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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

Após findar praticamente um ano à frente da gestão do
Tribunal de Justiça é imperioso reconhecer os resultados de
uma administração pautada pela legalidade, pela transparência, pela impessoalidade e pela ética, na qual conseguimos
priorizar as ações dentro de tantas necessidades e, o mais importante de tudo, executamos com responsabilidade o que foi
planejado.

É consequência direta da aplicação de R$ 6,8 milhões em
aquisições para garantia da infraestrutura de TIC necessária
para as atividades administrativas e judiciais, incluindo a instalação de 1.491 novos computadores em 14 comarcas de 3ª
entrância e a renovação (cerca de R$ 2,7 milhões investidos) de
licenças dos servidores.

São conquistas que, às vezes, em meio à correria para solucionar os problemas do dia a dia da gestão, não percebemos,
mas que, consubstanciadas neste relatório anual, se revestem
da solidez esperada do Judiciário por todos, principalmente,
pelos jurisdicionados, que são os beneficiários e a razão de ser
na nossa Instituição.

Com os avanços do Sistema e-Proc/TJTO que conta com
mais de 60 funcionalidades implantadas neste ano, facilitando
a rotina de todos os operadores, a prestação jurisdicional se
tornou mais célere e eficaz, com a entrega de uma Justiça mais
rápida e eficaz ao cidadão, a exemplo dos 117,7 mil processos
de conhecimento julgados entre janeiro a dezembro, 25% superior ao percentual registrado em 2016.

É gratificante constatar que o Pacto pela Produtividade,
um compromisso assumido na minha posse como presidente,
resultou, de fato, em um aumento significativo da produtividade do nosso Judiciário, em virtude do engajamento dos magistrados e servidores.

Na área de capacitação da nossa força de trabalho, mantivemos nosso ideal de um Judiciário em constante aprimoramento, com os cursos oferecidos pela Escola Superior da Magistratura, formatados para atender às demandas dos magistrados
e servidores do Poder Judiciário.

Como exemplo, citamos a Meta 1 do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), que mede quantidade de processos julgados
a mais do que os novos processos que entraram. Nesse quesito, a Justiça tocantinense de primeiro grau atingiu mais de
100% de efetividade e o segundo grau chegou muito próximo
a isso.

Na infraestrutura, destacam-se as aquisições de mobiliário, incluso móveis para dezessete Cejuscs, nove tribunais de
júri, para o Cento de Educação Infantil (CEI), além de purificadores de água instalados em todas as comarcas e a na Capital,
com redução de quase 40% de galões de 20 litros e economia
estimada de cerca de R$ 212 mil reais/ano.

O ano de 2017 também trouxe outro avanço relevante
para o nosso Judiciário: a conquista da categoria Ouro do Selo
Justiça em Números. O prêmio é concedido pelo CNJ como
reconhecimento ao investimento na gestão da informação e
no cumprimento de normas de transparência. Foi um grande
orgulho para nós.

Houve economia também nas 107 licitações realizadas
em 2017, com economia média de 51,13% - cerca de R$ 40 milhões-, colocando o TJTO como um dos melhores órgãos, senão
o melhor, para o mercado.

Destacamos os principais investimentos realizados em
tecnologia da informação que levaram o Poder Judiciário do
Tocantins a subir 33 posições no ranking geral do Indicador de
Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC (iGovTI).

Em relação a obras, honramos uma dívida com as comarcas de Colinas, Itacajá e Araguacema, que tiveram suas
sedes reformadas e entregues, e Paraíso, Miranorte e Pedro
Afonso, que receberam as salas dos Tribunais de Júri reformadas. Na Capital, destacam-se a reforma para receber os
juizados especias e o estacionamento no Fórum de Palmas,

os elevadores sociais do
TJTO e a nova sede da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense.

Eurípedes Lamounier

Desembargador presidente do
Tribunal de Justiça do Tocantins
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Ver que o nosso Judiciário é referência para o
Brasil, seja pela pontuação
de feitos junto ao Conselho
Nacional de Justiça que nos
rendeu o Selo Ouro Justiça em Números, seja pelas
visitas de outros tribunais
que vieram buscar no nosso Tribunal exemplos de
boas práticas, é combustível para continuarmos trabalhando para termos uma
gestão aberta, participativa
e democrática, pautada pelo
debate, equilíbrio e conciliação, priorizando, sempre, os
interesses do Tribunal, mas
sobretudo da sociedade,
que espera atuação elevadíssima deste Poder para entregar a cada cidadão uma
jurisdição eficaz e humana.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

Ficamos extremamente satisfeitos em testemunhar o comprometimento de
todos os nossos servidores,
juízes e desembargadores,
nobres pares que me dão
toda segurança no Pleno,
para garantir a implementação do que idealizamos para
esta gestão.
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Gestão com foco na
PRODUTIVIDADE
Empossada pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) no dia 1º de fevereiro,
em sessão solene no Tribunal Pleno, a gestão encabeçada pelo desembargador Eurípedes Lamounier, presidente, e pelo desembargador José de Moura Filho, vice-presidente, propôs como diretriz
de administração o “Pacto pela Produtividade”, um esforço conjunto para melhorar os índices processuais e ampliar o fortalecimento e crescimento institucional do Judiciário tocantinense.

Entre os desafios, o desembargador ressaltou em seu discurso de posse a redução da taxa de
congestionamento de processos como uma de suas prioridades e também defendeu a conciliação
e mediação como norte para uma política judiciária que almeje eficiência.
Aos servidores, o presidente frisou que os propósitos de crescimento e fortalecimento do
Judiciário não terão êxito sem a participação efetiva dos recursos humanos, que possuem papel
preponderante nos desafios, por serem protagonistas na execução das prioridades, com a devida
valorização como contrapartida.

9

A mesa diretoria do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos próximos dois anos assumiu
o compromisso de atuar com uma administração moderna, aberta, participativa e democrática, se
pautando pelo debate, pelo equilíbrio e pela conciliação, com prioridade nos interesses do Tribunal
e dos jurisdicionados. Outra diretriz é a convivência harmoniosa e respeitosa com os demais órgãos
estaduais, como o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Ministério Público Estadual, a Defensoria
Pública, Tribunal de Contas do Estado e Ordem dos Advogados do Brasil, para uma participação
ativa e colaborativa de questões relevantes e de interesse comum.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

“Proponho que desenvolvamos esforços contínuos no cumprimento de nossas funções e objetivos,
imbuídos do mais alto grau de comprometimento, não somente para cumprimento das metas estabelecidas aos órgãos jurisdicionais externa ou internamente, mas, sobretudo, porque devemos à
sociedade tocantinense, a disponibilização de uma Justiça de acesso amplo, célere, humanizada
e efetiva, conforme nos comanda e exige a nossa Constituição Cidadã de 1988”, afirmou Eurípedes
Lamounier, em seu discurso de posse.

Gestão
Biênio
2017-2019
Eurípedes Lamounier
Presidente
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Ouvidora judiciária

Desembargadora

Ângela Prudente

Ouvidora substituta

Desembargadora

Jacqueline Adorno

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

“Proponho que desenvolvamos esforços contínuos no
cumprimento de nossas funções e objetivos, imbuídos
do mais alto grau de comprometimento, não somente
para cumprimento das metas estabelecidas aos órgãos
jurisdicionais externa ou internamente, mas, sobretudo, porque devemos à sociedade tocantinense, a disponibilização de uma Justiça de acesso amplo, célere,
humanizada e efetiva, conforme nos comanda e exige
a nossa Constituição Cidadã de 1988”
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Desembargador

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

Diretora adjunta da Esmat

Etelvina Maria Sampaio Felipe

Desembargadora

Diretor-geral da Esmat

Marco Villas Boas

Desembargador

Vice-presidente

José de Moura Filho

Desembargador

Presidente

Eurípedes Lamounier

Desembargador

Corregedor-geral

Helvécio de Brito Maia Neto

Desembargador

Vice-corregedor-geral

João Rigo Guimarães
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Desembargador Eurípedes Lamounier
Presidente

Natural de São Luís de Montes Belos (GO),
formado em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, e magistrado de carreira desde 1989, Eurípedes Lamounier foi promovido a desembargador pelo critério
de antiguidade no dia 17 de janeiro de 2013.
Sua formação inclui especialização em Direito Penal e em Processual Penal pela Academia de
Polícia de Goiás. Atuou como Escrivão de Polícia
Civil no Estado de Goiás (1972 - 1982); Comissário
de Polícia Civil do Estado de Goiás (1982 - 1987) e
como promotor de Justiça dos Estados de Goiás e
Tocantins (1987 - 1989).
Em sua trajetória como Juiz de Direito no
Tocantins, atuou como juiz substituto na Comarca
de Pedro Afonso, juiz-corregedor na Corregedoria
Geral da Justiça e juiz titular na Vara Criminal de
Guaraí e Vara Especializada no Combate à Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Palmas.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

Em fevereiro de 2015, assumiu a Corregedoria Geral de Justiça, órgão que deixou antes de administrar o Poder Judiciário do Tocantins.
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Perfil da MESA
DIRETORA do TJTO

Desembargador Moura Filho
Vice-Presidente

Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, o desembargador José de Moura Filho nasceu em Pedro Afonso, município do então norte goiano, no dia 14 de junho de 1946. É filho
de Maria Emília de Souza Moura e de José Rosa de
Moura. Formado em Direito pela Universidade Católica de Goiás, fez 31 cursos de extensão universitária, todos voltados para área jurídica.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

José de Moura Filho assumiu o cargo de desembargador no dia 1° de janeiro de 1990, promovido pelo critério de antiguidade. Foi Presidente
do TRE-TO de 1993 a 1994 e de 2009 a 2011, corregedor-geral da Justiça e presidente do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no biênio 1999-2001, fazendo uma administração voltada para a estruturação da Justiça tocantinense e a
valorização dos recursos humanos.

Desembargador Helvécio de Brito Maia
Neto
Corregedor-Geral da Justiça

Corregedor-geral da Justiça, o desembargador Helvécio de Brito Maia Neto nasceu no dia 10
de dezembro de 1957, na cidade de Aracaju, Sergipe. É filho de Alaíde Moreira Maia e Lauro Augusto
do Prado Maia.
Formou-se Bacharel em Direito pela Universidade Tiradentes – UNIT – Aracaju, em 1986. É Especialista em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – FDUL/
Esmape - 2014 e mestrando em Ciências Constitucionais – FDUL/Esmape – 2014. Helvécio de Brito
Maia Neto ingressou na magistratura em 1989, após
aprovação no primeiro concurso para juiz, do então recém-criado Estado do Tocantins, atuando nas
Comarcas de Araguacema, Araguatins, Colinas, Paraíso e Palmas.
Na magistratura tocantinense atuou ainda como juiz corregedor do Estado do Tocantins,
eleito em dois mandatos sucessivos (1990/1992)
e, na área acadêmica, foi professor auxiliar pela
Fundação Universidade do Tocantins – Unitins, de
01/03/1995 a 30/03/1999.
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O desembargador atuou como Presidente
da Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins – Asmeto, por três mandatos (2000/2002
– 2002/2004 - 2012/2014) e foi diretor adjunto da
Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat) na gestão 2015/2017.
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TRAJETÓRIA
do TJTO
Ao ser desmembrado de Goiás, o Tocantins
recebeu como herança um
território de 286.966 km2,
aproximadamente 1.100.000
habitantes, 80 municípios e
20 comarcas. Apenas cinco
juízes, optaram por atuar na
recém-criada Unidade da Federação. Eles se concentravam em um raio de aproximadamente 150 quilômetros
da Capital provisória, Miracema do Tocantins.
No dia da instalação
do Estado (1º de janeiro de
1989) ampliou-se o número
de comarcas, desenhando-se o seguinte quadro: foram criadas nove de primeira entrância, elevadas duas
à segunda e uma à terceira,
totalizando 29 comarcas (17

de primeira entrância, 8 de
segunda entrância e 4 de terceira entrância). Posteriormente, no mês de agosto de
1989, foram criadas mais três
comarcas, totalizando 32.
A Constituição Federal
estabelecia, no seu art. 235,
que o Tribunal de Justiça
seria integrado por sete desembargadores, sendo cinco dentre magistrados, com
mais de trinta e cinco anos
de idade, em exercício no
novo Estado ou em Goiás, e
dois dentre promotores de
Justiça e advogados.
Instalado no dia seis de
janeiro de 1989, o Tribunal
de Justiça, como era de se
esperar em uma capital improvisada, não dispunha de

imóvel próprio e adequado.
Teve, então, que se instalar
no Fórum de Miracema, que
se mudou para os fundos de
uma casa residencial.
Composto o Tribunal
de Justiça, a Corte ficou assim distribuída: presidente,
desembargador Osmar José
da Silva; vice-presidente, desembargador José Liberato
Costa Póvoa; corregedor-geral de Justiça, desembargador Antônio Félix Gonçalves.
Quando Palmas se tornou a Capital definitiva do
Estado, em 1º de janeiro de
1990, a primeira sede do Tribunal de Justiça ocupou um
barracão de compensado de
madeira. Depois, ele passou
a dividir um prédio, na Espla-

nada das Secretarias, com o
Tribunal de Contas e o Ministério Público.
Em 1º de fevereiro de
1995, foi inaugurada e instalada a sede definitiva do
Tribunal de Justiça, que recebeu o nome de Palácio Rio
Tocantins, sob a presidência
do desembargador José Maria das Neves, sendo vice-presidente o desembargador Antônio Félix Gonçalves,
e corregedor-geral de Justiça, desembargador João Alves da Costa.
Atualmente a Corte
é composta por 12 desembargadores, sendo nove
da Magistratura, dois do
Ministério Público e um da
Advocacia.
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Fonte:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

Publicação “TJTO Poder Judiciário do Estado do Tocantins, Duas Décadas de História, de 2008”

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

Fonte:

Secretaria do Tribunal Pleno

*Valores referentes ao período de 1º/01/2017 a 17/12/2017

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
GESTÃO 2017

18

Atuação do
TRIBUNAL PLENO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017
19

*Fonte:

Site TJTO

RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
do Tribunal Pleno - 2017
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*Fonte:

Secretaria do Conselho da Magistratura

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

Atuação do
CONSELHO DA MAGISTRATURA

JUÍZES CONVOCADOS
para o Tribunal Pleno

*Fonte:

GPA/ Secretaria do Conselho da Magistratura

Órgãos Superiores: FEITOS BAIXADOS,
DISTRIBUÍDOS E REDISTRIBUÍDOS

*Valores referentes ao período de 1º/01/2017 a 17/12/2017

Divisão de Distribuição
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Fonte:
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Divisão de Distribuição

*Valores referentes ao período de 1º/01/2017 a 17/12/2017

Fonte:

Divisão de Distribuição

*Valores referentes ao período de 1º/01/2017 a 17/12/2017

Fonte:
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Atuação da
PRESIDÊNCIA
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017
24

Atividade Secretaria
de RECURSOS
CONSTITUCIONAIS

*Valores referentes ao período de 1º/01/2017 a 30/11/2017
Fonte:

Secretaria de Recursos Constitucionais

Atuação das
CÂMARAS CÍVEIS E
CRIMINAIS

*Valores referentes ao período de 1º/01/2017 a 17/12/2017
Fonte:

Divisão de Distribuição; Câmaras e Meta 01 - Cenarius

PRECATÓRIOS:
Listas Unificadas
disponíveis e
comitê gestor
atuante

Atuação do NÚCLEO DE
GERENCIAMENTO DE
PRECEDENTES (NUGEP)

As Listas Unificadas (TJTO, TRT/10ª Região e TRF/1ª Região) foram devidamente publicadas e disponibilizadas em 28
de fevereiro deste ano, no Diário da Justiça número 4014.
Além disso, todas as listas unificadas antigas continuam disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça para
acompanhamento dos processos que foram pagos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

Secretaria de Precatórios
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Fonte:

Fonte:

Por sua vez, o Comitê Estadual de Precatórios (Fonaprec)
realizou reuniões nos dias 26 de fevereiro e 26 de junho. Este
comitê foi instituído no Tocantins pelo TJTO em 25 de março
de 2013, por meio da Portaria nº 300/2013, publicada no Diário
da Justiça nº 3074. Sua atribuição precípua é promover a integração dos Tribunais e permanente interlocução com o Comitê
Nacional.

Nugep TJ/TO

REUNIÕES DOS COMITÊS
Uma das competências do Comitê Gestor de Precatórios
é decidir impugnações relativas à lista cronológica de apresentação, além de impugnações relativas às preferências definidas
nos parágrafos 1º e 2º do artigo 100 da Constituição Federal. Em
2017, Comitê Gestor de Precatórios se reuniu em 7 de fevereiro,
27 de junho e 22 de outubro.

CONTADORIA
JUDICIAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

COJUN
Criada pela Resolução Nº 32, aprovada pelo Tribunal Pleno em sessão no dia 1º de outubro de 2015, a Contadoria Judicial Unificada (Cojun) deu início à transformação na forma de
distribuição dos processos que precisam de cálculos judiciais
na 1ª instância.
A Cojun integra virtualmente 35 contadorias na Diretoria
Judiciária do TJTO, promove a equalização da força de trabalho
e a distribuição por igual dos processos com cálculos a serem
elaborados. Os 35 contadores da Central trabalham para todas
as comarca do Estado.
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Fonte:

Contadoria Judicial Unificada

Suporte e-PROC
O Suporte e-Proc conta com quatro servidores para atendimento aos usuários
internos e externos durante 24 horas nos sete dias por semana.
Os atendimentos no ano totalizaram 20.289 , com predominância para o serviço
requisitado por telefone que representou 60,7% dos chamados, seguido dos atendimentos no plantão, com 12,9% das ocorrências.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

Suporte e-Proc – 01/01/2017 a 17/12/2017
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Fonte:

Comunicação PROMOVE APROXIMAÇÃO com
SOCIEDADE e aumenta transparência

28
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Ancorado principalmente nas plataformas digitais, a política de comunicação do TJTO promoveu a transparência das ações do Poder Judiciário tocantinense e a aproximação com a sociedade.
O mix de comunicação mantido pelo Centro de Comunicação Social engloba programa de TV, de rádio, informativo impresso, videoreportagens para
aplicativos de celulares e seu site institucional. Acompanhando a tendência de
comunicação on-line, interativa, via internet, o Poder Judiciário também está
presente nas redes sociais alcançando milhares de pessoas.
Um dos destaques, o programa jornalístico de TV Repórter Justiça venceu
a 15ª edição do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça na categoria Programa de TV, e terceiro lugar geral na premiação. O telejornal busca aproximar o Judiciário da população, além de promover a transparência do trabalho da Justiça.
Outra peça reconhecida por seu alcance informativo é o vídeo institucional sobre o tema “conciliação”, que foi selecionado pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) para compor a I Vitrine da Conciliação nas Redes do Judiciário.
Fizeram parte da vitrine os dez melhores posts feitos pelos tribunais de Justiça
de todo o País nas redes sociais, em novembro.
INTERAÇÃO CULTURAL
O personagem de Joaquim Theotônio Segurado, interpretado pelo ator
tocantinense Osmar Casagrande, ganhou o apreço dos visitantes do Palácio Rio
Tocantins em 2017. O personagem é a principal atração do Projeto Por Dentro do
Palácio da Justiça.
O projeto tem o objetivo de aproximar o cidadão do Judiciário e, ao mesmo tempo, mostrar para a sociedade que ela pode e deve utilizar os mecanismos
da justiça em seu benefício. Em 2017 foram 20 visitas teatralizadas com alcance
a 500 pessoas, entre universitários e alunos de escolas públicas e particulares.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Durante o ano de 2107 foram produzidas diversas campanhas publicitárias
para o público interno do Poder Judiciário, com materiais impressos, informativos, vídeos institucionais, ações de comunicação e mobilização.
Para o público externo foram divulgadas as ações e serviços do Poder Judiciário, por meio de folders, cartilhas e propagandas de rádio e televisão. A última campanha veiculada no final do ano, apresenta os avanços e conquistas do
nosso Judiciário, com destaque para a conciliação e a promoção do acesso do
cidadão à Justiça.
TEMPO REAL
A área também realizou em 2017 a aquisição de equipamentos de gravação e transmissão das Sessões do Pleno em qualidade HD, com investimento de
R$ 165 mil. Em 2018, a ação alcançará as câmaras.
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O site
institucional
publicou 611
notícias sobre
a atuação dos
magistrados,
decisões de
interesse público
e reportagens
sobre o trabalho
do Judiciário.

O Programa de
TV apresentou
26 episódios
inéditos com
reportagens
e entrevistas
veiculadas pela
TVE Tocantins
(quarta-feira,
às 12h15), SBT
(quinta-feira, às
13 horas) e TV
Assembleia.

No ar há três
anos, o programa
de rádio Fala
Justiça teve 51
edições em 2017
com dois minutos
de duração,
veiculados toda
quarta-feira pela
CBN Tocantins, às
7h50.

Informativo
impresso do
Poder Judiciário
teve sete
edições em 2017
distribuídas para
as 42 comarcas
do Tocantins.

Na comunicação
interna, o Zap
Justiça levou
aos servidores
das 42 comarcas
99 vídeos com
informações
importantes para
quem trabalha
no Judiciário.

COMUN

Instagram

YouTube

Seguidores

Seguidores

Seguidores

Canal do Tribunal de Justiça do Tocantins conta
com 102 inscritos e, em
2017, obteve 4.398 visualizações nos vídeos postados. O material disponibilizado é referente aos
programas de rádio e TV
produzidos pelo Cecom,
além das campanhas institucionais, ações e projetos do Judiciário tocantinense.

3.826

Postagens
808 posts

(média de 73,4 por mês)

Em 2017, além do
Facebook, Twitter
e Youtube, o TJTO
também estreou
no Instagram.

Alcance
número total de pessoas
que viram as publicações:

686.994 (media de 62,4 mil
pessoas por mês)

6.457

Postagens
812 posts

(média de 73,8 por mês)

Alcance
número de vezes que as
pessoas viram o tweet:
297,2 mil (média de 27 mil
por mês)

1.244

(O TJTO aderiu à rede social em
23/02/17)

Postagens

296 posts

(média de 32,8 por mês)

ICAÇÃO
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Twitter
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Facebook

Corregedoria Cidadã EMBASA
PLANEJAMENTO DE SOLUÇÕES
PARA O JUDICIÁRIO
A consolidação de um Plano de Gestão para a Corregedoria Geral da Justiça com base no diagnóstico da realidade
de cada comarca e alinhado às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) fomentou o projeto Corregedoria Cidadã, realizado em 2017.
As visitas realizadas às 42 comarcas do Estado, em razão
do projeto, foram imprescindíveis para obter dados da realidade local e traçar soluções para os problemas diagnosticados entre a primeira etapa das viagens, em 27 de março, na
cidade de Colinas do Tocantins e última, em 17 de outubro, na
Comarca de Dianópolis.
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O projeto é resultado do compromisso firmado durante
a sessão solene de posse como corregedor-geral da Justiça,
do desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, em fevereiro de 2017, quando definiu seu ideal de conduzir uma gestão
marcada pelo desenvolvimento de projetos e inovações que
atendam aos anseios da sociedade e pela orientação, prevenção e respeito às garantias e prerrogativas da magistratura.
O diagnóstico e sugestões foram coletados por meio dos
formulários distribuídos durante as reuniões aos servidores e
magistrados, delegatários das serventias extrajudiciais, promotores, defensores, advogados, dentre outros integrantes
da sociedade. As informações coletadas subsidiaram a elaboração do Planejamento Estratégico 2017/2020 da CGJUS/TO e
diversas providências e ações (confira no quadro).
CORREIÇÕES
A Corregedoria Geral da Justiça superou a previsão regimental com a realização de 17 Correições Ordinárias, o que
corresponde a 40% (quarenta por cento) das comarcas do

Estado do Tocantins. Em cada correição realizada foram fiscalizados os serviços e dependências do fórum, as serventias
judiciais e extrajudiciais e os estabelecimentos prisionais pertencentes à circunscrição da comarca.
METAS
A Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins alcançou o cumprimento integral das Metas para o ano
de 2017, definidas no 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário, promovido pela Corregedoria Nacional de Justiça:
Meta 1: Implantação do PJeCor (Meta suspensa pelo CNJ);
Meta 2: Apreciação colegiada das decisões liminares; Meta
3: Automatização de cadastros; Meta 4: Unificação de dados
de crianças e adolescentes por meio de CPF; Meta 5: Controle de prazos na medida socioeducativa; Meta 6: Cooperação
jurídica nacional e Meta 7: Fiscalização do cumprimento do
prazo legal de encerramento das ações de destituição e suspensão do poder familiar.
SERVIDORES
A CGJ ofereceu aos servidores o Curso de Técnicas Legislativas, além de capacitação em cursos e eventos, realizados
pela Esmat como “Cinedebate em Direitos Humanos: instrumento de educação e acesso à justiça”; Análise e Interpretação
da Norma ISO 9001:2015; Aspectos Judiciais da Improbidade
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;
Pós-Graduação em Teoria da Decisão Judicial; Pós-Graduação
em Estado de Direito e Combate à Corrupção e Redação Oficial.
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RESULTADOS DO
CORREGEDORIA CIDADÃ
-PROJETO PARA A REVISÃO DA LEI DE EMOLUMENTOS
-PROJETO DE LEI PARA A REORGANIZAÇÃO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS NO TOCANTINS
-PROVIMENTO Nº 7/2017/CGJUS QUE PARCELA AS CUSTAS JUDICIAIS
-CRIAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDOS PARA A REVISÃO E ELABORAÇÃO DOS MANUAIS DE ROTINAS
CARTORÁRIAS
-CRIAÇÃO DO CENTRO DE ORIENTAÇÃO, MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E INTERLOCUÇÃO EM LITÍGIOS
INTERNOS E ADMINISTRATIVOS, GERENCIAMENTO DE CRISES E PREVENÇÃO DE DEMANDAS
(COMCILIA) POR MEIO DA PORTARIA Nº 2.061/2017 - CGJUS
-CRIAÇÃO DA COORDENADORIA DA CIDADANIA PELO PROVIMENTO Nº 3/2017/CGJUS/TO
-CRIAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
-REVISÃO DO PROVIMENTO Nº 2/2011/CGJUS E DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES
-PROVIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA POR MEIO DO PROVIMENTO Nº 6/2017/CGJUS
-MINUTA DE RESOLUÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI QUE INSTITUI O JUIZ SEM ROSTO
-PROJETO DE LEI PARA ELEVAÇÃO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS DE 2ª PARA 3ª ENTRÂNCIA
-REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DA COMARCA DE PALMAS
-TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS VAGOS DE JUÍZES SUBSTITUTOS EM CARGOS DE JUÍZES
AUXILIARES DE SEGUNDA E TERCEIRA ENTRÂNCIAS
-SOLICITAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO JUDICIÁRIA E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA e-PROC

-MINUTA DE RESOLUÇÃO PARA A REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DA COMARCA DE
PALMAS
-ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ESCOLA SUPERIOR DA
MAGISTRATURA TOCANTINENSE, OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO, ENTRE OUTROS.
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-TRANSFERÊNCIA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS DA COMARCA DE DIANÓPOLIS
PARA ARRAIAS APRESENTADA EM PROPOSTA QUE ALTERA O ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº
10/96

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

-CURSO DE CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA EXTRAJUDICIAL TRANSMITIDO PARA TODAS AS
COMARCAS
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Ouvidora Judiciária
APRIMORA RELAÇÃO
ENTRE JURISDICIONADO E
PODER JUDICIÁRIO

O percentual de manifestação referentes a atividade fim, conforme o andamento dos autos demandados
na Ouvidoria, mostram resultados de 76,40% (390 de 529
manifestações) referentes à morosidade na movimentação processual a cargo do juiz e 19,05% sobre morosidade na movimentação processual no cartório. Outros
3,87% (procedimento legal ou judicial) e outras atividades, 0,68%.
PROJETOS
Entre os projetos destaques do órgão, estão o projeto “Ouvidoria Judiciária na Facilitação da Lei de Acesso
à Informação – LAI” e o projeto “Judiciário Transparente”,
além de ações de expansão dos pontos de comunicação
para as 42 comarcas do Tocantins.
Outro destaque é a expansão da Ouvidoria instalou totem de atendimento ao cidadão para as comarcas
de Peixe (14/2), Ponte Alta do Tocantins (20/2), Itacajá,
Arapoema e Colmeia (entre 9 e 10/3), Itaguatins, Xambioá
e Wanderlândia (entre 14 e 15/3) e Goiatins e Filadélfia
(16/03).
Em outra frente, manteve na ativa o projeto Ouvidoria Judiciária vai à escola, com palestras na Escola Estadual Novo Horizonte, localizada na Aureny IV e Colégio
Dom Alano, em Palmas. O projeto busca contribuir com a
formação da cidadania dos estudantes e formadores de
opinião, assumindo sua importância vital como mecanismo de fortalecimento do regime democrático.
ATENDIMENTO
O Projeto “Atendimento Nota 10” alcançou as 42 comarcas do Tocantins, com participantes presenciais e a

CONCILIAÇÃO
Em outro projeto a Ouvidoria Judiciária foi integrada à
conciliação e mediação em consonância à propositura da Ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. E, neste ano, a
Ouvidoria Judiciária do Tocantins participou da Semana Nacional da Conciliação de 2017, entre 27 de novembro e 1º de
dezembro de 2017, no TJTO e nas 42 comarcas.
LAI
Durante o ano de 2017, a Ouvidoria Judiciária colocou
em prática o projeto “Ouvidoria Judiciária na Facilitação da
Lei de Acesso a Informação - LAI”, em consonância à Resolução nº 9, de 04 de maio de 2017, que estabelece os procedimentos para assegurar o acesso a documentos e informações
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Entre
as medidas, o Serviço de informação ao Cidadão (SIC), como
uma das formas de prestação de informações sob a responsabilidade de outras unidades do Tribunal.
O projeto realizou atividades de fomento à cultura da
transparência pública, como visitas institucionais nas comarcas e distribuição de cartilha sobre o tema. Natividade foi a
primeira comarca receber a palestra da Ouvidoria Judiciária
sobre a Lei de Acesso a Informação, dia 4 de setembro. A Comarca de Arraias recebeu a visita do projeto dia 28 de setembro. No dia 29, a Comarca de Paranã e fechando as visitas do
sudeste, as Comarcas de Aurora e Taguatinga, no dia 9 de outubro, e Dianópolis, no dia 10 de outubro.
No norte do Estado, a Comarca de Itaguatins recebeu
a equipe do órgão no dia 17 de outubro e a de Axixá e Araguatins no dia 19 do mesmo mês. No centro-oeste do Estado
as comarcas de Arapoema e Colmeia receberam o projeto nos
dias 30 e 31 de outubro.
TRANSPARENTE
Para ampliar a transparência praticada pelo TJTO, a
Ouvidoria Judiciária apresentou ao presidente do Tribunal
de Justiça, desembargador Eurípedes Lamounier, o projeto
“Judiciário Transparente”. O projeto prevê o desenvolvimento
e disponibilização de um aplicativo para auxiliar o cidadão a
exercer sua cidadania, promovendo cada vez mais a transparência do Tribunal em suas ações, aproximando o cidadão da
Justiça, assim como a melhoria na prestação jurisdicional.
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Uma das medidas dessa interação pode ser verificada no crescimento em número de demandas registradas na
Ouvidoria Judiciária, que registrou crescimento percentual de 34% no registro de atendimentos do órgão em 2017
(com 1.487 demandas) em comparação a 2016 (com 1.109
demandas). Neste ano, 100% das demandas recebidas foram solucionadas pelo órgão.

modalidade à distância, entre 1º de junho e 20 de agosto
de 2017, por meio da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat).
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Durante o ano de 2017 a Ouvidoria Judiciária desenvolveu ações voltadas ao aprimoramento deste importante
canal direto de comunicação entre a sociedade e o Poder
Judiciário, aproximando, ainda mais, o Judiciário da vida
dos cidadãos tocantinenses.
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OUVIDORIA EM DADOS
ATENDIMENTO RECEBIDO DA OUVIDORIA JUDICIÁRIA

Auditorias mantêm
CERTIFICADOS
DE QUALIDADE
DO JUDICIÁRIO
TOCANTINENSE
Em março de 2017, a auditoria interna de supervisão
do Sistema de Gestão da Qualidade do Poder Judiciário
manteve a certificação da boa prestação jurisdicional concedida à 2ª Vara Cível da Comarca de Palmas e Secretaria do
Pleno do Tribunal de Justiça. A ação também contemplou
as diretorias do Tribunal de Justiça para verificar a conformidade do sistema implantando com os requisitos do ISO
9001, a certificação internacional de qualidade e excelência
em serviço prestado.
No mês seguinte, foi a vez da auditoria externa de supervisão do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), pelo
auditor líder do Instituto Falcão Bauer, Jorge Macário de
Lima. A ação confirmou a manutenção da certificação ISO
9001 da Secretaria do Tribunal Pleno e da 2ª Vara Cível da
Comarca de Palmas.
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PROCESSOS
Integrando o processo de Gestão da Qualidade, o Escritório de Processos atuou no mapeamento dos processos
de trabalho da área judicial e administrativa do Poder Judiciário.
Foram mapeados os processos de trabalho do Cejusc
e iniciados os fluxogramas da Diretoria de Tecnologia da Informação.
O Escritório de Processos, a pedido da Corregedoria
Geral da Justiça e em parceria com os grupos de estudos,
atuou na elaboração dos Manuais de Procedimentos destinados às áreas Cível e Criminal, além das Varas Especializadas do Poder Judiciário Tocantinense.

CONTROLE E
TRANSPARÊNCIA NAS
LICITAÇÕES, CONTRATOS
E CONVÊNIOS geram
economia
Um dos setores vinculados à Diretoria Administrativa,
a DCC (Divisão de Contratos
e Convênios) tem entre suas
competências todas as etapas
envolvendo contratos, convênios e termos de cooperação,
credenciamento, permissão
de uso, cessão de uso, doação,
aditivos, apostilamentos e outros ajustes formalizados pelo
Tribunal de Justiça.
É nessa divisão onde
ocorre o acompanhamento
de todas as fases das relações
contratuais entre o TJTO e
seus fornecedores, resultando
no controle de cada contrato
ou convênio assinado.
Em 2017, o Judiciário
encerra o exercício com 107
licitações
supervisionadas

ECONOMIA CONTRATUAL

em todos os aspectos, gerando uma economia média de
51,13%, ou 40 milhões. O índice o coloca como um dos melhores órgãos, senão o melhor,
para o mercado.

mil por ano.

DESEMPENHO
Outros resultados mostram o desempenho da área
administrativa do TJTO, com
destaque para a compra do
mobiliário para 17 Cejuscs,
nove tribunais do júri e para
o Centro de Educação Infantil
do TJTO.

TRANSPORTE
A reformulação da logística de distribuição de materiais, que reduziu o prazo usual
de três para duas semanas e a
informatização do controle de
Frotas de veículos/TRF4, também foram destaques. A ação
resultou no melhoramento na
gestão de tráfego dos 89 veículos do Judiciário. Também
promoveu a eficácia nos atendimentos do setor de transporte, que conta com equipe
de 27 motoristas e trouxe economia de papel A4, em média
350 folhas de papel por mês.

Houve ainda a instalação de purificadores de água
para todas as comarcas e
Palmas, resultando na redução de quase 40% de galões
de 20 litros, uma economia
estimada de cerca de R$ 212

Para 2018 as contratações de materiais de consumo,
expediente e gêneros alimentícios estão todas concluídas.

CONTROLE
INTERNO auditou
seis setores
conforme regras do
CNJ

A atividade só não foi
realizada na Diretoria de Tecnologia da Informação, em
virtude das auditorias especiais solicitadas durante o
exercício.
CONTROLADORIA
A auditoria buscou o
acompanhamento das recomendações ou diligências
sugeridas pelos órgãos de
controle interno/externo em
auditorias anteriores e a apuração das tomadas de providências relativas aos apontamentos feitos.
ADMINISTRATIVA
A atividade avaliou
os processos de licitação,
o planejamento e controle
referentes aos bens móveis
permanentes e fiscalizou a

regularidade dos pagamentos dos contratos de manutenção predial do Tribunal de
Justiça.
GERAL
Na Diretoria Geral a auditoria avaliou a governança,
os mecanismos de transparência, a regularidade dos
atos, entre outros, com base
no Processo de Contas Anual.
FUNCIVIL E CGJUS
Tratou de avaliar o recebimento, distribuição e
pagamento de valores recebidos pelo FUNCIVIL.
JUDICIÁRIA
Nessa área, o foco é a
regularidade na gestão, formação e pagamentos de Precatórios desde 2015.
O resultado dos trabalhos encontra-se em relatórios com opiniões calcadas
na independência e objetividade, no intuito de agregar valor aos processos de
trabalho e contribuir para
o cumprimento das metas
previstas, na execução dos
programas e do orçamento
anual, e para a comprovação
da aderência aos normativos
internos, além da avaliação
dos resultados, observados
os princípios que norteiam a
administração pública.
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PREGÕES ELETRÔNICOS

Período: janeiro a 11 de dezembro
147 Atas vigentes – adesões do Brasil inteiro

Período:

janeiro a 14 de novembro

ESTATÍSTICAS CONTRATUAIS

Para o ano de 2017, o
Plano de Auditoria Interna –
PAA, publicado no Diário da
Justiça nº 3939, em conformidade com a Resolução nº
171, de 1º de março de 2013
do Conselho Nacional de Justiça fixou as áreas do TTJO
para serem auditadas e fiscalizadas no exercício: Diretoria
de Tecnologia da Informação;
Diretoria Administrativa; Diretoria-Geral; Funcivil e Corregedoria-Geral de Justiça
além da Diretoria Judiciária,
Secretária de Precatórios.
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Período:

janeiro a 14 de novembro

CONTROLE CONTRATUAL
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Núcleo de Gestão Socioambiental
amplia ações para VALORIZAR PRÁTICAS
SUSTENTÁVEIS
Auxílio na implantação da coleta
seletiva de papel na
Corregedoria Geral de
Justiça

Celebração
de
convênio com a Cooperativa de Catadores
de Recicláveis de Palmas, para o recolhimento de resíduos

Visita técnica aos
setores administrativos para auxiliar na
implementação das
ações socioambientais

Auxílio na instituição do convênio
para o TJTO utilizar
projeto de Educação
Ambiental, desenvolvido pelo TJRN

Realização
de
palestra sobre o uso
racional da água na
Corregedoria Geral de
Justiça

Elaboração do
projeto Agenda Ambiental na Comarca de
Miranorte, com duas
visitas e duas reuniões
com magistrado e servidores para realização de pré-diagnóstico socioambiental

Elaboração do
projeto Coleta Seletiva

Viabilização da
participação do TJTO
no projeto Diálogos da
Sustentabilidade, da
rádio CBN

Solicitação
de
cursos à Esmat de
cunho socioambiental

Auxílio no desenvolvimento do sistema
eletrônico
CONDESPWEB, para coleta e
monitoramento dos
Indicadores do Glossário CNJ-PLS

Acompanhamento e emissão de Parecer sobre os projetos
sociais na Comarca
de Pedro Afonso

Auxílio às diretorias na elaboração
dos Planos de ações
socioambientais

Execução de atos
administrativos para
atendimento às normativas para concessão do Selo CNJ Justiça
em Número 2017, que
consistiu no monitoramento dos Indicadores
do Glossário da Resolução CNJ nº 201/2015

Emissão de Parecer Técnico sobre aquisição de copos descartáveis produzidos com
recursos naturais

Elaboração do
projeto de Compras e
Contratações Sustentáveis

Emissão de Parecer sobre descarte de
pilhas e baterias no
Judiciário

Realização
de
reuniões periódicas
com a Comissão Gestora para revisão do
Plano de Logística
Sustentável

Envio ao CNJ por
meio do sistema eletrônico PLS-Jud de
relatórios mensais e
anual sobre os Indicadores da Resolução
CNJ 201/2015

Desenvolvimento
e publicação do primeiro Relatório de Desempenho do PLS-PJTO, ano 2016, no qual
consta a série histórica do gasto e consumo dos indicadores do
Glossário da Resolução CNJ nº 201/2015
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Viabilização da
participação do TJTO
no projeto Hora do
Planeta
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Instituído por meio da Resolução nº 22, de 06 de agosto
de 2015, o Núcleo de Gestão Socioambiental (Nuges) participou
de várias atividades em 2017, respeitando suas atribuições e
competências, para valorizar práticas sustentáveis no Judiciário tocantinense.
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GESTÃO
RESPONSÁVEL DO
ORÇAMENTO e
mais segurança nas
transações
O orçamento autorizado para o Tribunal de Justiça em
2017 obteve um crescimento de 5,50% se comparado ao exercício de 2016. Mesmo após o contingenciamento decorrente da
frustração de receitas, o percentual de aumento passou a ser
1,77%, se comparado ao valor autorizado em 2016.
A limitação de empenho no orçamento (contingenciamento) ocorreu por meio do Decreto Judiciário nº 371/2017,
obedecendo às diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal.
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017:

Segundo o órgão, o fortalecimento da arrecadação do Poder Judiciário e maior segurança às transações financeiras são
as principais marcas da execução orçamentária em 2017.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A execução do orçamento disponível em 2017 alcançou o
percentual de 99,65%, confirmando os esforços da gestão para
realização das ações planejadas, com responsabilidade e transparência na gestão dos recursos.
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Segundo a Diretoria Financeira, o contigenciamento ocorreu
“para restabelecer o equilíbrio orçamentário-financeiro em decorrência da frustração de receitas do Estado do Tocantins”.
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FINANÇAS

R$ 532.645.143,00

FUNJURIS
Importante fonte de recursos para o Poder Judiciário, utilizado em grande parte das despesas de custeio, como água,
energia, telefonia, limpeza e conservação dos fóruns, materiais
de consumo e investimentos, o Funjuris atingiu a arrecadação
de R$ 57,7 milhões.
Corresponde a um crescimento de 6,38% em relação ao
ano passado quando a arrecadação foi de R$ 54,2 milhões. O
resultado mostra o desempenho crescente dessa fonte. Há três
anos a arrecadação era de R$ 29,6 milhões.
ARRECADAÇÃO DO FUNJURIS:
COMPARATIVO COM EXERCÍCIOS ANTERIORES

No exercício de 2017 houve limitação de empenho no
orçamento do Funjuris por meio do Decreto Judiciário nº
372/2017, o qual contingenciou o montante de R$ 5.679.488,00.
ORÇAMENTO DO FUNJURIS PARA O EXERCÍCIO DE
2017: R$ 55.733.526,55

Avanços também na
GESTÃO DE DÉBITOS
PROCESSUAIS
Um dos pontos fortes
no controle dos valores de
custas judiciais e de taxa
judiciária não pagos pelos
usuários da justiça até o final da ação é o controle proporcionado pelo sistema de
Gestão de Débitos Processuais Finais (GDPF), módulo
implantado no sistema SEI.
O GDPF registra detalhadamente todas as fases
do procedimento e as credenciais dos usuários responsáveis pelas ações conferindo mais segurança para
a gestão.
A Diretoria Financeira
avalia que o sistema proporciona a recuperação de re-

ceita por meio de notificação
de cobrança e de protesto
no caso de não pagamento.
Também permite o monitoramento de todos os casos
com o armazenamento de
todos os dados estatísticos
sobre a origem e a situação
dos débitos.
O resultado é o aumento significativo de arrecadação, principalmente em
relação aos grandes demandantes do Poder Judiciário,
como empresas de grande
porte, instituições bancárias, operadoras telefônicas,
dentre outras entidades,
que optaram por estabelecer um contato direto com a
Diretoria Financeira, visando

o recebimento das notificações em lote, por e-mail, tornando mais célere ainda o
trâmite de recebimento das
respectivas receitas.
CONTROLE
O sistema GDPF controla todos os processos de
cobrança de débitos judiciais e os casos levados a
protesto. Em 2017, o sistema
GDPF garantiu arrecadação
de R$ 3.025.356,32.
PRODUTIVIDADE
No ano foram instaurados 19.258 processos, com
a edição de 20.729 notificações e expedição de 15.994
certidões de débitos para remessa a protesto.
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GRÁFICO DE TAXA JUDICIÁRIA E DE CUSTAS JUDICIAIS
RECUPERADOS POR MEIO DO PROJETO GDPF

DEPÓSITOS INATIVOS
Com o apoio dos magistrados de 1ª Instância foram realizadas, mediante alvará, as transferências para o Funjuris dos
recursos remanescentes em contas judiciais inativas há mais de
cinco anos após o trânsito em julgado das decisões terminativas. Em 2017, o total levantado foi de R$ 3.258.633,59.
CUSTAS NO E-PROC
Iniciou em agosto desse ano, o projeto de solução informatizada para aprimoramento do cálculo de preparo judicial no
e-Proc. A medida busca aprimorar o controle das Custas Judiciais e a Taxa Judiciária, principais origens de receita do Funjuris. O sistema entrará em funcionamento no primeiro semestre
de 2018.

Inovação com ALVARÁS
ELETRÔNICOS

Melhoria na interface das listagens
de monitoramento dos débitos
processuais finais.

O sistema inaugurou
uma nova fase na busca da
excelência dos serviços prestados aos jurisdicionados,
resultado do esforço conjunto das Diretorias Financeira,
Judiciária e de Tecnologia da
Informação, com a implantação piloto na Secretaria de
Precatórios, na Presidência do
Tribunal de Justiça, além das
Varas Cíveis, Juizado Especial
Cível Central e Juizado Especial Cível e Criminal da Região
Norte da Comarca de Palmas.

Contratação do Serviço Federal de
Processamento de Dados (Serpro)
para acesso à base de dados da
Receita Federal para pesquisa de
informações cadastrais constantes
dos sistemas de Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) e de Cadastro
de Pessoas Jurídicas (CNPJ),
com a finalidade de obter mais
informações sobre os devedores.

As unidades de teste
passaram a operar exclusivamente com a tecnologia do
alvará eletrônico, contribuindo para a identificação de
eventuais ajustes necessários
para que o sistema possa ser
expandido em 2018 para todas
as comarcas do Estado do Tocantins.

Juntada automática ao processo
do comprovante de entrega de
correspondência AR Digital.
Aumento memória do sistema
para melhorar o processamento de
dados.

Segurança e transparência nas transações;
Comunicação entre os sistemas da Caixa e do
Tribunal de Justiça por meio de WebService;
Levantamento realizado por transferência
bancária, da conta judicial para a conta da parte
(beneficiário) ou do advogado indicado;
Rapidez e comodidade, evitando deslocamento às
instituições financeiras para o levantamento do
alvará;
Fornecimento de saldo atualizado das contas
cadastradas em tempo real, para conferência de
valores e resgates realizados nas contas judiciais;
Retenção na fonte do Imposto de Renda e da
Contribuição Previdenciária, quando devidos;
Afastamento do risco de realização de pagamentos
duplicados, uma vez que a interface do sistema
dispõe de listagens de fácil visualização dos status
das ordens bancárias;
Afastamento de fraudes, uma vez que o meio
eletrônico não permite o saque por alvará físico na
boca do caixa;
Possibilidade de geração de informações
para encaminhamento aos municípios para a
elaboração da Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), referentes aos beneficiários
de precatórios e RPV;
Encaminhamento mensal à Procuradoria Geral do
Estado – PGE das informações acerca de retenções
de Imposto de Renda e contribuição previdenciária
aos beneficiários dos precatórios judiciais cuja
entidade devedora é o Estado do Tocantins.
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Postagem de notificação pelo
serviço dos
Correios e-Carta
com
AR-Digital (terceirização
dos
serviços
de
impressão
envelopamento e postagem das
notificações).

CARACTERÍSTICAS DO ALVARÁ ELETRÔNICO

47

Aprimoramento do GDPF
O Sistema SEI contou com diversos
aprimoramentos durante o ano de 2017 para melhoria
da Gestão dos Débitos processuais Finais:

A busca por mais segurança, eficiência e celeridade nos procedimentos de
pagamentos de precatórios
e requisição de pequeno valor (RPV) levou o Judiciário a
desenvolver um sistema de
alvará eletrônico e depósitos
judiciais em parceria com a
Caixa Econômica Federal, que
entrou em modo experimental
em agosto de 2017.
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Ações buscam
VALORIZAR
AGILIDADE NA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
Para antigir um de seus objetivos, o de agilizar a prestação
jurisdicional, o Poder Judiciário do Tocantins realizou algumas
ações com foco na produtividade que apresentaram bons resultados. O TJTO registrou desempenho superior a 100% da Meta 1,
estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para o ano
de 2017.

Os magistrados de 1ª Instância com os melhores resultados vão receber a honraria, criada para reconhecer e fomentar
o desenvolvimento contínuo da qualidade da prestação jurisdicional, com reconhecimento aos magistrados empenhados em
julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que
os distribuídos no ano corrente.

O painel de divulgação atende a uma necessidade de publicação das pautas de julgamento de maneira mais transparente e
eficaz e funciona dentro do Processo Judicial Eletrônico (e-Proc/
TJTO). Com um sistema único para operacionalizar, ganha-se agilidade no processo e permite maior transparência e confiabilidade às informações.
JUIZ COLABORADOR
Neste projeto, juízes titulares e substitutos voluntariamente atuam em processos pendentes de outros juízes, no intuito de
reduzir o acúmulo de processos e colaboram com a agilidade no
julgamento das ações em tramitação no Judiciário tocantinense.
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e-PLENÁRIO
O projeto sistematiza e disponibiliza a proposta de voto de
forma eletrônica e o posterior julgamento por meio eletrônico
(sessões virtuais). A ferramenta de acompanhamento dos processos em pauta, que faz parte do sistema e-Plenário e visa facilitar
o acesso das partes e dos advogados às informações das ações
em julgamento.
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Uma das medidas foi criar o "Selo Pacto pela Produtividade". O mérito integra uma das metas da Gestão 2017/2019 ao
priorizar a redução da taxa de congestionamento processual por
meio da concentração de esforços de magistrados e servidores
para a disponibilização de uma Justiça humanizada, de acesso
amplo, célere e efetivo.

GESTÃO DA JUSTIÇA
CRIMINAL recebe ações sobre
violência doméstica e círculos
restaurativos
méstica. A meta foi criada para
tratamento deste desafio de
forma coordenada pela Justiça Estadual em todo o País.

Algumas medidas adotadas pelo Judiciário buscam
prevenção da criminalidade
e o aprimoramento do sistema criminal, principalmente,
na vertente das execuções
penais. Uma das ações buscou o fortalecimento da rede
de enfrentamento à violência
doméstica e familiar contra as
mulheres.

Com estes mecanismos,
o Poder Judiciário tem promovido diversas ações e conseguido resultados expressivos
no enfrentamento à violência
doméstica conta a mulher.

Segundo o CNJ, a Meta
Nacional 8 trata do fortalecimento dessa rede consiste
numa série de perguntas a
serem respondidas pelos tribunais a fim de realizar um
diagnóstico da situação e estrutura que se encontra o enfrentamento à violência do-

Para a comunicação das
ações efetuadas pela Coordenadoria Estadual da Mulher
em situação de Violência Doméstica e Familiar, órgão do
Poder Judiciário, foi criada
uma página no Portal do TJTO
com informações das realizações acerca deste tema.

RESTAURATIVA
Em outra frente, a implementação da Justiça Restaurativa contribui com o
fortalecimento das audiências de custódia, como via
alternativa, para verificar a
necessidade de manutenção
da custódia dos presos provisórios; cria espaços para
que o reeducando fortaleça
seus vínculos afetivos com
as pessoas com quem irão
conviver; diminui a sensação
de injustiça na aplicação dos
procedimentos administrativos disciplinares e cria espaços para que o ofendido e o
agressor possam minimizar
as conseqüências da conduta
criminosa.
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CÍRCULOS RESTAURATIVOS
Foram aplicados quatro círculos de justiça restaurativa com presos
em flagrante pela prática de crimes patrimoniais, na 2ª Vara Criminal
e Execuções Penais da Comarca de Araguaína;
Foram aplicados dois círculos de justiça restaurativa para fins de
progressão de regime, na 2ª Vara Criminal e Execuções Penais da
Comarca de Araguaína;
Foram aplicados três círculos de justiça restaurativa em
procedimentos administrativos disciplinares, na 2ª Vara Criminal e
Execuções Penais da Comarca de Araguaína.
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POLÍTICA DE CONCILIAÇÃO
prioriza formação de agentes

O Núcleo Permanente
de Métodos Consensuais de
Soluções de Conflitos (Nupemec) buscou desenvolver atividades voltadas à formação
de conciliadores em 2017, buscando formar pessoal voltado
à implantação de uma cultura que torne efetiva a Política
de Tratamento Adequado de
Conflitos no âmbito do Poder
Judiciário tocantinense.
Os resultados dessa política são positivos em 2017,
com o aumento expressivo de
115% no quantitativo de audiências realizadas em comparação ao ano anterior: de
23.838 para 51.219 audiências.
Em números absolutos, 27.381
audiências a mais neste ano.
O quantitativo de acor-

do também cresceu, de 14.658
em 2016 para 35.334 acordos
em 2017. Em pontos percentuais, o crescimento registrado
foi de 14,02%, ao passar de
61,49% para 75,51% de audiências que resultaram em
acordo.
MAPA
A pedido do Nupemec, a
Corregedoria Geral de Justiça
disponibilizou mapa estatístico para registro das atividades
realizados nos Cejuscs, para
facilitar o acompanhamento
estatístico específico conforme Resolução no 125/2010 do
Conselho Nacional de Justiça.
PROATIVO
Proposto pelo Nupemec,
o projeto “Cejusc Proativo”
teve como ação destaque o

esforço concentrado da Central de Execução Fiscal na Comarca de Palmas , em junho,
que resultou em 10.271 atendimentos, e mais de R$ 110,3
milhões em negociações.
Além disso, o TJTO e o Município de Palmas assinaram termo de cooperação referente
ao Projeto Cejusc Fiscal para
estabelecer ações conjuntas
entre si para fomentar a conciliação no âmbito das execuções fiscais processuais ou
pré-processuais por meio do
Cejusc da Comarca de Palmas.
SEMINÁRIO
Um dos principais eventos formativos organizados
pelo Nupemec foi o Seminário Sobre Políticas Públicas
de Tratamento Adequado de
Conflitos e 2º Encontro dos

Realizado em setembro, contou com a presença
de magistrados, servidores,
conciliadores e voluntários lotados nos Cejuscs, servidores
da Justiça do Trabalho e Justiça Federal, professores das
faculdades conveniadas com
o Tribunal de Justiça, promotores de Justiça, defensores
públicos, advogados, procuradores federais e delegados de
Polícia Civil.

do Mato Grosso; os juízes tocantinenses Rosa Maria Gazire, juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça; e Nelson
Coelho Filho, titular da 2ª Vara
da Família e Sucessões de da
Comarca de Palmas e coordenador do Cejusc da Capital;
da conselheira do Conselho
Nacional de Justiça e desembargadora federal, Daldice
Santana, do juiz coordenador
do Cejusc de Cuiabá, Hildebrando da Costa Marques; e
do advogado Marcello Vieira Machado Rodante, de São
Paulo.

O evento contou com
palestras do ministro Marco
Aurélio Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça; a desembargadora Clarice Claudino da
Silva, do Tribunal de Justiça

No seminário a juíza coordenadora do Nupemec, Umbelina Lopes Pereira, lançou o
manual de rotinas dos Cejuscs
– Nupemec/Coges/Diretoria
Judiciária.

Centros Judiciários de Solução de Conflitos (Cejuscs), em
parceria com a Esmat.

ATIVIDADES FORMATIVAS
I SEMINÁRIO TOCANTINENSE DE JUSTIÇA RESTAURATIVA

Realizado dia 15 de fevereiro de 2017, com a palestra do juiz Leoberto Narciso Brancher, autor e coordenador do
projeto “Justiça Restaurativa para o século XX”.

CURSO OFICINA DE PARENTALIDADE

Realizado nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2017, para formação de instrutores para as oficinas de pais e filhos,
ministrado pela juíza paulista Vanesa Aufiero, para 144 cursistas.

OFICINAS DE PARENTALIDADE NAS COMARCAS

Com duração de quatro horas, as oficinas foram implantadas nas Comarcas de Araguatins, Augustinópolis, Araguaína,
Colinas do Tocantins, Dianópolis, Gurupi, Tocantinópolis, Palmas, Pedro Afonso, Taguatinga, Paraiso, Miracema e
Porto Nacional.

CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO DE MEDIADOR E CONCILIADOR E IV CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO
DE CONCILIADORES

Para fortalecer a Política Judiciária de Tratamento Adequado dos Conflitos e tornar os participantes aptos ao Cadastro
de Mediadores e Conciliadores alcançou 340 cursistas no primeiro semestre e outros 255 no segundo semestre nas 42
comarcas do Estado.

CURSO DE ENEAGRAMA PARA JUÍZES

Curso também em parceria com a Esmat contou com uma carga-horária de 48 horas-aula e em três módulos em
agosto, outubro e novembro alcançando 31 magistrados com temas como Personalidade, Instinto e Desenvolvimento
Pessoal e Respiração e Meditação.

CURSO DE FORMAÇÃO EM POLITICAS PÚBLICAS EM CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO PARA
MAGISTRADOS
Oferecido a 29 magistrados do Poder Judiciário tocantinense, nos dias 15 a 23 de setembro, com carga-horária de
12 horas-aulas e dois módulos ministrados pelo professor, desembargador Roberto Portugal Bacellar, do Tribunal de
Justiça do Paraná e pela advogada e mediadora da Fundação Getúlio Vargas, Juliana Loss de Andrade.

Busca formar facilitadores e fomentar práticas restaurativas no Poder Judiciário tocantinense, seguindo métodos,
princípios e técnicas próprias, com uma carga-horária total de 105 horas-aula para 50 inscritos das Comarcas de
Araguaína, Araguatins, Augustinópolis, Colinas do Tocantins, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional.

CURSO DE CONSTELAÇÃO FAMILIAR

Três magistrados do Tocantins participam, durante dois anos, do Treinamento Internacional em Constelação Sistêmica
Familiar, oferecido pelo Hellinger Institut Landshut, na cidade de Belém (PA). A intenção é fomentar a prática com
solução adequada para conflitos familiares.

PALESTRA SOBRE CONSTELAÇÃO FAMILIAR

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

CURSO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA
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Realizada pelo Cejusc de Colinas, em setembro, e ministrada pelo terapeuta Aluísio Almeida.
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As atividades da área de infraestura e obras do Poder Judiciário ganharam destaque pelas obras de reforma das sedes
de fóruns na Capital e interior e dos tribunais de júri de comarcas do interior do estado.
No primeiro semestre, foram concluídas as reformas dos
Fóruns de Colinas do Tocantins (03/2017) e Itacajá (05/2017) e,
no segundo semestre, do Fórum de Araguacema (09/2017). No
Fórum de Palmas houve a reforma para receber os Juizados Especiais.

No Fórum da Comarca de Itacajá, região centro-norte Estado, que atende a população de Centenário, Itapiratins e Recursolândia, as obras de reforma e ampliação do prédio abrangeram uma área de 437,38 m². A nova estrutura contempla
moderno sistema de refrigeração, iluminação em LED, rampas e
calçadas para promover à acessibilidade e o salão do júri, com
capacidade para acomodar mais de 40 pessoas sentadas..
As reformas dos tribunais de júri alcançaram as Comarcas de Paraíso, Dianópolis, Miranorte e Pedro Afonso; a Capital,
o estacionamento Fórum de Palmas e os elevadores sociais do
Tribunal de Justiça.
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Em Colinas, região noroeste do Estado, que atende a seis
municípios, o Fórum foi entregue com área de 1,7 mil m² e investimento de R$ 3.031.121,28 para a nova estrutura com moderno sistema de refrigeração, iluminação em LED, rampas e
calçadas para promover a acessibilidade e o salão de júri com
capacidade para 99 pessoas sentadas. Na área da segurança,
muros e alambrados foram construídos e a Diretoria do Fórum
ainda implantou um projeto de prevenção e combate a incêndios.
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Novo estacionamento do Fórum de Palmas

REFORMAS DE
FÓRUNS e salas
para Júri são
destaques da
infraestrutura

AÇÕES DA MANUTENÇÃO
Entre as ações preventivas destaca-se a substituição de
1.755 lâmpadas por LED gerando uma economia de cerca de 8,4
milhões de kWH, em razão do consumo ser a metade das anteriores.

OBRAS E MANUTENÇÃO

REFOMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA
DE ITACAJÁ
Empresa: Construarte Construtora Eirelli - EPP
Valor contratual: R$ 536.584,75
Área de reforma e ampliação: 434,70 m2
Valor obra/m²: R$ 1.234,38
REFOMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DE COLINAS DO
TOCANTINS
Empresa: Construtora São Miguel - LTDA
Valor contratual: R$ 3.031.121,28
Área de reforma e ampliação: 1.713,18m²
Valor obra/m²: R$ 1.769,30
REFOMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DE ARAGUACEMA
Empresa: Construarte Construtora EIRELLI - EPP
Valor contratual: R$ 540.943,18
Área total: 482,16m²
Valor obra/m²: R$ 1.121,92
REFORMA DO PRÉDIO DA COMARCA DE PALMAS
PARA CENTRALIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA CAPITAL
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ADEQUAÇÃO DO NOVO PRÉDIO PARA ATENDER A
ESCOLA DA MAGISTRATURA
REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS TRIBUNAIS DO JÚRI
DAS COMARCAS DE DIANÓPOLIS, PARAÍSO DO
TOCANTINS, MIRANORTE E PEDRO AFONSO
INSTALAÇÃO DE NOVOS ELEVADORES NO TJ
CONSTRUÇÕES DO ESTACIONAMENTO INTERNO DO
FÓRUM PALMAS
RESULTADOS DAS AÇÕES PREVENTIVAS:
2015 – 1.911 solicitações todas atendidas
2016 – 1.060 solicitações todas atendidas
2017 – 600 solicitações e 570 atendidas
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O desempenho da área de tecnologia de informação de
cada um dos tribunais, avaliado nas categorias: “baixa, satisfatória, aprimorada” ou “excelência” levou o Tribunal de Justiça
do Tocantins a subir 33 posições no ranking geral do Indicador
de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC (iGovTI) 2017.

Na área foram investidos R$ 6,8 milhões em aquisições
para garantia da infraestrutura de TIC necessária para as atividades administrativas e judiciais, incluindo a compra de equipamentos (R$ 3,1 milhões), resultando na instalação de 1.491
novos computadores em 14 comarcas de 3ª entrância.
Também são destaques a destinação de R$ 2,7 milhões
em renovação de licenças e suporte dos servidores (Oracle,
MySQL e SQL Server) e R$1,6 milhão em solução de hiperconvergência, que combina armazenamento e processamento em
uma única infraestrutura para garantir segurança e velocidade
no processamento dos dados.
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No índice avaliado pelo Conselho Nacional de Justiça, o
TJTO apresentou melhora, quando comparado ao relatório anterior de 2016 ao passar do 75º lugar para o 42º (de 92 avaliados). Na classificação segmento estadual, passou de 24º para
15º, entre os 27 tribunais, com ganho de nove posições.
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TECNOLOGIA

Área de
Tecnologia tem
PERFORMANCE
ELEVADA
para garantir
infraestutura virtual

e-PROC/TJTO
Em 2017 foram entregues mais de 60 funcionalidades(entre alterações e criação de novas, listadas no quadro) no e-Proc/
TJTO, além de 456 atendimentos de manutenção corretiva realizados.
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ÍNDICE DE SATISFAÇÃO TIC

SOLUÇÕES IMPLANTADAS NO e-PROC
Disponibilização do Glossário nos eventos dos
processos

Disponibilização do Código da Classe na Capa do
Processo

Disponibilização de Relatórios (29 relatórios alterados)

Declínio de Competência

Criação da Pré-Analise em bloco

Sustentação Oral de Advogados

Criação e vinculação da Polinter

Adequações no Sistema de Precatórios

Evolução de classes

Alvará Eletrônico

Pedidos de auditorias no sistema e-Proc/TJTO

Desenvolvimento da Central de Mandados

Criação de link para remessa automática a Cojun

Cadastro de Novas Delegacias

Alterações na Cojun

Alterações nas classes e assuntos do Juizado Especial
da Infância e Juventude

Alterações para o Nacom

Criação da pauta de audiência diária

Atendimento de diversos pedidos de recuperação de
documentos

Inclusão das serventias extrajudiciais no e-Proc/TJTO

Criação do órgão Pai Presente

Criação das Turmas de Uniformização de
Jurisprudência

Alteração na forma de distribuição nas Varas Criminais
da Comarca de Porto Nacional
Renovação dos Certificados Digitais dos Servidores de
Aplicação

Adequação da contagem de prazos para a justiça
militar
Adequações nos eventos de Remessa Externa
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Criação de um perfil Imprensa
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Visita técnica TJRJ

62
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

A Assessoria Militar conta com auxiliares oficiais para
apoiar na administração e operacionalização de todas as atividades do setor e policiais militares disponibilizados pelo Comando Geral da PM para as ações, assessoramento e segurança
à Presidência do Tribunal de Justiça, segurança dos magistrados em geral e em particular nas situações comprovadas de risco ou ameaça à vida.
Entre as ações de segurança de 2017, destacam-se as
escoltas proporcionadas a magistrados das Comarcas de Cristalândia e Augustinópolis. No Fórum de Palmas, a escolta, com
uso de equipe e blindado, proporcionada a magistrado de Vara
Criminal, diante de indicadores de risco. E no TJTO, escolta de
desembargador em situação de risco.
ARMAS
Na atuação de recolhimento de armas de fogo, munições
e outros itens bélicos foram recolhidas 6.089 itens, em 2017, incluindo 537 armas, entre revólver, rifle (alma raiada), espingarda (alma lisa), pistola, fabricação artesanal e simulacro, 3.163
munições intactas em diversos calibres e 1.863 cápsulas deflagradas, de diversos calibres, além de 526 itens diversos como
recipientes de pólvora, espoletas, esferas de chumbos e carregadores.

MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE
RAIO-X
ADESÃO À ATA
PARA INSTALAÇÃO
DE 11 PÓRTICOS
DETECTORES DE
METAIS

CONTEMPLAÇÃO
DE 18 POSTOS DE
VIGILÂNCIA ARMADA
TERCEIRIZADA EM 14
UNIDADES

VIGILÂNCIA ARMADA,
ELETRÔNICA (ALARME
E CERCA ELÉTRICA)
OU POLICIAMENTO
(PM/TO) EM 100% DAS
UNIDADES
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Ações de
assessoramento
e segurança
GARANTEM
INTEGRIDADE NA
MAGISTRTURA

CONTRATO MANTIDO
COM EMPRESA DE
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO E
SISTEMA DE ALARME
E CERCA ELÉTRICA (50
UNIDADES DO PODER
JUDICIÁRIO)
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SEGURANÇA

OUTRAS AÇÕES
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Estratégias em
gestão de pessoas
VALORIZAM
QUALIDADE
DE VIDA E
PLANEJAMENTO
DA CARREIRA

As atividades foram abertas a observadores externos de
outros órgãos, como Ministério Público, Universidade Federal
do Tocantins, Justiça Federal, Tribunal de Contas do Estado e
Tribunal Regional Eleitoral.

SAÚDE
Nas ações voltadas para uma vida saudável ganharam redimensionamento em 2017 o Espaço Saúde, no TJTO, que foi
reformado e ampliado, e na expansão das aulas de ginástica laboral em modo presencial para comarcas do interior.
No Espaço Saúde os atendimentos foram expandidos
com as consultas médica nas áreas de psiquiatria e ortopedia,
e serviços de fisioterapia e enfermagem. O Espaço Saúde atende nas áreas de cardiologia, clínica geral, ortopedia, psiquiatria,
fisioterapia, enfermagem, assistência social e tratamento odon-
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INCENTIVO
Dentro do Projeto de Aposentadoria Incentivada (PAI),
nove servidores se aposentaram pelo PAI com incentivos que totalizaram R$ 1.185.522,83. O programa visa conceder incentivo
financeiro aos servidores que completem os requisitos e optam
pela adesão à aposentadoria voluntária do programa.
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PESSOAL

Iniciado no biênio passado, o Programa de Preparação
para a Aposentadoria tornou-se em 2017 um Programa Estratégico, dada a sua relevância para o Poder Judiciário. Neste ano,
servidores e magistrados receberam orientações sobre aspectos psicológicos, sociais, legais e de saúde relacionados ao processo de aposentadoria e planejamento do futuro com palestra
de sensibilização e oficinas temáticas para 26 servidores que
incluiu uma novidade: oficina lúdica/recreativa ao ar livre, no
Parque Cesamar, em Palmas.

tológico (convênio com a Associação dos Ser vidores do Tribunal de
Justiça do Tocantins). Com a reforma do local e mudança de parte da
equipe multiprofissional, o espaço saiu de uma média de 600 atendimentos mensais para mais de 1.100.
MOVIMENTO
Dentro do projeto ginástica laboral antes disponibilizada aos
ser vidores e magistrados do Poder Judiciário no TJTO e das Comarcas
de Palmas e Araguaína houve expansão do benefício para as Comarcas de Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso. A boa adesão e
participação das aulas de ginástica laboral presencial demandou mais
dias de oferta do profissional na condução das aulas e necessidade de
proporcionar a mesma assistência e cuidado em outras localidades.

66

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

Outro projeto de incentivo à atividade física, o Judiciário na Medida também foi estendido, oferecendo atividades em Araguaína e
Gurupi, além de Palmas.

A 2ª edição da Corrida da Justiça, realizada dia 21 de outubro
recebeu mil participantes (498 homens e 502 mulheres) dos quais 189
eram ser vidores e magistrados. O evento registrou crescimento de
11,17% no público interno e 3,4% no público em geral, se comparada
à 1ª edição.
CAMPANHAS
A segunda Semana da Saúde de 2017, realizada em Palmas e
transmitida para todas as comarcas contou, com a participação de
1237 pessoas, in loco, e mil atendimentos além da presença do atleta
paraolímpico Clodoaldo Silva e do idealizador do programa “Medida
Certa” do Fantástico, o educador físico Márcio Atalla.
Também foram realizadas as campanhas de vacinação contra Influenza, com mais de 1.000 pessoas vacinadas e de sensibilização: Setembro Amarelo (Suicídio), Outubro Rosa (câncer de Mama) e Novembro Azul (câncer de próstata).

OUTRAS REALIZAÇÕES
O GRUPO DE GESTÃO DAS EQUIPES
MULTIDISCIPLINARES REALIZOU MAIS DE 5 MIL
ATENDIMENTOS
Intimação de 445 pessoas em demanda contra o
INSS para perícias judiciais e realizadas 331 delas
com valor total de R$ 99,3 mil custedo pela Justiça
Federal.
Realização de 2.873 perícias médicas judiciais em
ações envolvendo DPVAT
Realização de 647 perícias administrativas em
servidores do TJTO (483) da Defensoria Pública
(164).

Educador físico Márcio Atalla

Informatização dos serviços de Pessoal (Egesp)
concluiu a implantação dos módulos de Registros
Funcionais e Folha de Pagamento, de Férias de
Servidores e Magistrados, Plantões de Servidores
e Magistrados e Portal da Gestão de Pessoas; do
Portal da Transparência e da Atualização Cadastral
e o Módulo de Estagiários e Integração com o
Sistema do Diário da Justiça.

CURSO DE GESTÃO DE PESSOAS
Participação de: 48% de escrivães e 52% de
servidores do TJ e comarcas.

CURSO DE CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO
Participação de: 46% de escrivães e 54% de
servidores do TJ e comarcas.
Atleta paraolímpico Clodoaldo Silva
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CURSO DE LEITURA & ANÁLISE DE CENÁRIOS
Participação de: 29% servidores de gabinetes de
Magistrados, 11% Diretores e 60% servidores do TJ
e comarcas.
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CURSO DE LIDERANÇA
Participação de: 57% magistrados e 43% servidores.
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Esmat ultrapassa MIL ESPECIALISTAS
FORMADOS, recebe qualificação para
revista e cria editora
Instituição de Ensino Superior Governamental credenciada no Conselho Estadual de Educação e integrante do sistema
e-Mec, a Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat)
fechou seu cronograma em 2017 ultrapassando a marca de mil
especialistas formados pela escola, que é dotada de certificação internacional ISO 9000.
São especialistas em diversos cursos de pós-graduação
relacionados ao tema prestação jurisdicional, além de outros
252 alunos em processo de formação para conclusão até junho
de 2018.
REVISTA
Outra grande conquista para a escola ocorreu em 2017,
quando a Revista Esmat recebeu enquadramento do Qualis no
estrato B5 em março, e B4 em junho. As classificações são utilizadas para avaliar a produção científica dos programas de

pós-graduação. O sistema Qualis contribui para aferir a qualidade dos artigos e das revistas científicas.
Além disso, a Revista Esmat, vinculada desde 2016 ao
Programa de Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos
Humanos, está em fase final de indexação na base de dados
do Directory of Open Access Journals (DOAJ), importante fonte internacional que irá contribuir muito para a visibilidade do
periódico.
EDITORA
Resolução nº 44, de 7 de dezembro de 2017, oficializa a
criação do projeto tão sonhado para a Esmat: a sua própria editora. Com ela, a escola pode promover a publicação e socialização dos trabalhos acadêmicos, técnicos, históricos e culturais,
o que representa a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, e aprimoramento profissional.
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BIBLIOTECA
A biblioteca da Esmat possui mais de 15 mil livros
disponíveis para pesquisa e estrutura renovada,
que inclui um moderno espaço de leitura, para
atender ao público. Seu público cativo é formado
por acadêmicos de várias áreas e de diferentes
universidades, estudantes da própria Esmat
(magistrados e servidores), comunidade em geral,
pesquisadores e professores.
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NÚMEROS
A Escola ofertou 102 atividades de formação e
aperfeiçoamento em 2017, com mais de 3000
certificações emitidas nas áreas do direito,
administração, tecnologia e educação.
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NOVA SEDE
A entrega oficial das novas instalações da Esmat foi
realizada dia 29 de setembro, pelo presidente do
Tribunal de Justiça do Tocantins, desembargador
Eurípedes Lamounier. A sede tem área de 4.455m²
com estrutura moderna para abrigar seis salas de
aula equipadas, oito salas de estudo, estúdio, além
de ilha para gravação e edição dos conteúdos de
ensino à distância, laboratório de informática e
auditório para 200 pessoas.

Educação infantil
VOLTADA À
SUSTENTABILIDADE
No ano em que comemorou seus sete anos de fundação, o Centro de Educação Infantil Nicolas Quagliariello Vêncio (CEI) ofereceu educação a 125 crianças, do maternal ao 2º
ano da educação infantil, contando com 13 professores e 12
auxiliares para atender a oito turmas nos turnos matutino e
vespertino.
Em 2017, consolidou sua evolução com uma programação anual voltada ao Turismo Sustentável. O tema permeou
as atividades desenvolvidas ao longo do ano com a sociedade, pais, equipe e alunos, em sincronia com as diretrizes
da Organização das Nações Unidas pela Educação, Ciência e
Cultura (Unesco), que há dois anos concedeu sua chancela ao
CEI, por reconhecer o trabalho realizado na busca pela excelência, com planejamento e especializações, tornando a escola referência em educação infantil.
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Com lema da programação anual “Eu cuido do meu
destino: conhecer, valorizar e preservar”, a escola abriu o ano
com o projeto “Turistinhas do CEI”, marcado pela “Ecofolia”
durante o Carnaval. A partir do Turismo Sustentável a escola trabalhou a manifestação cultural do Estado do Tocantins,
seguindo o roteiro de viagem por Arraias, Dianópolis, Gurupi,
Palmas, Taquaruçu, Porto Nacional e Natividade.
Outro projeto da programação anual do CEI prestou homenagens ao Dia da Mulher. Com o tema “Mulheres tocantinenses que fazem história”, as atividades giraram em torno
da biografia das personagens símbolo de luta e resistência feminina: Dona Joana, produtora rural do Povoado Canela, em
Palmas; Dona Miúda, personalidade na história da Comunidade Mumbuca, povoado de Mateiros, no Jalapão, região Leste
do Estado, e Dona Raimunda, a quebradeira de coco, do norte
do Estado.
LEITURA E BIBLIOTECA
O CEI inaugurou em 2017 a biblioteca “Pequenos Leitores” durante programação especial em comemoração ao Dia
do Livro, em abril. Entre os convidados para a semana e inauguração do espaço, estavam a presidente da Academia Tocantinense de Letras, Mary Sônia Valadares, e os escritores infantis Saulo Bueno, alfabetizado pelo CEI, e João Lucas Painkow,
que lançou em abril seu primeiro livro “Crônicas de Menino”.
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PÁSCOA
Entre abril e maio, no período da Páscoa, alunos,
pais e equipe doaram livros e materiais de higiene,
fralda geriátrica e itens de alimentação para as
pessoas que ficam na Casa de Acolhida Vera Lúcia.

MÃES
Com o tema “Ser mãe é uma viagem de emoções”
os alunos fazem apresentações musicais e de
dança, declamação de poemas e desfile.

PALMAS
A exposição “A gente merece Palmas”, no Salão de
Artes da Fundação Cultural da Capital, reuniu 80
quadros, fotografias e desenhos produzidos pelos
alunos em alusão ao 28º aniversário da cidade, em
maio.

JUNINA
O VII Arraial do CEI, com o tema “Nóis é jeca mais é
joia”, promoveu apresentações de danças juninas,
comidas típicas e brincadeiras sustentáveis, como
a pescaria ecológica, o lixo ao alvo, a argola do
bem e a latinha ambiental.

BRINCAR
Em junho, o marco foi a semana do Brincar que
incluiu uma Ação Solidária, com os alunos doando
brinquedos novos e materiais para a aula de
artes, como, lápis de cor, tinta guache, pincel para
pintura, entre outros, para a Escola Daniel Batista,
na quadra 508 Norte.

CULINÁRIA
Em setembro, atividade extracurricular de culinária
(realizada quinzenalmente) trabalhou a cozinha
regional para ensinar às crianças um pouco de
gastronomia, culturas diferentes e noções de
higiene.

ÁRVORES
O projeto “Turistinhas da Fazenda”, com visita à
casa que atende idosos, o projeto “Flores e Frutos
do Tocantins” com identificação de árvores típicas,
como a Fava de Bolota, e projeto “Pequenos
Artesãos”, com visita a supermercado para lições
sobre economia também marcaram o mês de
setembro.

PRAIA
O projeto “Praia limpa, turista feliz”, que levou
alunos à Praia do Prata para análise do ambiente
turístico e o projeto “Artesãos mirins”, para contato
com o artesanato e as pinturas rupestres de
Lajeado, também foram realizados em setembro.

CRIANÇA
A semana da criança, em outubro, foi marcada
por atividades lúdicas como festa à fantasia,
show de talentos, brincadeiras de faz de conta,
um piquenique sustentável, além de atividades
alusivas aos meios de transporte. As crianças
também receberam o “passaporte da alegria”, com
foco na bagagem afetiva que devem levar no dia a
dia.
PROFESSOR
As comemorações alusivas ao Dia do Professor
incluíram a visita do presidente do TJTO,
desembargador Eurípedes Lamounier, e um dia de
lazer dos educadores na Praia dos Buritis, com a
prática stand up paddle.
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DIA DO LIVRO E DIA DO ÍNDIO
Ação com o tema “Ler, ouvir e contar história tem
gostinho de quero mais” com troca de livros infantis
entre os alunos e visita da escritora e contadora
de histórias Irma Galhardo. No Dia do Índio, uma
excursão ao Palacinho, primeira sede do Executivo
em Palmas, e Praça dos Girassóis e apresentação
da etnia Karajá.
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PAIS
O Dia dos Pais este ano foi lembrado em conjunto ao
aniversário de sete anos do CEI com café da manhã
rural e a “Rota Sustentável”, além da exposição de
fotos da história do CEI mostrando a evolução da
escola.

Tribunal de Justiça
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente)
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO (Vice-Presidente)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Corregedor-Geral)
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Vice-Corregedor-Geral)
Desª. ÂNGELA PRUDENTE (Ouvidora Judiciária)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Ouvidora Substituta)
Des. MARCO VILLAS BOAS (Diretor-Geral da Esmat)
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
(Diretora Adjunta da Esmat)
Des. RONALDO EURÍPEDES
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Des. LUIZ GADOTTI
Juízes Convocados
Juíza CÉLIA REGINA RÉGIS
Juiz ZACARIAS LEONARDO
Juízes Auxiliares da Presidência
Juiz ESMAR CUSTÓDIO VÊNCIO FILHO
Juiz ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA
Chefe de Gabinete da Presidência
DANILO GUIMARÃES DE SOUZA IZIDORO
Diretorias do Tribunal de Justiça
FRANCISCO ALVES CARDOSO FILHO
Diretor-Geral
CARLOS HENRIQUE DRUMOND SOARES MARTINS
Diretor Administrativo
MARISTELA ALVES REZENDE
Diretora Financeira
VANUSA BASTOS
Diretora do Centro de Comunicação Social
MARCO AURÉLIO GIRALDE
Diretor de Tecnologia da Informação
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO
Diretor Judiciário
JULIANA ALENCAR WOLNEY CAVALCANTE AIRES
Diretora de Gestão de Pessoas
JOÃO CARLOS SARRI JUNIOR
Diretor de Infraestrutura e Obras
SIDNEY ARAUJO SOUSA
Diretor da Controladoria Interna

E XPEDIEN T E
VANUSA BASTOS
Coordenação

RONDINELLI RIBEIRO
Fotografia
MARA ROBERTA DE SOUZA
Revisão
AGÊNCIA PUBLIC
Produção, Direção de Arte, Infográfico, Projeto Gráfico e Editoração
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
Palácio Rio Tocantins
Praça dos Girassóis, s/n - Palmas-TO - 77015-007
Fone: (63) 3218-4300
www.tjto.jus.br
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