APRESENTAÇÃO
Justiça ao alcance de todos
Com a sociedade em primeiro plano e sustentado
por processos de incremento da prestação jurisdicional com
foco no aperfeiçoamento de áreas cruciais para tal fim,
o Programa de Gestão do Poder Judiciário Tocantinense
2021/2023 (ProGestão) contempla ações dentro dessa linha
de atuação.
Sob a âncora do Projeto Justiça para Todos, o ProGestão foi concebido com objetivos desafiadores, como o
de colocar o Judiciário tocantinense entre os melhores tribunais com o selo dos mais modernos, céleres, efetivos e
sustentáveis do País.
Modernidade, celeridade, efetividade, sustentabilidade e acessibilidade são sinônimos de cidadania, de respeito ao texto constitucional. E quando viram realidade é
sinal que a Justiça cumpre o seu papel perante a sociedade,
especialmente quando contempla os mais necessitados, as
minorias e os vulneráveis.
Nesse cenário que segue desafiador em razão da
pandemia da Covid-19, nossa missão torna-se ainda mais
importante, razão pela qual contamos com o empenho de
todos os servidores e magistrados para fazer da Justiça um
bem ao alcance de todos.
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PERSPECTIVA
SOCIEDADE

Macrodesafio:
Garantia dos Direitos Fundamentais
Projetos e Iniciativas Estratégicas
Implantar o Projeto Arte e Ofício Familiar
Dar efetividade à Política Pública de enfrentamento à violência doméstica por meio de empoderamento das
vítimas de abuso familiar, dando suporte de trabalho para sobrevivência e geração de renda.
Implantar o Projeto Ecos da Justiça e Cidadania
Dar efetividade à Política Pública de desenvolvimento da Cidadania em conjunto com a Justiça, levando-o aos
rincões do estado, onde o acesso a esses sistemas é precário.
Iniciar a implementação da Política Judiciária de Igualdade Racial
Promover a igualdade de oportunidade, de tratamento, bem como promover a inclusão dos grupos discriminados racialmente em face da sua cor, raça e etnia.

Macrodesafio:
Fortalecimento da Relação Institucional do Poder Judiciário com a
Sociedade
Projetos e Iniciativas da Gestão
Executar o Projeto Justiça para Todos
Garantir, no plano concreto, os direitos fundamentais dos vulneráveis com o impulso aos processos em tramitação com assuntos selecionados, tais como relativos à pessoa idosa, à discriminação, a alimentos, à saúde
(tratamento médico e medicamentos), dentre muitos.
Realizar Pesquisa de Avaliação do Poder Judiciário
Realizar pesquisa de percepção acerca do Judiciário tocantinense.
Lançar o novo Portal Institucional
Modernizar o portal institucional, ampliando a acessibilidade, tornando o site mais abrangente, dinâmico,
proporcionando maior transparência.
Implementar o Projeto Justiça Cultural
Promover eventos que evidenciem o fazer cultural do Tocantins e também valorizar os talentos do nosso Judiciário.

PERSPECTIVA
PROCESSOS
INTERNOS

Macrodesafio:
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional
Projetos e Iniciativas Estratégicos
Dar continuidade ao Programa PROFISCAL
Reduzir o acervo dos processos de execução fiscal já em tramitação no Judiciário tocantinense e redução da
distribuição de novos processos de execução fiscal mediante atuação na fase pré-processual.
Implementar o Projeto Unificação Cartorária – CPE
Criar os Cartórios Unificados, com competência estadual, por área de competência (Cível, Criminal, Família,
Fazenda, Juizados)
Implementar o Projeto Modernização da COJUN
Aprimorar o sistema de cálculos judiciais da contadoria de forma integrada ao Eproc a fim de conferir padronização, celeridade e segurança ao processo de elaboração de cálculos monetários referentes aos processos judiciais, bem como à otimização da gestão dos processos de trabalho.
Implantar o Juízo 100% Digital
Dar efetividade à Resolução CNJ 345/2020, que implementa o Juízo 100% Digital em que todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto por intermédio da rede mundial de
computadores.

Macrodesafio:
Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional
Projetos e Iniciativas da Gestão
Implantar o Projeto Juiz Leigo
Instituir a função de juiz leigo a fim de incrementar a produtividade e reduzir as taxas de congestionamento
atualmente verificadas no Sistema dos Juizados Especiais do Judiciário tocantinense, envolvendo os Juizados
Cíveis, Criminais, da Fazenda Pública e respectivas Turmas Recursais, de modo a assegurar o direito fundamental à razoável duração do processo.

Macrodesafio:
Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos
Ilícitos Eleitorais
Projeto Estratégico
Dar continuidade ao Projeto Probidade – mais que um dever, um direito
Conscientizar os agentes públicos acerca da atuação do judiciário relativamente aos processos de improbidade
administrativa sob a perspectiva da prevenção mediante capacitação.

Macrodesafio:
Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os
Conflitos
Projetos e Iniciativas Estratégicos
Implantar o Projeto Mediação Ambiental
Tratar a demanda de futuras ações em matéria ambiental por meio da mediação pré-processual.
Implantar o Projeto Central Pacificadora
Fomentar a propagação da cultura da paz e a autocomposição no Poder Judiciário tocantinense implementado
por meio de parcerias com instituições religiosas, associações comunitárias e escolares.

Projetos e Iniciativas da Gestão
Implantar o Projeto Conciliação em Precatórios

Macrodesafio:
Consolidação dos Sistemas de Precedentes Obrigatórios
Projetos e Iniciativas Estratégicos
Aprimorar o banco de jurisprudência e precedentes do Poder Judiciário
Aprimorar o sistema de Jurisprudência e sua integração com o sistema e-Proc para melhor aplicação das súmulas por parte dos magistrados a fim de conferir segurança jurídica ao processo judicial.

Macrodesafio:
Promoção da Sustentabilidade
Projetos e Iniciativas Estratégicos
Dar Continuidade ao Programa TO Sustentável
Promover a implementação da Política Socioambiental no Poder Judiciário do Estado do Tocantins, determinada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução nº 201/2015 e por meio do Plano de Logística
Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins.
Executar o PLS
Incrementar o IDS

Projetos e Iniciativas da Gestão
Realizar o 1º Encontro Socioambiental do Poder Judiciário do Tocantins
Promover o evento para troca de experiências e resultados.
Implantar a Coleta Seletiva Solidária
Desenvolver e acompanhar a gestão de resíduos nos prédios da Capital e do interior.
Ampliar o Projeto Pacto pela Sustentabilidade
Promover a expansão do projeto TO Sustentável em todas as unidades.

Macrodesafio:
Aperfeiçoamento da Gestão da Justiça Criminal
Projetos e Iniciativas Estratégicos
Dar continuidade ao Programa Justiça Restaurativa
Desenvolver projetos de Justiça Restaurativa por meio de suas metodologias buscando a pacificação social, a
prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos.
Dar continuidade ao Projeto Justiça Terapêutica
Implementar a aplicação de medidas alternativas de natureza terapêutica para o cidadão transgressor da Lei a
fim de um retorno sadio ao convívio na sociedade.
Implantar o Projeto Observatório Criminal
Adotar mecanismos para, em conjunto com o GMF e Juízos Criminais, dar efetividade ao Sistema SEEU e vazão
aos processos relativos à Execução Penal.
Realizar o mês do Meio ambiente (junho)
Promover oficinas e encontros com abordagem de diversos temas.

Macrodesafio:
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança
Judiciária
Projetos e Iniciativas Estratégicos
Aperfeiçoar a Governança Institucional
Implementar a Estruturação da governança institucional, de aquisições e gestão de pessoas, bem como o aprimoramento da governança estratégica e de tecnologia da informação no TJTO.
Implantar a Governança das Contratações
Implantar a Gestão de Riscos
Implantação da política de gestão de riscos e de controles de risco nos processos de trabalho incorporando a
visão de riscos à tomada de decisão em conformidade com as melhores práticas adotadas no setor público.
Iniciar o Projeto Gestão Documental
Implantar política e processos de trabalho com vistas ao armazenamento, manipulação e desfazimento adequado de documentos físicos ou eletrônicos no âmbito judicial e administrativo do TJTO.
Implantar o Projeto Passando a Limpo
Combater a burocratização, adequar a legislação interna do TJTO e manter atualizados os normativos sobre a
organização judiciária do estado.
Implantar o Projeto Gestão Efetiva
Desdobrar o Planejamento Estratégico nas unidades judiciais com a implementação de melhores práticas de
gestão com vistas ao alcance de metas da unidade e institucionais.

Projetos e Iniciativas da Gestão
Implantar a Auditoria Interna e Controles Internos
Iniciar a implementação dos controles internos administrativos setoriais buscando mitigar riscos e assegurar a
realização dos objetivos, desafios, metas e projetos estabelecidos neste Poder Judiciário.
Publicar a política de impressão
Aquisição de sistema de gestão socioambiental
Projeto Contratação Sustentável
Instituir as diretrizes de inserção de critérios de sustentabilidade em todos os contratos
Projeto gameficação do PLS
Incentivar a participação do corpo funcional na instituição da política socioambiental.
Publicação do Plano de Comunicação 2021-2023
Pacote de projetos, ações e produtos de comunicação que serão desenvolvidos durante o Biênio 2021/2023.
Implantar ferramenta de comunicação interna
Ferramenta de comunicação interna, no formato Rede Social corporativa, ou em outro que garanta a aproximação efetiva do Tribunal e comarcas, promovendo maior interatividade.
Implantar o Sistema de Segurança Institucional - SSI
Aplicação de gestão estratégica de segurança institucional que tem como objetivo organizar dados, informações
e conhecimentos de inteligência e segurança institucional a fim de subsidiar processos decisórios pertinentes.
Credenciamento de profissionais para atendimento de demandas judiciais e administrativas
Tradução juramentada de Cartas Rogatórias.
Tradução simultânea em LIBRAS.
Obras
Construções de prédios ou unidades
Comarcas de Araguacema, Arapoema, Colmeia, Cristalândia, Gurupi e Paraíso.
Ampliação de prédios e/ou unidades
ESMAT, CEI, Comarcas de Araguaína, Araguatins, Augustinópolis, Palmas e Pedro Afonso.
Reformas gerais ou parciais
Auditório TJ, Comarcas de Ananás, Colinas, Dianópolis, Formoso do Araguaia, Filadélfia, Goiatins, Guaraí, Itacajá, Miranorte, Natividade, Novo Acordo, Palmeirópolis, Paranã, Wanderlândia e Xambioá.

PERSPECTIVA
APRENDIZADO
E CRESCIMENTO
(RECURSOS)

Macrodesafio:
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas
Projetos e Iniciativas Estratégicos
Dar continuidade ao Programa Qualidade de Vida
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar no ambiente de trabalho desenvolvendo ações
que visem promover e proteger a saúde num conceito de saúde integral.
Dar continuidade ao Projeto Gestão por Competências
Implantar o modelo de gestão de pessoas por competências para o Poder Judiciário do Estado do Tocantins para
dar sustentação às ações de gestão com o objetivo de proporcionar um direcionamento mais eficaz no desenvolvimento necessário das pessoas a fim de suprir as demandas institucionais.
Implantar o Projeto Capacita +
Capacitação continuada para nivelamento dos servidores em áreas diversas de conhecimento com
base nas lacunas identificadas no Projeto Gestão por Competências.

Projetos e Iniciativas da Gestão
Instalação de placas em braile nas unidades do Poder Judiciário
Garantir a orientação de magistrados, servidores e público com deficiência visual com vistas à acessibilidade
integral às unidades do Poder Judiciário.

Capacitação e eventos
Seminário sobre Governança da Contratação Pública
Projeto Comunicação e Justiça
Oferecer cursos de capacitação para jornalistas sobre diferentes temas de atuação do Judiciário tocantinense.
Curso de armamento e tiro
Qualificar e aprimorar magistrados e policiais militares lotados na Assessoria Militar na aplicação de meios
legais de preservação da vida, observando as técnicas e táticas de tiro, bem como manutenção do armamento
após seu uso, reduzindo assim os incidentes com armas de fogo.
Curso de direção defensiva e evasiva
Especializar magistrados e militares da Asmil para o uso das técnicas de direção defensiva ou evasiva em situações de risco.
Desenvolvimento de capacitações e eventos para atendimento aos Macrodesafios

Macrodesafio:
Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira
Projetos e Iniciativas Estratégicos
Iniciar o Projeto Gerenciamento de Custos
Criar um modelo para monitorar e gerir o custo de cada unidade judiciária do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins voltado para a otimização dos gastos e aperfeiçoamento da gestão administrativa financeira.

Anuário da Justiça Estadual Tocantinense
Publicar anualmente as informações e resultados judiciais e administrativos das unidades do Poder
Judiciário tocantinense.
Dar continuidade ao Projeto Eficiência Energética
Reduzir os gastos com energia elétrica através da implantação de placas solares nos novos prédios do judiciário.
Dar Continuidade ao Projeto Reuso de Água
Reduzir gastos com água mediante armazenamento e reutilização de água cinzas.

Projetos e Iniciativas da Gestão
Criar o Sistema de Credenciamento
Instituir a política e diretrizes do Sistema de Credenciamento com o estabelecimento dos critérios de remuneração
e seleção.
Promover campanha de uso racional dos recursos ambientais e econômicos
Distribuir adesivos e promover a conscientização para uso racional dos recursos.
Aquisição de sistema de controle veicular
Implantar serviço de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular via internet para a gestão da frota de
veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Ampliação de unidades judiciárias e administrativas com vigilância armada
Ampliar de 19 para 55 postos de serviços em unidades do Poder Judiciário a fim de garantir a integridade dos
servidores, magistrados e do público em geral e proporcionar segurança patrimonial (instalações, equipamentos, acervo documental).
Ampliação do número de unidades atendidas com porta giratória detectora de metais
Promover maior segurança aos magistrados, servidores e dos cidadãos que transitam nas dependências do
Poder Judiciário.
Aquisição de sistema de monitoramento por vídeo (CFTV)
Implementar a segurança dos ambientes com grande fluxo de pessoas com a ampliação de monitoramento
eletrônico de vários locais em um único ponto (Central de Monitoramento).

Macrodesafio:
Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados
Projetos e Iniciativas Estratégicos
Dar continuidade ao Projeto Implantação das Melhores Práticas de TIC
Implantar as melhores práticas de governança e gestão de TIC a fim de atingir o Nível Aprimorado do Indicador
de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC - iGovTIC-JUD
Elaboração do Planejamento Estratégico de TIC - PETIC
Publicar a Estratégia de TIC do Poder Judiciário do Estado do Tocantins para o período 2021/2026,
em cumprimento ao que determina a Resolução CNJ nº 370/2020 (ENTIC)
Implementar o BI
Efetivar a utilização do BI para elaboração e divulgação de painéis informativos para a gestão de unidades
judiciais e administrativas

Implantar a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD
Dar efetividade à Lei 13.709/2018-Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) nos termos da Resolução
CNJ nº 363/2021.

Projetos e Iniciativas da Gestão
Elaboração do Plano Diretor de TIC – PDTI (2021-2023)
Publicar o PDTI contendo as ações, projetos e iniciativas para o biênio 2021/2023.
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