


Justiça 4.0
 Inovação e efetividade na realização da Justiça para Todos.

 O programa Justiça 4.0 foi criado para promover o acesso à Justiça, por meio de 
ações e projetos desenvolvidos para o uso colaborativo de produtos que utilizam novas 
tecnologias e inteligência artificial.

 Dessa forma, real e digital se unem a serviço da governança, da transparência e da 
eficiência do Poder Judiciário.

 O resultado é a efetiva prestação da Justiça e a aproximação do Judiciário com o 
cidadão.

 A implantação dos Núcleos de Justiça 4.0 no Poder Judiciário do Tocantins foi regu-
lamentada pela Resolução nº 20, de 12 de julho de 2021.

 Regulamentados pela Instrução Normativa nº 11, de 31 de agosto de 2021, o Núcleo 
Previdenciário e o Núcleo de Saúde Pública têm competência territorial em todo o Estado 
para julgar feitos dos respectivos assuntos, de acordo com as classes e as fases processu-
ais.

 Cada núcleo é composto por três magistrados titulares e seus respectivos suplentes, 
sendo o mais antigo seu coordenador.

 Na prática, isso representa a especialização do julgamento, dando mais celeridade à 
questão do atendimento jurisdicional.

 Nos Núcleos de Justiça 4.0, os processos tramitam por meio do Juízo 100% Digital 
(Resolução CNJ nº 345/2020), no quais os atos são realizados com o auxílio da tecnologia, 
inclusive com audiências efetuadas por videoconferência, dispensando a presença física 
das partes e representantes.

 Conheça agora o passo a passo para ingressar com uma ação no Núcleo de Jus-
tiça 4.0 especializado em Direito Previdenciário e de Direito de Saúde Pública.
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 Ao entrar na tela do “Peticionamento Inicial” da seção judiciária do 
Tocantins (www.tjto.jus.br), o advogado deverá selecionar no campo “lo-
calidade” a opção “Justiça 4.0”

 Prossiga com a autuação do processo, selecionando o “ Rito” e a 
Classe processual e preenchendo o “ Valor da causa”.

3  Na tela seguinte, selecione um dos assuntos do ramo Direito Previ-
denciário ou Direito da Saúde. 



4  Na próxima tela, informe a(s) parte (s) autora(s).

5  Na sequência, informe a(s) parte(s) ré(s).

6  Em seguida, cadastre os documentos. Atenção: A tramitação no Nú-
cleo 4.0 se dará exclusivamente na forma 100% digital, independente-
mente da marcação da “opção por juízo 100% Digital”.
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Pronto

 Por fim, clique em “Finalizar” e “Confirmar Ajuizamento”.

 Seu processo já está ajuizado e os autos já têm 
número e chave de acesso para consulta. 


