversos setores integrantes da estrutura orgânica da
Corregedoria Geral da Justiça:

Ano de 2017

Total

Portaria

69

Certidão

4280

Provimento

6

Ofício Circular

35

Ofício

303

Notificação

11

Parecer

679

Decisão/Ofício

294

Decisão

445

Despacho/Ofício

990

Despacho

2371

Edital

47

Recomendação

4

Termo de Homologação

3

Total de Atos

9537

*Dados até 15 de novembro de 2017
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JUÍZA AUXILIAR E CHEFE DE GABINETE
DA CGJUS REALIZAM VISITA TÉCNICA AO
JUDICIÁRIO MINEIRO
A

Corregedoria

juíza

Geral

da

auxiliar

Justiça

da

do

Tocantins, Rosa Maria Gazire Rossi, e

a chefe de gabinete, Glacielle Borges
Torquato, realizaram visita técnica ao
Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

O objetivo foi conhecer o trabalho
desenvolvido

pelo

Poder

Judiciário

daquele estado e trocar experiências
sobre programas em execução por
ambas as Corregedorias.

CORREGEDORIA PROMOVE PALESTRA
SOBRE O USO RACIONAL DA ÁGUA
A Corregedoria Geral da

Justiça promoveu, em parceria com o

Núcleo de Gestão Socioambiental do
TJTO, como parte da programação
dedicada à Semana Nacional do Meio

Ambiente, uma palestra sobre o uso

racional da água para os colaboradores
terceirizados do órgão.

O tema foi abordado pelo

professor Diogo Pedreira, do Instituto
Tocantinense Presidente Antônio Carlos
(ITPAC), de Porto Nacional. Na palestra,
88

Relatório Anual de Atividades – 2017

o professor sugeriu a adoção de métodos simples para economizar água, como não lavar copos ou escovar
os dentes com a torneira aberta, verificar vazamentos, especialmente em bebedouros e vasos sanitários, e
usar adequadamente o chuveiro.

Com o intuito de promover a conscientização e a sustentabilidade nas ações do dia a dia,

a Corregedoria também desenvolveu estratégia lúdica para incentivar a prática de atividades físicas e a

redução no consumo de energia elétrica, adesivando o elevador com frases de incentivo ao uso das escadas.

BOAS PRÁTICAS: CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTIÇA EM PROL DA
SUSTENTABILIDADE
Na Semana Nacional do

Meio Ambiente, a Corregedoria Geral da

Justiça deu início à mobilização voltada
às práticas sustentáveis.
O

corregedor

geral

da

Justiça, desembargador Helvécio de Brito

Maia Neto, explica que “a iniciativa tem

o objetivo sensibilizar e conscientizar
as pessoas sobre a importância de se
incluir na rotina diária a preocupação

com os recursos naturais e com

os bens públicos, promovendo um

comportamento sustentável e racional

da gestão. O projeto está alinhado também às ações desenvolvidas pelo projeto Corregedoria Cidadã, à
Política de Sustentabilidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução 215, assim como
ao Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins”, afirmou o magistrado.

O órgão implantou a coleta seletiva de papel nas dependências do prédio, uma ação que

contempla e antecipa o que vem sendo discutido nacionalmente, a exemplo do que foi destacado no
módulo de gestão socioambiental durante o curso Administração Judiciária, realizado pela Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), do qual o corregedor-geral da Justiça do Estado
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do Tocantins, desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, participou.

Os servidores da CGJUS, engajados com a causa, etiquetaram suas lixeiras para a coleta,

separando os papéis descartados dos materiais plásticos e orgânicos. Além disso, a água para servidores e
visitantes passou a ser servida em copos de vidro, substituindo os copos descartáveis.

PADRONIZAÇÃO DO USO DE
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA É TEMA DE
REUNIÃO NA CORREGEDORIA GERAL DA
JUSTIÇA
A padronização do uso de

tornozeleira eletrônica no Tocantins foi
tema da reunião entre a Corregedoria

Geral da Justiça e a Secretaria da
Cidadania e Justiça, no gabinete do
corregedor-geral,

desembargador

Helvécio de Brito Maia Neto.

A normatização do uso

de tornozeleira eletrônica é uma
demanda antiga tanto do Grupo de

Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário (GMF) quanto
da Secretaria da Cidadania e Justiça.

Atualmente, a secretaria fica impossibilitada de realizar qualquer procedimento quando da violação dos

deveres impostos à pessoa monitorada, por não constar determinação acerca do assunto pelos magistrados
competentes em sua decisão.

Entre os deveres do monitorado estão a não retirada da tornozeleira e não aproximação

do agressor da vítima (em caso de violência doméstica), entre outros. No primeiro caso, quando há

descumprimento, a secretaria informa ao Ministério Público e demais autoridades através do Sistema

e-Proc TJTO, ressaltando que, no caso de regressão da pena por retirada de tornozeleira, seria mais rápido
e eficiente que o apenado fosse conduzido de imediato à autoridade competente.

No segundo caso (violência doméstica), os equipamentos também são monitorados pelas

vítimas, as quais ficam com um alarme que dispara em caso de aproximação do agressor. No entanto,
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a Secretaria da Cidadania e Justiça nada pode fazer quando não está regulamentada judicialmente a
condução do agressor em razão de descumprimento deste dever.

O corregedor-geral da Justiça afirmou que, “diante das discussões entre a Corregedoria Geral

da Justiça e a Secretaria da Cidadania e Justiça, será dado encaminhamento e finalização à normatização
sobre o uso de tornozeleira eletrônica, o que resguardará a todos os envolvidos”.

CORREGEDORIA CIDADÃ: CORREGEDORIA
APROXIMA ENTES PÚBLICOS PARA
PROMOVER REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
DE MIRACEMA
Mais

uma

demanda

levantada durante a realização do

Projeto Corregedoria Cidadã caminha
para um final satisfatório. A Corregedoria
Geral da Justiça promoveu uma reunião

a fim de discutir uma solução para a
questão

da

regularização

fundiária

urbana no município de Miracema do
Tocantins.

O juiz auxiliar da CGJUS,

Océlio Nobre da Silva, ressaltou a
iniciativa da Corregedoria em promover
uma reunião para mediar os debates a

respeito da demanda levantada durante o projeto Corregedoria Cidadã e elogiou o comprometimento de
todos os envolvidos, no sentido de unir esforços em busca de uma solução. “A intenção foi promover a
aproximação dos agentes públicos para tentar resolver o problema”, afirmou o magistrado.
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MAGISTRADA TOCANTINENSE PARTICIPA
DO IV FÓRUM NACIONAL DA JUSTIÇA
PROTETIVA
A juíza Edilene Pereira de

Amorim Alfaix Natário, titular da 1ª Vara

de Família e Sucessões da Comarca de
Gurupi, participou, em companhia da

chefe de gabinete da Corregedoria Geral
da Justiça, Glacielle Borges Torquato, do

IV Fórum Nacional de Justiça Protetiva
(Fonajup), realizado em outubro de 2017,
em Ouro Preto, Minas Gerais.
O

encontro,

segundo

a

magistrada tocantinense, reuniu pessoas

que se preocupam com a proteção da
infância e, no caso específico do IV Fórum,

vários grupos de estudos desenvolveram e votaram enunciados que visam a cobrir alguma lacuna na lei.
Embora não sejam de observância obrigatória, os enunciados darão o direcionamento para os magistrados

que trabalham na área da infância e da juventude, especialmente diante das inovações trazidas pelo novo
CPC e que geraram muitas dúvidas sobre a aplicabilidade, ou não, em relação ao Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).
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