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apresentação
O Relatório de Atividades que ora apresento aos meus ilustres pares,
às autoridades constituídas e à sociedade, não se restringe em cumprir o
compromisso regimental que me é reservado enquanto Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Cumpre sim, principalmente, um
dever pessoal de transferir ao domínio público um documento detalhando
todas as ações desenvolvidas no primeiro ano de minha gestão à frente da
mais elevada função do Poder Judiciário tocantinense.
Devo confessar que, ao assumir esse honroso encargo, fui
envolvida por muitos e variados sentimentos, notadamente por ter consciência plena dos desafios que permeavam essa nova caminhada. Hoje,
porém, depois de superar as grandes e pequenas dificuldades que se apresentaram, sinto-me fortalecida e ainda mais preparada para continuar
dirigindo os rumos deste Poder.
Agora, ao tornar público o resultado das ações desenvolvidas
no ano de 2013, sinto um intenso contentamento, não só por ver a materialização de boa parte do Programa que tracei para esta Gestão mas, principalmente, por constatar os incontáveis avanços experimentados, tanto na
esfera administrativa, quanto na área jurisdicional.
Reportando-me às conquistas alcançadas ao âmbito administrativo, destaco, entre outras: a elaboração de um orçamento com a
participação de magistrados e servidores; a otimização do processo licitatório proporcionando a maximização dos recursos financeiros; a implantação
do sistema integrado de logística; a aquisição de veículos blindados; a
melhoria, total ou parcial, do mobiliário e dos equipamentos das 42 Comarcas do Estado; o incremento do sistema de gerenciamento de arrecadação
e de devolução de custas processuais; a licitação para aquisição e instalação
de alarmes e cercas eletrificadas em todas as Comarcas; e, a garantia da
segurança pessoal dos magistrados que sofreram eventual ameaça. Ressalto, ainda, os avanços na área de infraestrutura com construção, reforma e
adaptação de diversos prédios o que, inclusive, permitiu a inauguração dos
Fóruns de Araguatins, Augustinópolis e Filadélfia e a viabilização das sonhadas obras dos Fóruns de Porto Nacional e Araguaína. A esses avanços, deve
ser acrescentado, também, o início da implantação do Projeto Gestão de
Pessoas por Competência que, muito mais do que o mero cumprimento de
uma das metas do Programa desta Gestão, representa um marco na história
do Judiciário Tocantinense, projetando-se para as gestões futuras e
irradiando reflexos positivos para a melhoria da prestação jurisdicional.
Sem minimizar a relevância dessas e de outras conquistas
na esfera administrativa que alcançaram todos os setores do Judiciário
tocantinense, faço referência, de modo bastante especial, aos avanços obtidos no âmbito da prestação jurisdicional justamente por estarem situados
na área finalística do Poder Judiciário e interessarem mais diretamente à
população.
Nesta seara, acredito que, inspirada por uma força superior, tive a
felicidade de me antecipar ao que hoje se tornou meta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, elegendo a interiorização da Justiça e a priorização do 1º Grau de Jurisdição como um dos principais focos desta gestão.

Definido esse horizonte e já nos primeiros dias de trabalho, foi criado
e, depois, implementado o Núcleo de Apoio às Comarcas – NACOM, cujo
organismo gerou um significativo incremento na entrega da prestação jurisdicional mediante realização de mutirões de auxílio às Varas/Comarcas
mais congestionadas. Na mesma perspectiva, foram realizadas reuniões
regionalizadas onde foram levantadas as necessidades e aspirações de
magistrados e servidores que, em momento subsequente nortearam várias
ações desenvolvidas. Ainda com a visão voltada para a magistratura de
primeiro grau, com muita obstinação para suplantar as persistentes dificuldades financeiras que se apresentaram, foi possível viabilizar a nomeação
do segundo Assessor Jurídico a mais de trinta magistrados, direcionados às
Varas com maior volume de ajuizamento de feitos. Com o mesmo propósito,
foram criadas cinco Centrais para gerir os Executivos Fiscais, as quais estão
sendo decisivas na agilização da tramitação destes feitos.
Não posso deixar de registrar, também, o mais genuíno sentimento
de gratidão ao apoio e colaboração que me foram emprestados, especialmente pelos magistrados e servidores, dividindo com esses diletos colaboradores o mérito de tudo o que foi conquistado, esperando que ao longo de
2014 continuemos todos juntos e mais próximos, a fim de alcançarmos um
êxito ainda maior, realizando aquilo que ainda almejamos para o engrandecimento de nossa Instituição e atendimento pleno de nossas necessidades,
assim como para a completa satisfação dos jurisdicionados.
Desembargadora

ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Presidente do TJTO na gestão 2013/2015
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Empossada nova diretoria do TJTO
2013/2015
Em 1º de fevereiro de 2013, o Tribunal Pleno
empossou, em sua Sala de Sessões, a nova mesa diretiva do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins para o
biênio 2013/2015. Assumiu a Presidência da Corte a
Desembargadora Ângela Prudente, a Vice-Presidência,
o Desembargador Moura Filho, a Corregedoria Geral de
Justiça, o Desembargador Luiz Gadotti e a Direção
Geral da Escola Superior da Magistratura, o Desembargador Marco Villas Boas.
A sessão foi transmitida ao vivo para as 42
Comarcas do Tocantins.
Em seu discurso, a Presidente, Desembargadora
Ângela Prudente ressaltou que como gestora iria cumprir e fazer cumprir a constituição do estado democrático e garantir acesso irrestrito da sociedade à justiça.
“Para alcançar esses objetivos, o apoio dos meus colegas desembargadores, Moura Filho, Luiz Gadotti e
Marco Villas Boas, empossados nos cargos de Vice-Presidente, Corregedor Geral de Justiça e Diretor
Geral da Escola Superior da Magistratura, respectivamente, serão fundamentais”, enfatizou.
A nova Presidente também falou dos desafios.
“Não temo e pretendo vencer todos eles, mas para isso
conclamo a todos os servidores para um trabalho em
equipe, e os magistrados e meus pares para me apoiarem e seguirem comigo de forma integrada e harmônica”, ressaltou.
Ainda no discurso a Desembargadora fez questão de frisar, “deixo aqui meu compromisso de fazer
uma gestão pautada pela ética, moralidade, probidade, transparência e respeito a todos, de modo a garantir a confiabilidade e credibilidade da sociedade no
Poder Judiciário do Estado do Tocantins”.
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Presidente
Desa. Ângela Prudente

Vice-Presidente
Des. Moura Filho

Corregedor
Des. Luiz Gadotti

Diretor ESMAT
Des. Marco Villas Boas

Atuação do Tribunal
Pleno
Em 7 de fevereiro de 2013
foi realizada a 1ª sessão ordinária
judicial do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Tocantins. Atuando
em
suas
competências
regimentais realizou em 2013: 01
Sessão Solene, 22 Sessões Ordinárias Judiciais, 19 Sessões Ordinárias Admionistrativa e 01 Sessão
Extraordinária.

Movimentação Processual do Tribunal Pleno
Processos Julgados

545

Acórdãos de mérito

354

Decisões monocráticas

747

Decisões monocráticas terminativas

191

Acórdãos em recursos internos

162

Acórdãos em processos administrativos

24

Resoluções aprovadas

18

Anteprojetos de Lei aprovados

06

Processos autuados

467

Processos arquivados/baixados

724

Processos tramitando (31/12/2013)

416

Movimentação Processual do 2º Grau
2º Grau

Total 2013

Casos novos criminais

2517

Casos novos não criminais

7511

Recursos internos

1414

Total de processos baixados criminais

2802

Total de processos baixados não criminais
Decisões que põem fim à relação processual no
processo criminal
Decisões que põem fim à relação processual no
processo não criminal

6169
2824
6442

-

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
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Resoluções Administrativas do Tribunal
Pleno
Dispõe sobre autorização para a Juíza de Direito ADALGIZA VIANA DE SANTANA

Resolução nº 01 BEZERRA frequentar o Curso de Mestrado em Direito com área de Concentração em
“Sistema Constitucional de Garantia de Direitos”

Dispõe sobre a criação do Núcleo de Apoio às Comarcas - NACOM no âmbito do

Resolução nº 02 Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Resolução nº 03

Numeração não utilizada.
Fixa o valor mensal do auxílio-alimentação, conforme determina o §3º do art. 32 da

Resolução nº 04 Lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.

Estabelece normas e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do

Resolução nº 05 Tocantins, para arrecadação e cobrança de multas judiciais e custas processuais, na forma
que especifica.

Resolução nº 06

Cria a Central de Execuções Fiscais da Comarca de Palmas.

Resolução nº 07

Cria as Centrais de Execuções Fiscais das Comarcas de Araguaína e Gurupi.
Cria os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania das Comarcas de

Resolução nº 08 Araguaína, Colinas do Tocantins, Porto Nacional e Gurupi, e adota outras providências.

Regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, a formação

Resolução nº 09 do colegiado para julgamento dos crimes praticados por organizações criminosas de que
trata a Lei Federal 12.694, de 24 de julho de 2012.

Altera a Resolução nº 2, de 17 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Regimento

Resolução nº 10 Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do
Tocantins.

Resolução nº 11

Dispõe sobre a composição das Turmas Recursais dos Juizados EspeciaisCíveis e
Criminais do Estado do Tocantins para o biênio 2013/2015.
Dispõe sobre o concurso público de provas e títulos para a outorga das delegações

Resolução nº 12 dos serviços de notas e de registro.

Altera a Resolução nº 11, de 5 de setembro de 2013, que dispõe sobre a composição

Resolução nº 13 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Tocantins
para o biênio 2013/2015.

Determina a suspensão dos prazos processuais, das intimações de partes e advo-

Resolução nº 14 gados e das sessões de julgamento e audiências no âmbito do Poder Judiciário do Estado
do Tocantins, no período de 20 de dezembro de 2013 a 20 de janeiro de 2014.

Resolução nº 15

Dispõe sobre a indenização de férias não usufruídas por necessidade do serviço.

Resolução nº 16 lis.

Cria as Centrais de Execuções Fiscais das Comarcas de Porto Nacional e DianópoDispõe sobre a identificação, guarda e transporte de armas de fogo e munições

Resolução nº 17 apreendidas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e sobre o encaminhamento ao Comando do Exército, e adota outras providências.

Mantém o valor mensal atualmente pago ao Oficial de Justiça Avaliador de 1ª e 2ª

Resolução nº 18 Instância a título de indenização de transporte.

Dispõe sobre o Programa de Serviço Voluntário no âmbito do Poder Judiciário do

Resolução nº 19 Estado do Tocantins e adota outras providências.
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Presidência do TJTO em números
Ao longo de 2013 a Presidência do Tribunal de
Justiça expediu os atos administrativos abaixo listados.

Atos Administrativos da Presidência do TJTO

Total 2013

Despacho

4629

Ofício

1825

Portaria

545

Decreto Judiciário

445

Despacho/Ofício

368

Decisão/Ofício

334

Decisão

251

Informação

137

Ofício Circular

62

Resolução

18

Apostila

10

Instrução Normativa

07

Edital

05

11.382
10.484

Processos Administrativos com tramitação na Presidência em 2013
Processos Administrativos concluídos na Presidência em 2013
Processos Administrativos em andamento

898

Atos Judiciais da Presidência do TJTO

Total 2013

Recursos Constitucionais Julgados

787

Recursos Constitucionais Arquivados

795

Recursos Constitucionais Admitidos

442

Recursos Constitucionais não Admitidos

1068

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
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RECURSOS

PROCESSOS
INTERNOS

SOCIEDADE

Assegurar recursos
orçamentários necessários à
execução das estratégias

Maximizar o aproveitamento
dos recursos disponíveis

ORÇAMENTO

Zelar pela imagem institucional
do Tribunal de Justiça do
Tocantins perante a sociedade

Desenvolver conhecimentos,
habilidades e atitudes dos
magistrados e servidores

Presteza
Responsabilidade Social
Transparência

Promover ações de
responsabilidade social e ambiental

Motivar e comprometer
magistrados e servidores
com a execução da
estratégia

Incentivar meios de
solução não adversarial de
conflitos

Garantir a infraestrutura
apropriada às atividades
administrativas e judiciais

Garantir a disponibilidade
de sistemas essenciais
de TI

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

Promover efetivamente o
cumprimento das
decisões

ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA
Facilitar acesso à justiça

GESTÃO DE PESSOAS

Buscar continuamente a
satisfação dos usuários

Otimizar as rotinas e
procedimentos nos trâmites
judiciais e administrativos

VALORES

RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

Comprometimento
Ética
Inovação e Cooperação
Economicidade e Eficiência

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Buscar a excelência na
gestão de custos
operacionais

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Fortalecer e harmonizar as
relações entre os poderes,
setores e
instituições

Fortalecer a cultura do
planejamento com ênfase na gestão
participativa e na integração dos tribunais

ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO

Consolidar-se, até 2014, como Tribunal de Justiça comprometido com a
sua Gestão Estratégica, mais moderno, eficaz e respeitado pela sociedade

VISÃO

MISSÃO: Garantir a cidadania através da distribuição de uma justiça célere,segura e eficaz.

MAPA ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO DO TOCANTINS

processos
internos

Alinhamento e
Integração
O Programa de 2013/2015 da Presidência do
Tribunal de Justiça foi elaborado com vistas ao cumprimento da Missão do Poder Judiciário que é “Garantir a
cidadania através da distribuição de uma justiça
célere, segura e eficaz”, principal objetivo a ser alcançado.
Neste sentido, as ações foram planejadas com
foco no fortalecimento do 1º Grau de Jurisdição, na interiorização e transparência da gestão.
O Programa foi dividido em dois grandes focos:
Área-Fim e Área-Meio. A área-fim é composta de toda
parte judiciária e a área-meio é subdividida em tecnologia da informação, administrativa, infraestrutura,
recursos humanos e comunicação social.

Fortalecer a cultura
do planejamento com
ênfase na gestão
participativa e na
integração dos
tribunais
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Programa de Gestão 2013/2015 Alinhado ao Planejamento Estratégico
do Poder Judiciário
Visando o alinhamento do Programa de Gestão
2013/2015 ao Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, a Presidente do TJ realizou reunião com a Diretoria
do Tribunal de Justiça.
Foi a primeira reunião efetiva de trabalho com
toda a equipe, que na oportunidade discutiu o papel de
cada unidade dentro do programa de gestão e a
proposta de contratualização que visa a criação de
plano de ação para execução da estratégia e alcance de
metas.
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Presidente do TJ promove reunião com
diretores dos Foros
Em 2013, a Administração do TJTO realizou
atividades buscando o fortalecimento do 1º grau, a interiorização e transparência da gestão, visando oferecer
efetivamente uma prestação jurisdicional que atenda
aos anseios da população.
Para tanto, foi realizada no TJTO reunião com
todos os Diretores de Foros. Foram objeto da pauta
questões como a execução orçamentária de 2013, o
orçamento para 2014, as metas do CNJ, o Censo do
Judiciário, modernização na inserção do Documento de
Arrecadação do Judiciário (DAJ) no sistema e-Proc e
informes sobre obras em andamento.
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Equipe de Líderes Analisa Planejamento
Estratégico do Judiciário Tocantinense
A Equipe de Líderes para implementação do
Planejamento Estratégico, no âmbito do Poder Judiciário tocantinense, realizou no dia 19 de junho, a 6ª
Reunião de Análise da Estratégia (RAE), no Gabinete da
Presidência do Tribunal de Justiça. A reunião contou
com as presenças da presidente do TJTO, desembargadora Ângela Prudente, dos desembargadores Marco
Anthony Villas Boas e Eurípedes Lamounier, dos juízes
Pedro Nelson de Miranda Coutinho e Silvana Parfieniuk,
do diretor-geral Flávio Leali Ribeiro, da chefe de Gabinete da Presidência, Ana Carina Mendes Souto e do
chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça,
José Machado dos Santos. Também acompanharam a
reunião o magistrado Helvécio de Brito Maia, os diretores do Tribunal, e servidores da Coordenadoria de
Gestão Estratégica Projetos e Estatística (Coges).
Durante o encontro a equipe teve ciência do
andamento dos indicadores e metas, que integram o
Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do Tocantins 2010/2014 e deliberou sobre o portfólio de projetos.

Revisão do planejamento estratégico
nacional
O Poder Judiciário do Estado do Tocantins
participa da revisão do Planejamento Estratégico
Nacional. Diferentemente do ciclo 2010-2014, foi instituída, pela Portaria CNJ 138/2013, a Rede de Governança Colaborativa que é composta por um Comitê
Gestor Nacional; Comitês Gestores dos Segmentos de
Justiça e por Subcomitês Gestores. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins integra o Subcomitê da
Região Norte e é representado pelo Comitê Gestor da
Justiça Estadual.
O novo plano está sendo elaborado de forma
colaborativa com sugestões partindo diretamente dos
tribunais. O novo modelo de Mapa Estratégico que é
formado por macrodesafios ao invés dos objetivos
estratégicos, foi aprovado no VII Encontro Nacional do
Judiciário e contou com a presença dos Presidentes ou
representantes de todos os tribunais.

Workshop
A fim de subsidiar a construção do Planejamento Nacional, o Tribunal de Justiça realizou um Workshop
com a participação de todos os segmentos do Judiciário tocantinense que, individualmente e colaborativamente, realizaram análise de proposições, sua validade
e viabilidade, elaboradas com base nos cenários
propostos pelo Conselho Nacional de Justiça. Foram
trabalhados os novos macrodesafios considerando a
tendência atual e vislumbrando cenários futuros desejados para todos os segmentos de justiça. Os temas
abordaram a justiça tempestiva, probidade pública,
garantia dos direitos das minorias, aumento da efetividade judiciária, disseminação da justiça eletrônica,
gestão de custos, transparência, acesso à justiça, entre
outras.
Além do tema nacional foram levantados os
pontos fortes, fracos, as oportunidades e ameaças do
Tribunal de Justiça. O resultado desse workshop foi
encaminhado ao Comitê Gestor Nacional, através da
rede de governança, bem como discussões sobre temas,
metas, iniciativas estratégicas e indicadores.
A aprovação técnica do Plano Nacional está
prevista para fevereiro de 2014 e a final no VIII
Encontro Nacional, em novembro de 2014.
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macrodesafios do
poder judiciário
2015-2020
sociedade
efetividade na prestação jurisdicional
garantia dos direitos de cidadania

processos internos
combate à corrupção e à improbidade administrativa
celeridade e produtividade na prestação jurisdicional
adoção de soluções alternativas de conflito
gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes
impulso às execuções fiscais, cíveis e trabalhistas
aprimoramento da gestão da justiça criminal
fortalecimento da segurança do processo eleitoral

recursos
melhoria da gestão de pessoas
aperfeiçoamento da gestão de custos
instituição da governança judiciária
melhoria da infraestrutura e governança de tic
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Projeto nacional
O Poder Judiciário tocantinense participa do Projeto de Diagnóstico e Fortalecimento dos Judiciários Estaduais por meio do CNJ. Iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, com recursos do Banco Mundial. O objetivo do
Projeto é construir um modelo de alocação de recursos humanos e orçamentários para os tribunais de justiça dos
estados, melhorando a gestão desses recursos, reduzindo as diferenças de gestão entre os tribunais e ampliando o
acesso à justiça.

2013

2013

2014

ETAPA 01

ETAPA 02

ETAPA 03

Diagnóstico
Quantitativo

Elaboração do
modelo alocativo

Implantação e
capacitação

OBJETIVOS DA
ETAPA:

OBJETIVOS DA
ETAPA:

OBJETIVOS DA
ETAPA:

Realizar um
diagnóstico mais
aprofundado da
situação
orçamentária dos
RHs nos tribunais
estaduais;

Coletar e analisar
dados qualitativos
sobre os 10 tribunais
selecionados na
etapa anterior;

Detalhar e adaptar a
proposta de modelos
alocativos em 3
tribunais
selecionados por
meio do
mapeamento de
processos de recursos
humanos e
orçamentos nesses
tribunais;

Selecionar 10
tribunais que
participarão da
etapa de construção
do modelo de
alocação de recursos.

Construir uma
proposta de modelo
de alocação de
recursos humanos e
orçamentários
nacional;
Selecionar 3
tribunais para a
implantação do
modelo proposto.

Medir a situação
atual do
desempenho desses
tribunais para o
monitoramento de
resultados após a
implantação do
modelo;
Capacitar os fatores
desses 3 tribunais no
modelo de alocação.

Contratualização
Pela primeira vez o Poder Judiciário tocantinense realizou uma reunião com os diretores recém-empossados para apresentação do planejamento estratégico 2010-2014, o programa de gestão 2013-2015 e o plano plurianual 2012-2015. Foi elaborado material específico para esse encontro onde foram repassados conceitos e reafirmados os compromissos para o alcance das metas previstas e em andamento.
Como resultado dessa ”contratualização” foram elaborados planos de ação específicos para cada meta do
Plano Estratégico, do Programa de Gestão e do PPA. Também foram elaborados planos para atingimento das
Metas Nacionais do CNJ, que foram monitorados continuamente.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
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interiorização da
justiça
valorização.
reuniões
regionalizadas
Nos encontros, os juízes
destacaram a iniciativa da desembargadora Ângela Prudente em
voltar suas atenções para a jurisdição de 1º grau. Para o juiz Roniclay
Alves de Morais “ao demonstrar
deferência para com o 1º grau a
atual gestão do Poder Judiciário
tocantinense permite que as
demandas das diferentes regiões
do Estado recebam a devida atenção”. Wellington Magalhães, juiz da
Comarca de Figueirópolis, concorda com essa opinião e, acrescenta,
que “a tomada de qualquer decisão depois de ouvir os juízes que
estão mais próximos do jurisdicionado tende a ter menor possibilidade de erro, porque leva em
conta realidades locais”.
A diretora do Fórum de
Araguaína juíza Julianne Freire
Marques, fez questão de ressaltar a
importância da obra que será
construída. “Trata-se de um sonho
para os magistrados e servidores.
Nós só temos a agradecer o empenho da desembargadora Ângela
Prudente e toda a sua equipe que
trabalharam para viabilizar esse
projeto que há tanto tempo aguardamos”.
O diretor do Foro de Miracema do Tocantins, considera
como extremamente positiva a
iniciativa da presidente Ângela
Prudente em realizar as Reuniões
Regionais e ouvir magistrados e
servidores. “Acredito que esse seja
um estilo administrativo que vem
ao encontro das aspirações de
todos que reconhecem que avançamos muito, mas que temos
muitos desafios ainda no Poder
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As ações previstas no Programa de Gestão
2013/2015 do TJTO, com foco na interiorização da Justiça tiveram destaque em 2013. Prova disso foi a iniciativa
da Presidência em realizar Reuniões Regionalizadas,
visando, de forma integrada e participativa, buscar
soluções exeqüíveis para as demandas. “É muito importante mantermos um diálogo permanente com magistrados e servidores”, explicou a desembargadora Ângela
Prudente.

Judiciário. Se esses desafios puderem ser discutidos de forma ampla,
os melhores caminhos serão encontrados”, declarou Marcelo Rodrigues
de Ataídes.
O juiz Jorge Amâncio de
Oliveira, que responde pela Comarca
de Tocantínia, considera que “a
iniciativa de reunir juízes de forma
regionalizada se reveste de um
simbolismo que remete à humildade
do gestor, à economicidade no trato
da coisa pública, ao respeito pelos
magistrados e servidores e, por
último, demonstra um espírito
democrático”.
Se declarando muito feliz
com a realização do encontro, o juiz
Cledson José Dias Nunes, da Comarca de Miranorte, aproveitou para
apresentar sua sugestão à presidente
de que se invista ainda mais na capacitação dos servidores no sistema
e-Proc, e na segurança das sedes das
Comarcas. “Em Miranorte precisamos selar algumas parcerias que
possibilitem maior segurança aos
servidores do Fórum, até porque
temos algumas demandas complexas. Apresentamos este pleito à
presidente que se mostrou muito
sensível e disposta a buscar uma
solução, inclusive junto aos órgãos
de segurança pública do Estado”,
destacou o magistrado.
O titular do Juizado Especial
da Infância e Juventude da Comarca
de Gurupi, juiz Silas Bonifácio Pereira,
destacou de forma contundente o
compromisso da desembargadora
Ângela Prudente com o planejamento de médio e longo prazo. Para ele
“ao valorizar o que já vinha sendo
feito de positivo nas gestões ante-

riores e ao mesmo tempo apresentar projetos novos, como o do
Núcleo de Apoio às Comarcas, o
Nacom, há uma demonstração de
maturidade e de perfil moderno
de gestão”.
Para o juiz José Maria Lima,
Diretor do Foro de Porto Nacional,
“a possibilidade de planejar em
conjunto, debatendo diferentes
proposições nos ajuda a fazer
ajustes que nos permitem evitar
erros”. O diretor do Foro parabenizou a iniciativa da presidência do
TJTO em promover esses encontros
regionais. Uma opinião compartilhada pelo juiz Jordam Jardim, que
responde pela Comarca de Ponte
Alta do Tocantins. “A postura da
presidência chama-se transparência, e isso nos tranquiliza, a
todos, magistrados e servidores.
Ao demonstrar que está atenta
aos problemas e disposta a buscar
soluções de forma conjunta, a
desembargadora Ângela Prudente
não deixa dúvidas que podemos
avançar com segurança para que
o Judiciário se fortaleça e cumpra
seu papel”, explicou Jordam
Jardim.
A juíza Edssandra Barbosa
da Silva, da Comarca de Natividade avaliou o encontro como extremamente positivo. Para ela “foi
uma oportunidade impar de um
contato direto com a presidência e
com a diretoria geral do tribunal,
o que nos facilita o acesso e pode
agilizar ao atendimento das
demandas das Comarcas”.

“Com estas reuniões, já podemos dizer, sem medo de
errar, que esse método de diálogo franco e aberto com
os magistrados, quando podemos debater as demandas e
ao mesmo tempo expor os nossos projetos, tem se
mostrando muito eficiente e produzido grandes ideias de
operacionalização do nosso Plano de Gestão”, analisou
com entusiasmo a desembargadora Ângela Prudente.
1ª Reunião 12/04 : Araguatins, Ananás,
Augustinópolis, Axixá, Tocantinópolis

Participaram do encontro os juízes
José Carlos Tajra Reis Júnior e Nely Alves da
Cruz, da Comarca de Araguatins, Ana Paula
Toríbio, da Comarca de Ananás, Jefferson
Asevedo Ramos da Comarca de Augustinópolis, Erivelton Cabral Silva e Helder Lisboa,
da Comarca de Tocantinópolis, José Roberto Ferreira, da Comarca de Axixá, e Océlio
Nobre coordenador do Núcleo de Apoio às
Comarcas - Nacom. Também estiveram
presentes o diretor geral do TJTO, Flávio
Leali Ribeiro e a diretora de infraestrutura e
obras, Rosane Mesquita.
2ª Reunião 25/04 : Dianópolis, Almas,
Paranã, Taguatinga

Participaram do encontro os juízes
Jossanner Nery Nogueira Luna, Jocy Gomes
de Almeida e Ciro Rosa de Oliveira, da
Comarca de Dianópolis; Keyla Suely da
Silva, juíza da Comarca de Almas; Iluipitrando Soares Neto e Gerson Fernandes
Azevedo, juízes da Comarca de Taguatinga;
e Márcio Soares da Cunha, juiz da Comarca
de Paranã. Também estiveram presentes o
diretor geral do TJTO, Flávio Leali Ribeiro e a
diretora de infraestrutura e obras, Rosane
Mesquita.
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3ª Reunião 26/04 : Gurupi, Alvorada,
Araguaçu e Figueirópolis

Participaram o diretor do Fórum, juiz
Roniclay Alves de Morais, além dos juízes,
Nilson Afonso da Silva, Mirian Alves Dourado, Joana Augusta Elias da Silva, Ademar
Alves de Souza Filho, Adriano Morelli, Nassib
Cleto Mamud,Edilene de Amorim Natário,
Silas Bonifácio Pereira, Maria Celma Louzeiro Tiago, Elias Rodrigues dos Santos e Adriano Gomes Oliveira. Presentes ainda o juiz
Wellington Magalhães, de Figueirópolis,
Fabiano Gonçalves Marques, de Alvorada e
Nelson Rodrigues da Silva, de Araguaçu. Em
uma segunda etapa, o encontro teve ainda
as presenças do diretor geral do TJTO, Flávio
Leali Ribeiro e da diretora de infraestrutura
e obras, Rosane Mesquita.

4ª Reunião 03/05 : Porto Nacional,
Natividade e Ponte Alta

Participaram da mesa-redonda os
juízes José Maria Lima, diretor do Foro, Alessandro Hofmann T. Mendes, Allan Martins
Ferreira, Antiógenes Ferreira de Souza,
Hélvia Túlia S. P. Pereira, Adhemar Chúfalo
Filho, Márcio Barcelos Costa, todos de Porto
Nacional; a juíza Edssandra Barbosa da
Silva, da Comarca de Natividade; e o juíz
Jordam Jardim, da Comarca de Ponte Alta
do Tocantins. Presente ainda à reunião de
trabalho o diretor geral do TJTO, Flávio Leali
Ribeiro, e o engenheiro da diretoria de infraestrutura e obras, Edward Afonso Kneipp.

5ª Reunião 09/05: Paraíso, Araguacema
e Pium

Participaram do encontro os juízes
Esmar Custódio Vêncio Filho, diretor do Foro
de Paraíso, a juíza Gisele Pereira Veronezi, o
juiz Adolfo Amaro Mendes e o juiz Ricardo
Ferreira Leite, todos de Paraíso; a juíza
Deborah Wajngarten, da Comarca de Pium;
e o juiz Willian Trigilio da Silva, da Comarca
de Araguacema.
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6ª Reunião 17/05 : Miracema, Miranorte
e Tocantínia

Participaram o juiz Marcelo Rodrigues de Ataídes, diretor do Foro de Miracema; o juiz André Fernando Gigo Neto e o juiz
Marco Antônio Silva Castro, ambos de Miracema; o juiz Cledson José Dias Nunes, da
Comarca de Miranorte; e o juiz Jorge Amâncio de Oliveira, da Comarca de Miranorte. O
diretor geral do TJTO, Flávio Leali Ribeiro, a
diretora de infraestrutura e obras, Rosane
Mesquita, também acompanharam a presidente na reunião com os juízes e com os
servidores.

7ª Reunião 03/09: Palmas

Participaram os juízes Adonias
Barbosa da Silva, Agenor Alexandre da
Silva, Aline Marinho Bailão, Ana Paula Brandão Brasil, Flávia Afini Bovo, Francisco de
Assis Gomes Coelho, Frederico Paiva Bandeira de Souza, Gil de Araújo Corrêa, Gilson
Coelho Valadares, Helvécio de Brito Maia
Neto, João Alberto Mendes Júnior, Jorge
Amâncio de Oliveira, Lauro Augusto Moreira
Maia, Luis Otávio de Queiroz Fraz, Luiz
Astolfo de Deus Amorim, Maysa Vendramini
Rosal, Nelson Coelho Filho, Rafael Gonçalves
de Paula, Rodrigo da Silva Perez Araújo,
Rubem Ribeiro de Carvalho, Sandalo Bueno
do Nascimento, Silvana Maria Parfieniuk,
Wanessa Lorena Martins de Sousa, Valdemir Braga de Aquino e o diretor do Fórum de
Palmas, Pedro Nelson de Miranda Coutinho.

8ª Reunião 01/10: Araguaína, Filadélfia,
Goiatins, Xambioá e Wanderlândia

Participaram da reunião os magistrados de Araguaína Álvaro Nascimento
Cunha, Antônio Dantas de Oliveira, Carlos
Roberto de Sousa Dutra, Cirlene Maria de
Assis de Oliveira, Deusamar Alves Bezerra,
Francisco Vieira Filho, Herisberto e Silva
Furtado Caldas, Julianne Freire Marques,
diretora da Comarca de Araguaína; Milene
de Carvalho Henrique, Sérgio Aparecido
Paio, Umbelina Lopes Pereira e Vandré Marques e Silva; o juiz diretor da Comarca de
Filadélfia, Fabiano Ribeiro; o juiz diretor da
Comarca de Xambioá, Ricardo Gagliardi e
o juiz diretor da Comarca de Wanderlândia,
José Eustáquio de Melo Júnior.
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TJTO apresenta avanços

30

O Tribunal de Justiça do Tocantins promoveu no
dia 16 de dezembro a 7ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE). A reunião com a Equipe de Líderes foi coordenada pela presidente do TJTO, desembargadora
Ângela Prudente, que abriu o encontro e falou da importância do planejamento e integração das ações do
Poder Judiciário.
A 7ª RAE trouxe os resultados do ano de 2013 e
os projetos para 2014 em todas as áreas do TJTO. “O
Tribunal de Justiça tem avançado muito graças à
profissionalização e planejamento da nossa equipe,
imprescindíveis para o crescimento de uma instituição”, afirmou a presidente ao conferir os resultados
apresentados. “Agradeço e parabenizo o esforço e
empenho de todos os diretores e servidores”, disse
satisfeita.
Estiveram presentes na reunião o vice-presidente, desembargador José de Moura Filho, os desembargadores Marco Anthony Villas Boas, Eurípedes Lamounier, o vice-corregedor geral de Justiça Ronaldo Eurípedes, os juízes Pedro Nelson de Miranda Coutinho e Silvana Parfieniuk, além dos diretores do Tribunal, que são
líderes ampliados e servidores da Coordenadoria de
Gestão Estratégica Projetos e Estatística (Coges).
Cada diretor apresentou os resultados de suas
áreas, da administrativa à comunicação. Com destaque para o crescimento de 26% na arrecadação do
Funjuris, a entrega de três novos fóruns e o andamento
de obras importantes como a do Fórum de Porto Nacional. A modernização das Comarcas foi outra importante conquista em 2013, com aquisição de móveis e equipamentos novos para os prédios recém-inaugurados,
além de várias outras unidades.
O apoio dado às Comarcas por meio do Nacom
também trouxe números relevantes. Em nove meses de
criação, foram 73.873 procedimentos realizados, ente
decisões, sentenças, atos cartorários dentre outros. A
Tecnologia da Informação garantiu mais segurança de

rede, antivírus e aceleradores de rede.

Elogios ao trabalho
Os resultados surpreenderam a equipe de
líderes. Para o vice-presidente, desembargador Moura
Filho “a equipe mostrou um trabalho de primeira linha.
É muito bom ver o quanto o Tribunal cresceu e isso é
resultado da competência dessa gestão. Estão todos
de parabéns”.
Outro que parabenizou a desembargadora
Ângela Prudente e sua equipe foi o vice-corregedor
geral de Justiça Ronaldo Eurípedes ao afirmar que “a
atual gestão está pavimentando uma estrada, e os
próximos que vierem percorrerão com mais tranquilidade. Isso é planejamento estratégico”.
“Diante de tantas ações desenvolvidas, verifica-se que a atual gestão demonstrou competência e
comprometimento, minimizando as restrições orçamentárias vivenciadas ao longo deste ano. Parabéns à
presidência e a todos os servidores”, declarou o juiz
Pedro Nelson de Miranda Coutinho, diretor do Foro de
Palmas.

Novos projetos
Ainda durante a reunião foram apresentados e
aprovados projetos para 2014. Entre eles, a informatização do controle de precatórios, gerando uma redução
em torno de 50% no tempo entre o depósito e a liberação do recurso. O fortalecimento do Funjuris também
está entre as metas para o próximo ano, prevendo-se
gerar ao final do projeto um acréscimo de 153% na arrecadação, tendo como base o ano de 2012. Ainda foram
definidos a nova proposta de seqüencialidade dos
processos Judiciais no 2º grau e o Plano Diretor de
Tecnologia da Informação.

Eficiência
Operacional

Buscar a excelência
na gestão de custos
operacionais

Programa de

Gestão
2013/2015

Redução do consumo
de papel

A Gestão focou as ações administrativas na
execução de atividades dentro de padrões modernos e
de visão administrativa estratégica, na busca pela
excelência na gestão de custos operacionais. Foram
adotadas, em 2013, medidas como a conscientização
do consumo de recursos naturais, o controle de forma
eficaz da distribuição dos materiais de expediente, a
integração da logística de transporte e de serviços para
atendimento das demandas das Comarcas.

Consumo de papel
Com a implantação dos processos eletrônicos,
e-Proc e SEI, o consumo de papel vem sendo reduzido.
O maior controle e a identificação de demandas fora
da média usual de consumo proporcionou o atingimento da meta estabelecida.
Em análise do gráfico, verifica-se que o consumo registrado para o período de janeiro a outubro de
2013 foi de um total de 11.946 (onze mil, novecentos e
quarenta e seis) resmas, o que representa uma economia de 2.564 resmas.
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Consumo de água
Além do propósito ambiental, o Tribunal de Justiça implementou ação inovadora de investigação do consumo de água potável distribuída às unidades administrativas do Poder Judiciário,
para fins de controle e identificação de possíveis ocorrências de
aumento em relação ao mesmo
período do exercício anterior.
Nesse sentido, o Tribunal de
Justiça aderiu a um programa
desenvolvido pela SANEATINS,
que avalia sistematicamente a
distribuição de água no local em
estudo, de modo a identificar
pontos de perdas, racionalizando o
seu uso, identificando pontos críticos (consumo inadequado, vazamentos do sistema hidráulico) e
conscientizando o público alvo
quanto à utilização da água de
forma racional e adequada.
Foram realizadas palestras
na sede do Tribunal e no Fórum de
Palmas, além de inspeções em
todos os prédios do Poder Judiciário da capital.

Redução do
consumo de água

Consumo de energia
Em ação destinada a promover a redução do
consumo de energia no exercício de 2013, foi detectada
a possibilidade de ajuste da demanda de energia elétrica do Poder Judiciário.
O ajuste gerará economia ao Poder Judiciário,
com alteração dos contratos existentes e, após diligências e diagnósticos realizados pela CELTINS, em outubro de 2013, foram assinados novos contratos adequando o fornecimento ideal de energia elétrica para níveis
de alta e baixa tensão - Grupo A e Grupo B na capital e
nas Comarcas.

Eficiência
operacional
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Índice de eficiência na
arrecadação de receitas

Redução do
consumo de energia

Redução de gasto
com telefone

Integração da logística de transporte e serviços
No intuito de atender prontamente e agilizar as demandas com
material de expediente, patrimonial, equipamentos de informática e serviços, o Tribunal de Justiça, no exercício de 2013, promoveu ações com o objetivo de integrar a utilização dos veículos e dos recursos humanos e financeiros.
A primeira ação desenvolvida para atingir o objetivo almejado foi
adequar as rotas de viagem para distribuição dos materiais, visando um
melhor planejamento para fins de melhoria no atendimento.
O novo roteiro previu a realização de viagens trimestrais para a
distribuição dos bens de consumo, com uma logística célere e eficaz, ordenando as rotas como Região Sul, Região Sudeste, Região Central, Região
Norte e Rota Especial, ou seja, são efetuadas quatro entregas de materiais
por ano a cada Comarca.

Programa de

Gestão
2013/2015

REGIÃO SUL

REGIÃO SUDESTE

REGIÃO CENTRAL

REGIÃO NORTE

REGIÃO ESPECIAL

Períodos de entrega
25.02 a 02.03
27.05 a 01.06
05.08 a 10.08
18.11 a 23.11

Períodos de entrega
04.03 a 09.03
03.06 a 08.06
12.08 a 17.08
25.11 a 30.11

Períodos de entrega
11.03 a 16.03
10.06 a 15.06
19.08 a 24.08
02.12 a 07.12

Períodos de entrega
18.03 a 23.03
17.06 a 22.06
26.08 a 31.08
09.12 a 14.12

Períodos de entrega
27.03 a 31.03
24.06 a 29.06
02.09 a 06.09
16.12 a 19.12

Comarcas
Paraíso

Ponte Alta

Tocantínia

Goiatins

Novo Acordo

Pium

Porto Nacional

Miracema

Filadélfia

Palmas

Cristalândia

Natividade

Miranorte

Wanderlândia

Itacajá

Gurupi

Almas

Pedro Afonso

Tocantinópolis

Palmas

Peixe

Dianópolis

Guaraí

Axixá

Araguacema

Figueirópolis

Taguatinga

Colméia

Itaguatins

Palmas

Alvorada

Aurora

Colinas

Augustinópolis

Araguaçu

Arraias

Arapoema

Araguatins

Formoso

Palmeirópolis

Araguaína

Ananás

Palmas

Paranã

Palmas

Xambioá

Palmas

Palmas

Distância total
Região Sul

Distância total
Região Sudeste

Distância total
Região Central

Distância total
Região Norte

Distância total
Região Especial

1.052 km

1.478 km

972 km

1.817 km

1.392 km

As viagens para distribuição dos materiais de consumo são aproveitadas pelos demais setores que demandem outras atividades, tais como instalação de ar condicionado, entrega ou remoção de equipamento de informática e mobiliário quando há a possibilidade de agregar as demandas no mesmo percurso.
Para fins de deslocamento dos servidores também há uma parceria entre o setor solicitante e o Serviço de
Transporte, buscando alternativas para o aproveitamento de viagens, de forma que o roteiro percorrido possa
atender a mais de uma atividade a ser executada.
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Economicidade
Como forma de otimizar os
procedimentos licitatórios, neste
exercício, foi dado ênfase à aglutinação de bens, para melhor
desempenho do planejamento na
aquisição de materiais, a fim de
garantir a economicidade na publicação dos editais do certame,
buscando a excelência na gestão
de custos operacionais.
Além disso, neste exercício,
foram realizados os primeiros
pregões eletrônicos, o que oportunizou uma maior concorrência
entre as empresas, com maior
número de concorrentes e de diversas localidades do país, influenciando no preço das propostas
ofertadas, gerando uma economia
relevante e propiciando a disponibilidade dos recursos que estavam
reservados para outros fins.
Com os procedimentos
licitatórios, o Tribunal de Justiça
conseguiu gerar uma redução de
gastos no valor de R$ 16.718.933,62
(dezesseis milhões, setecentos e
dezoito mil, novecentos e trinta e
três reais e sessenta e dois centavos) o que representa 57% (cinquenta e sete por cento) de economia aos cofres do Poder Judiciário.

Licitações realizadas
1
1

Custo Estimado
Valor Licitado

100%

1

57%

0
0

43%

0

57%
Economia

Comissão Especial estudará mudanças
em COJ
O Tribunal de Justiça do Tocantins constituiu
uma Comissão Especial para estudos e apresentação
de minuta substitutiva de anteprojeto de Lei Complementar instituindo o novo Código de Organização e
Divisão Judiciária do Estado do Tocantins.
A comissão foi criada com o propósito de
garantir modernização e mais eficiência ao Código,
que precisa ser atualizado e contará com o envolvimento de representantes de classe e de todo o Poder Judiciário, para adequar a legislação às necessidades atuais
da Justiça tocantinense.
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Econômia

Almoxarifado do TJTO passa por
modernização
A presidente do TJTO, desembargadora Ângela
Prudente visitou as dependências da Seção de Almoxarifado no dia 23 de agosto, quando pôde conhecer as
modificações implementadas sob a coordenação do
servidor Luzândio Brito dos Santos, chefe de divisão, e
do diretor Administrativo, Ronilson Pereira da Silva.
A presidente do TJTO se surpreendeu com a
nova metodologia adotada na organização do Almoxarifado. Ronilson Pereira da Silva explica que “foi adotado um controle de materiais consistente e ordenado
segundo um plano sistemático capaz de classificar
cada produto, ou grupo pertencente, de maneira que
possam ser facilmente localizados.” Já Luzandio Brito
dos Santos completa informando que “agora agrupamos os materiais por segmento, por exemplo: materiais
de expediente, produtos de limpeza, produtos de segurança, e assim por diante. E mais, afastamos do almoxarifado produtos de alta combustão, como álcool
líquido, apostando assim na segurança do espaço e de
quem aqui trabalha”.

A desembargadora Ângela Prudente disse ter
ficado muito satisfeita com o que viu, salientando que
“como é comum em Almoxarifados Públicos estamos
instalados numa área locada, que foi adaptada e não
pensada para ser especificamente destinada para esse
fim. Mas com a logística inteligente e moderna que a
equipe conseguiu implementar, vejo que conseguimos
profissionalizar o fluxo do que chega e do que é distribuído, reestruturando as formas de armazenamento e
agilizando o atendimento das demandas. Estou muito
feliz com o trabalho realizado”.
Os servidores foram capacitados pela empresa
Link Data no Sistema ASI - Sistema de Gerenciamento
de Almoxarifado e Patrimônio, sistema utilizado pelo
Tribunal de Justiça, que é uma solução composta de
produtos e serviços especializados, estruturados em
alta tecnologia, com foco nos processos da Administração Pública.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
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Tribunal de Justiça avança 20 anos em
sistema de depreciação de bens
O serviço de Patrimônio e Almoxarifado do
Tribunal de Justiça do Tocantins está passando por
profundos avanços no que diz respeito à depreciação de
bens. Em cumprimento à lei federal nº 11.638/2007, que
rege sobre a sistemática da contabilidade pública, o
TJTO fechará o mês de novembro com atualização
total nos valores dos bens pertencentes ao Judiciário.
A servidora Joana Darc Batista, responsável
pela seção de Patrimônio, explica que a lei exige essa
regularização. Segundo ela, a depreciação “além de
ajudar no controle patrimonial, vai auxiliar também as
baixas de bens que já não atendem mais ao Judiciário”.
Atualmente o Poder Judiciário utiliza o Sistema
de Patrimônio Mobiliário e Almoxarifado. Para garantir
um aproveitamento maior do programa, o coordenador
da empresa responsável veio de Brasília para o Tocantins e capacitou os servidores. “O sistema possui mecanismos de controle online, o que gera economia e
melhor planejamento”, afirmou Humberto Marcelino,
coordenador de implantação.
O trabalho de atualização de valores foi desenvolvido em consonância com o departamento de
contabilidade do TJTO, conforme prevê a Lei Federal. De
acordo com o diretor Administrativo do Tribunal, Ronilson Pereira da Silva, os avanços vão além do sistema de
depreciação, pois demonstrarão a realidade dos bens
permanentes do Poder Judiciário.
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Com a nova versão do sistema haverá também
conquistas na parte de almoxarifado, novos mecanismos de controle não só na sede, mas também junto ás
comarcas. “Avançamos 20 anos na depreciação e
vamos mais longe. Teremos um controle ainda melhor
do estoque com o almoxarifado online, tendo assim,
uma conexão maior com as comarcas. Será possível
saber quanto se consomem e em que período de
tempo, evitando-se desperdícios e garantindo agilidade e economia”, garantiu o diretor Administrativo.

TJTO realiza primeiro pregão eletrônico
O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
realizou no dia 1º de outubro, o primeiro pregão eletrônico.
O primeiro pregão eletrônico ocorreu às 9h e
teve como objetivo a aquisição de mobiliário para atender a Escola Superior da Magistratura Tocantinense,
(Esmat). Os interessados em participar puderam se
cadastrar no Portal de Compras do Governo Federal,
Comprasnet http://www.comprasnet.gov.br/
Com a implementação do pregão eletrônico, o
Tribunal de Justiça do Tocantins passa a trabalhar com
duas modalidades de pregão: a presencial e a eletrônica
“dependendo do tipo de aquisição do produto ou
contratação do serviço”, afirma o Coordenador.

Eficiência
Operacional

Otimizar as rotinas e
procedimentos nos
trâmites judiciais e
administrativos

Metas
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Taxa de congestionamento de conhecimento

75% da Meta alcançada

Índice de atendimento à demanda

89% da Meta alcançada
Índice de processos antigos

99% da meta alcançada
na

Otimizar rotinas e procedimentos
administrativos
Foi criada uma comissão para mapeamento do
fluxo dos processos administrativos destinados às
licitações para aquisição de bens e serviços, obras e
serviços de engenharia e soluções de TI, e para as
contratações diretas, seja por dispensa ou inexigibilidade de licitações.
Paralelamente, o Tribunal de Justiça executou
um diagnóstico de dados buscando conhecer o tempo
decorrido nos procedimentos realizados em cada setor
no exercício de 2012 e 2013 para aferição de média do
tempo gasto com cada processo licitatório. Como
resultado foi definido o prazo padrão para fins de medição do percentual a partir do início do exercício de 2014.
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Mapeamento e redesenho do
fluxo processual administrativo

Programa de

Gestão
2013/2015

Projeto Estratégico, o mapeamento e redesenho
do fluxo processual administrativo, para que haja uma
padronização dos atos e cumprimento de todas as
fases processuais de forma sequencial, visando uma
maior produtividade na execução das tarefas por parte
dos servidores.
A ação desenvolvida para mapear o fluxo do
trâmite dos processos administrativos foi a implantação de um projeto que se encontra em andamento, com
62% (sessenta e dois por cento) da fase inicial concluída.

Relatórios Automatizados do e-Proc no
2º Grau
Em 2013 os dados estatísticos referentes ao 2º
Grau foram extraídos diretamente da base de dados do
sistema e-Proc, permitindo o acompanhamento dos
dados de forma dinâmica e transparente, com os
relatórios disponibilizados aperfeiçoou a coleta e a
prestação da informação evitando esforços desnecessários quanto ao manuseio dos dados em diversos
sistemas.

Remanejamento de servidores
De acordo com as diretrizes de fortalecimento
do 1º Grau, foram cedidos pelo Tribunal de Justiça, 13
servidores para o Núcleo de Apoio às Comarcas NACOM, e, extraordinariamente, outros servidores para
auxiliarem as escrivanias da Comarca de Palmas, objetivando otimizar as rotinas e procedimentos nos trâmites processuais.

Mapeamento e redesenho do
fluxo processual judicial

Programa de

Gestão
2013/2015

O Projeto estratégico de Mapeamento e redesenho do processo judicial passou por um realinhamento
de escopo e, adequado à nova realidade do processo
eletrônico passou a ser “Mapeamento e sequencialidade dos processos”. Foi desmembrado em 1º e 2º graus. O
objetivo do projeto é agilizar a movimentação dos
processos, eliminar os gargalos, aumentar a produtividade, diminuir a duração dos processos e reduzir as
inconsistências de dados extraídos do sistema e-Proc.
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Digitalização de processos no 2º Grau
Ação que teve relevante importância desde o
início da implantação do processo eletrônico no judiciário tocantinense, foi realizado trabalho junto aos Gabinetes para remessa dos processos físicos para inclusão
no sistema e-Proc, resultando na digitalização e gerenciamento de 278 processos entre Janeiro e Outubro de
2013. Índice de 99% de digitalização em 2º Grau.

Monitoramento virtual da estratégia
Uma inovação em 2013 no monitoramento das
metas estratégicas e indicadores foi à utilização da
ferramenta GP-WEB que permitiu o acompanhamento
dos dados pelos gestores responsáveis pelas metas em
tempo real às informações. Disponibilizando assim, os
dados com maior transparência e alinhamento dos
setores responsáveis pela informação.
A nova metodologia de acompanhamento
trouxe significativos ganhos ao setor, tendo em vista
que o gestor responsável pela informação é que faz o
lançamento dos dados no sistema evitando duplicação
de lançamento dos dados em diversas planilhas garantindo ao gestor fidedignidade dos dados lançados.

O aperfeiçoamento das formas de
coleta e da comunicação da informação
estatística
Visando o incremento e aperfeiçoamento dos
dados estatísticos com vistas ao atendimento dos objetivos estratégicos do Poder Judiciário e assegurar a
fidedignidade dos dados, foi editada a Portaria
1302/2013 tendo como objetivo instituir grupo de trabalho no intuito de promover o alinhamento da metodologia de coleta de dados do 1º e 2º Graus e indicar os aprimoramentos necessários para assegurar a fidedignidade dos dados estatísticos, realizando em dezembro de
2013 a primeira reunião do grupo.

Tribunal de Justiça
entrega armas recolhidas
para destruição
Com o objetivo de proporcionar segurança e eliminar qualquer possibilidade de que armas
apreendidas, que não interessam
mais à persecução penal, possam
retornar ao crime, o Tribunal de
Justiça realizou uma ação conjunta com a Polícia Militar e o Exército
Brasileiro.
A ação resultou no recolhimento de 6.427 armas e munições,
entregues ao 22º Batalhão de
Infantaria do Exército – Batalhão
Tocantins para destruição.
A medida atende à determinação da Presidência do TJTO,
em conformidade com a Resolução nº 134, do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ).

Segurança institucional e
patrimonial
A ampliação no atendimento em segurança faz parte do
Programa de Gestão 2013/2015 do
TJTO com foco na interiorização
da Justiça. Assim, como forma de
garantir a integridade física de
magistrados e servidores, bem
como do patrimônio do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça desenvolveu ações para identificar os
pontos críticos de segurança e direcionar suas ações.
A instalação de sistema de
alarme monitorado e de cercas
elétricas foram objetos de aquisição para guarnecer os prédios dos
fóruns e anexos do Poder Judiciário
tocantinense.
Outra ação desenvolvida
foi o reforço na segurança patrimonial, com a ampliação do atendimento da vigilância humana
armada, abrindo mais três novos
postos de serviço nas localidades,
para atender as Comarcas de
Araguaína e Gurupi, oferecendo

segurança e controle de movimentação de pessoas que transitam nos
prédios.
De acordo com o assessor
militar do TJTO, Tenente Coronel
Henrique de Souza Lima Júnior o
serviço auxiliará para um melhor
atendimento ao cidadão. “A ampliação do serviço de vigilância vai
garantir mais segurança e tranquilidade a todos que atuam e usam os
serviços da Justiça nessas localidades, isso tem sido uma preocupação
da atual Gestão, que vem conquistando vários avanços nessa área”,
afirma o Tenente Coronel.
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Controle de isenções e benefícios da
justiça gratuita
O Poder Judiciário implementou o controle de
recolhimento de custas, isenções e de benefícios da
justiça gratuita, inserido no Projeto Fortalecimento do
Funjuris, com objetivo inicial de conhecer a capacidade
financeira do Funjuris. Consiste na inclusão no sistema
e-Proc do número do Documento de Arrecadação Judiciária - DAJ, que mediante comunicação com a base
desse sistema, o valida, impedindo a sua reutilização.
Essa inovação promove mais eficiência na arrecadação,
controle e transparência com o recurso público.

Projeto “implantação de sistema de gestão de precatórios”
O projeto “implantação de Sistema de gestão de Precatórios”, nasceu da cooperação entre o TJTO e o TJSC
que possuía ferramenta de gestão de precatórios que se adequava à necessidade de um controle mais eficiente de
valores, tributos recolhidos, transferências, registros e segurança dos dados. Visitas técnicas foram realizadas em
2013, e a formalização do Convênio ocorrerá em 2014.
O projeto tem por finalidade possibilitar:
Segurança e controle rígido na ordem de pagamento;
Obtenção da quantidade e o valor exato de todos os
precatórios para previsão de pagamento;
Fornecimento de cálculos atualizados por mês;
Centralização das informações de Precatórios a pagar;
Históricos da Administração Direta, Indireta, Autarquias
e Fundações e Municípios com fornecimento de informações financeiras para auxílio e inclusão dos valores
nos orçamentos anuais;
Eliminação de risco de pagamentos duplicados e/ou
ações indevidas, através de rotinas de auditorias e
cruzamento de informações;

Disponibilização de ferramenta para inserção dos valores aplicados nas contas judiciais;
Controle de tributos retidos (por espécie) e o contribuinte;
Controle das transferências para demais tribunais (TRT
e TRF);
As ações acima discorridas são inéditas no Poder Judiciário Tocantinense. Acreditamos que a conjunção de
vários setores, além da transparência própria dessa
Gestão, trará maior eficiência nos resultados almejados.

Precatórios
Estado e Municípios

2011

2012

2013²

Recursos Administrados¹

14.000.000,00

17.000.000,00

16.000.000,00

Tributos recolhidos

-

194.000,00

126.000,00

Dias para processamento
de pagamento¹

138

118

83

Alvarás expedidos

44

76

178

(art. 32 Res.115/2010/CNJ)

¹média apurada no período, sem considerar RPV
²dados parciais até dezembro/2013
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Geraração de informações para a elaboração da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF
referente aos beneficiários de precatórios;

Programa de

Gestão
2013/2015

ESPECIAL

Criação do NACOM – interioriza e
fortalece o 1º Grau da Justiça
Tocantinense

Equipe

Integrando o Programa de Gestão 2013/2015, o
Nacom foi criado como importante instrumento para
auxiliar as Comarcas do Estado que contam com
grande fluxo processual e demanda judiciária elevada,
O Núcleo de Apoio às Comarcas atualmente
bem como contribuir na estrutura de trabalho nas conta com o apoio da de:
Varas Judiciais, estabelecendo novos paradigmas
gerenciais e propiciando maior agilidade na prestação
jurisdicional.
Durante o ano de 2013 o Nacom desenvolveu
suas atividades, prestando apoio no cumprimento de
atos cartorários, proferindo sentenças, despachos, decisões, audiências, participando de mutirões, capacitando, supervisionando e auxiliando na digitalização e
inserção de processos físicos junto ao E-proc.
A equipe do Nacom conta com magistrados e
servidores que atuam em duas frentes: no próprio
Nacom, na sede do TJTO e deslocando-se às Comarcas.

04 Magistrados

10 Servidores Judiciais

12 Servidores Administrativos
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
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Nacom auxilia no cumprimento
da Meta 18

Nacom auxilia em mutirões em todo o
Estado
O Núcleo de Apoio às Comarcas - Nacom prestou auxílio, no ano de 2013, na realização de mutirões
em diversas comarcas do Estado.

Uma ação do Núcleo de Apoio às Comarcas Nacom foi realizada para auxiliar o cumprimento da
Meta 18 do Conselho Nacional de Justiça, que tem por
objetivo julgar, até o fim de 2013, os processos contra a
administração pública e de improbidade administrativa distribuídos até 31 de dezembro de 2011.
Receberam o auxílio do Nacom as quatro Varas
dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas, a 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos
da Comarca de Araguaína e as Comarcas de Colméia,
Peixe, Tocantínia, Formoso do Araguaía, Gurupi, Miranorte, Porto Nacional e Guaraí.

Comarca de Araguaína - Mutirão de Sessões do Tribunal
do Júri: os magistrados e servidores do Nacom aturam
em 10 das 17 sessões designadas; Mutirão de Audiências
Criminais, o Nacom atuou nas das 45 audiências designadas e Mutirão na Contadoria Judicial, a equipe
atuou em 802 processos, desenvolvendo atividades de
atualização de valores, cálculos diversos e custas finais
de acordo com a necessidade de cada processo.
Comarca de Augustinópolis –

Mutirão de Audiências
Criminais: o Nacom autuou em em 100 das 200 audiências designadas.

Comarca de Palmas - Mutirão na Contadoria Judicial: a
equipe atuou em 550 processos, desenvolvendo atividades de atualização de valores, cálculos diversos e custas
finais de acordo com a necessidade de cada processo.

Comarca de Dianópolis - Mutirão na Contadoria Judicial:
a equipe atuou em 276 processos, desenvolvendo atividades de atualização de valores, cálculos diversos e
custas finais de acordo com a necessidade de cada
processo.
Comarca de Miranorte – Mutirão da Semana Nacional
da Conciliação: o Nacom atuou em 179 audiências e 3
Sessões do Tribunal do Júri.
Quadro estatístico dos Mutirões:
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COMARCA

QUANTIDADE

Araguaína

10 Júris

Araguaína

45 Audiências Criminais

Araguaína

802 Processos da Contadoria

Augustinópolis

100 Audiências Criminais

Dianópolis

276 Processos da Contadoria

Miranorte

179 Audiências Criminais e 3 Júris

Palmas

550 Processos da Contadoria

Programa de

Gestão
2013/2015

Juiz Auxiliar da Enfam
conhece trabalho do
Nacom
O juiz auxiliar da Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de
Magistrados
(Enfam), Ricardo Chimenti, visitou
no mês de setembro de 2013 o
Tribunal de Justiça do Tocantins
para conhecer o Núcleo de Apoio
às Comarcas -Nacom.
O juiz auxiliar da Enfam foi
informado de que a criação do
NACOM foi uma das importantes
metas do programa de gestão
2013/2015 e se insere no objetivo
estratégico de garantir a cidadania
através da distribuição de uma
justiça célere, segura e eficaz.
Para Ricardo Chimenti “o
Tribunal de Justiça do Tocantins é
um tribunal novo e com ideias
modernizantes que podem servir
de referência para o Judiciário
brasileiro”.

Nacom fecha ano com mais de 76 mil procedimentos
junto às comarcas
O Núcleo de Apoio às Comarcas – Nacom cumpriu sua meta, encerrando o ano de 2013 com a marca de 76.405 mil procedimentos realizados
junto às comarcas.
O apoio às comarcas reforça a interiorização da Justiça no Tocantins, uma das prioridades do Programa de Gestão 2013/2015.
Coordenado pelo juiz Océlio Nobre, o Núcleo conta também com os
juízes Manuel de Faria Reis Neto, Jordan Jardim e Rodrigo da Silva Perez
Araújo e 22 servidores que dão apoio às comarcas em suas sedes e também
no Tribunal de Justiça. “Atuamos no Nacom, mas também temos nossas
comarcas e por isso conhecemos bem as dificuldades vivenciadas na 1ª
Instância. Nosso objetivo é reforçar o trabalho que já vem sendo desenvolvido, buscando o êxito cada vez mais”, explica o coordenador.
No primeiro ano de atuação o Nacom atendeu 25 comarcas e um
total de 79 Varas.
O Nacom ainda deu apoio a gabinetes, que se encontravam assoberbados, e no cumprimento das Metas do Conselho Nacional de Justiça –
CNJ. Nesse sentido foram atendidos 14 comarcas e um total de 24 gabinetes, incluindo o apoio nos processos da Meta 18 do CNJ (processos administrativos).

“A Justiça começa na
primeira instância, é lá que o
cidadão deposita seus
anseios por igualdade e, é
onde, em boa parte das
vezes, vê os seus problemas
jurídicos resolvidos. O
Nacom tem sido fundamental
no fortalecimento das
comarcas”.
Desembargadora Ângela Prudente
Presidente TJTO

Programa de

Gestão
2013/2015
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Nacom em números
Dos mais de 76 mil procedimentos, foram 3.867 atos judiciais, sendo 256 decisões, 2.223 sentenças e 1.388
despachos. Também foram realizados pelo Nacom 56.033 atos cartorários (atos, atualização sproc, digitalização,
inclusão e-Proc, remessa TJ). Ainda somam-se a esses números 10.571 análises de processos, 17 júris e 300 audiências. Ações que descongestionaram muitas comarcas e garantiram uma Justiça mais célere e eficaz para os tocantinenses que recorreram ao Poder Judiciário.
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Criada Central
de Execuções
Fiscais
Com foco na reestruturação organizacional das Comarcas e na otimização da força de trabalho existente,
foram criadas, por iniciativa da Presidência do TJTO, as Centrais de Central de Execuções Fiscais nas Comarcas de
Palmas, Araguaína, Gurupi, Dianópolis e Porto Nacional, tendo em vista a necessidade de agilizar a tramitação dos
processos de execução fiscal, de modo a evitar a acumulação de feitos por deficiência estrutural do Poder Judiciário.
As Centrais são destinadas a gerir e processar as ações executivas fiscais municipais e estaduais.

TJTO e Governo do Estado assinam
convênios que viabilizam o
funcionamento das Centrais de
Execuções Fiscais
O governador José Wilson Siqueira Campos e a
presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, desembargadora Ângela Prudente, assinaram em
julho de 2013 convênios de cooperação objetivando a
disponibilização de pessoal e meios necessários à viabilização, implantação e manutenção das Centrais de
Execuções Fiscais nas Comarcas de Palmas, Araguaína
e Gurupi.
De acordo com o convênio, o governo do Estado
disponibilizará servidores, estagiários e veículos. Já o
Tribunal de Justiça designará magistrados, servidores e
estrutura física necessária para funcionamento das
Centrais nas comarcas, otimizando a força de trabalho
e a estrutura organizacional existente, sem qualquer
aumento de despesa para o Poder Judiciário.
Estado - O governador Siqueira Campos ressaltou a importância do convênio. “Fico muito satisfeito e
tenho certeza de que vamos ver os benefícios do
convênio sendo revertidos em prol da população
tocantinense”.
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TJTO e Governos Municipais assinam
convênios que viabilizam o
funcionamento das Centrais de
Execuções Fiscais
O Tribunal de Justiça celebrou convênios de cooperação com os Municípios de Palmas, Araguaína e Gurupi
objetivando a disponibilização de pessoal e meios necessários à viabilização, implantação e manutenção das Centrais de Execuções Fiscais nas respectivas Comarcas.
Pelos convênios os Municípios disponibilizarão servidores, estagiários e veículos para o pleno funcionamento das respectivas Central de Execuções Fiscais.

Palmas
Para o prefeito Carlos Franco Amastha
“agora será possível, realmente, dividir e compartilhar
dos problemas e das soluções. E esse é um modelo que
acredito que o Judiciário tocantinense poderá mostrar
para o Brasil como um case de sucesso numa parceria”.
Em Palmas, a Central de Execução Fiscal
promoveu o bloqueio por meio do Bacenjud, sistema
que interliga o Poder Judiciário e as redes bancárias, um
total de R$ 94.277,05 para o município de Palmas e
R$3.813.194,45 para o Estado. Atualmente estão em
andamento 28.377 processos, todos eletrônicos.

Araguaína
O prefeito Ronaldo Dimas ressaltou que “Estamos com mais de 15 mil ações, só do município, e que
tramitam lentamente. Essa iniciativa vai desafogar a
quantidade de processos e, principalmente, dar celeridade nas execuções fiscais e diminuir a inadimplência
do contribuinte para com o município”.
Em Araguaína a Central de Execução Fiscal
registrou em penhora online R$ 1.200,000,00 para o
município e R$ 750.000,00 para o Estado. Ao todo, em
2013 foram 1.367 despachos, 1.230 decisões e 3.996
sentenças.

gurupi
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Para o prefeito Laurez Moreira, o pleno funcionamento da Central pode permitir que o contribuinte se
conscientize da importância de pagar os seus tributos
municipais para gerar obras e serviços para a cidade.
“Eu entendo que a colaboração do poder público municipal com o Poder Judiciário vai ajudar em muito no
aumento da receita e quem ganha com isso é o povo”.
Em Gurupi a Central de Execução Fiscal fechou
2013 com R$ 576.018,15 em processos julgados. Ainda
foi bloqueado um montante de R$ 65.337.805,34. O
trabalho da Central resultou em um retorno aos cofres
públicos do Estado de R$ 145.382,63.

Atuação
Institucional
A Presidência do Tribunal de Justiça buscou, ao
longo de 2013, a celebração de parcerias estratégicas,
com vistas a fortalecer e harmonizar as relações entre
os Poderes, Setores e Instituições.

Poder Executivo e Judiciário

Fortalecer e
harmonizar as
relações entre os
poderes, setores e
instituições
Índ

ice
est de pa
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Durante o ano de 2013, o Tribunal de Justiça
firmou profícuas parcerias com o Governo do Estado.
Para tanto, foram realizadas reuniões com o Governador José Wilson Siqueira Campos e Secretários de
Estado.
Destaque especial para a instalação das Centrais de Execuções Fiscais nas Comarcas de Palmas,
Araguaína e Gurupi; o início da obra da Comarca de
Araguaína e viabilização do funcionamento do Núcleo
de Apoio Técnico - NAT.

Tramitação de processos
judiciais – TJ e MP
Visando à celebração de parcerias entre o Poder
Judiciário e o Ministério Público para realização de
mutirões, a desembargadora Ângela Prudente, presidente do TJTO, visitou no mês de março de 2013 a
procuradora-geral do Ministério Público do Estado do
Tocantins, Vera Nilva Álvares Rocha Lira.
Participaram do encontro o juiz de direito Océlio
Nobre, coordenador do Núcleo de Apoio às Comarcas –
NACOM e o chefe de gabinete do MPE-TO, o promotor
de justiça José Kazuo Otsuka.

O estabelecimento de parcerias
estratégicas superou
a meta planejada e
atingiu o resultado de
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Tramitação de processos judiciais – TJ
e Defensoria
Parcerias entre as Instituições foram objeto da
pauta durante a visita realizada pela Presidente do
TJTO à Defensoria Pública do Estado no mês de março
de 2013. A realização de mutirões, o incentivo a cultura
da conciliação e o planejamento estratégico foram
temas tratados no encontro com o Defensor Público
Geral, Marlon Costa Luiz Amorim.
Do encontro participaram, ainda, o juiz Océlio
Nobre, coordenador do recém criado Núcleo de Apoio
às Comarcas (NACOM) e o subdefensor público geral,
Alexandre Augustus El Zayek.

TJTO e Banco do Brasil ajustam
parcerias em obras de fóruns
Parcerias entre o Poder Judiciário e o Banco do
Brasil para as construções dos Fóruns de Araguaína,
Porto Nacional e Araguatins, foi pauta da reunião
realizada em 19 de julho de 2013 pela Presidência do
TJTO.
Participantes: a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, desembargadora Ângela
Prudente, a Gerente Geral da Agência Setor Público do
Banco do Brasil em Palmas, Abadia Maria de Araujo
Rodrigues, o Gerente de Negócios no Tocantins, Sebastião Vanderlan, e o Gerente de Relacionamento, Marconi José Ferreira. Pelo TJTO, a presidente se fez acompanhar pelo Diretor Geral, Fávio Leali Ribeiro, pelo
Diretor Financeiro, Gizelson Monteiro de Moura e da
Diretora de Obras, Rosane Mesquita.

Poder Judiciário e Universidade
Católica
Após concluir a implantação do e-Proc, sistema pelo qual todos os processos se iniciam de forma
eletrônica, o Poder Judiciário do Tocantins concentrou
esforços na digitalização dos processos que ainda
tramitam na forma física. Para isso foi realizada uma
parceria com a Faculdade Católica do Tocantins. 14
estagiários do curso de direito ajudaram na virtualização de mais de 2.500 processos que tramitavam
fisicamente.
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Poder Judiciário e Senai - parceria que
beneficia reeducandos

TJTO e Conselho Superior de
Segurança Pública

O Poder Judiciário, por meio da Central de
Execuções de Penas e Medidas Alternativas – CEPEMA
da cidade de Araguaína-TO, celebrou parceria com o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.
Os trabalhos iniciaram com a realização do curso de
panificação profissionalizante, que beneficiou inicialmente 18 reeducandos.

Parceria entre o Tribunal de Justiça e o Conselho
Superior de Segurança Pública foi discutida em reunião
entre o Presidente do Conselho, procurador José Omar
de Almeida Júnior, e a Presidente do Tribunal de Justiça
do Tocantins. Foi objeto da pauta a participação do
Tribunal de Justiça em um mutirão carcerário, para
avaliar a situação dos presos no Tocantins.
Paarticiparam ainda da reunião o chefe de
gabinete da Procuradoria Geral de Justiça, promotor
José Kazuo, a defensora pública, Letícia Amorim e o
representante da OAB, o advogado Túlio Jorge Ribeiro
de Magalhães Chegury.

Segue abaixo a relação dos convênios, termos de
cooperação e acordos firmados pelo Tribunal de Justiça em 2013
OBJETO

INSTITUIÇÃO

Proporcionar vagas de estágio obrigatório aos acadêmicos regularmente matriculados e
com freguencia efetiva no Curso de graduação de Direito e Administração nas comarcas dos municípios de Guaraí, Colméia, Pedro Afonso-TO e Colinas do Tocantins-TO.

Instituto Educacional
Santa Catarina Ltda- EPP

Cessão de servidores do Município de Palmeirópolis-TO para exercer atividades administrativas na Comarca de Palmeirópolis-TO.

Município de Palmeirópolis

Aplicativo do BB GPS para impressão, gerenciamento e a liquidação das guias de
contribuição previdenciárias.

Banco do Brasil S/A

Cessão de servidores do Município de Tocantínia-TO para exercer atividades administrativas nas dependências da Comarca de Tocantínia-TO.

Município de Tocantínia

Cessão de servidores do Município de Colinas do Tocantins-TO para exercer atividades
administrativas no Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins-TO.

Município de
Colinas do Tocantins-TO

Cessão de servidores do Município Campos Lindos para exercer atividades administrativas nas dependências na Comarca de Goiatins-TO e seus anexos.

Município de
Campos Lindos

Cessão de servidores do Município de Taguatinga-TO para exercer atividades administrativas na Comarca de Taguatinga-TO.

Município de Taguatinga

Cessão de servidores do Município de Sitio Novo-TO para exercer atividades administrativas na Comarca de Axixá-TO.

Município de
Sitio Novo do Tocantins

Cessão de servidores do Município de Goiatins-TO para exercer atividades administrativas na Comarca de Goiatins-TO.

Município de Goiatins

Cessão de servidores do Município de Barra do Ouro-TO para exercer atividades administrativas na Comarca de Goiatins-TO.

Município de
Barra do Ouro

Cessão de servidores do Município de Figueirópolis-TO para exercer atividades administrativas na Comarca de Figueirópolis-TO.

Município de Figueirópolis

Disposição de pessoal e a conjugação de esforços no sentido de buscar soluções para a
agilização de rotinas e procedimentos relativos às ações executivas fiscais municipais
ajuizadas pela Comarca de Palmas-TO.

Município de Palmas

Cessão de servidores, para exercer atividades na Comarca de Tocantinópolis-TO.

Município de Tocantinópolis

Cessão de servidores para exercer atividades na Comarca de Tocantinópolis-TO.

Município de Santa
Terezinha do Tocantins

Cessão de servidores para exercer atividades na Comarca de Tocantinópolis-TO.

Município de Nazaré
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
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Cessão de servidores do Município de Itaguatins-TO para exercer atividades administrativas na Comarca de Itaguatins-TO.

Município de Itaguatins

Cessão de servidores para exercer atividades administrativas nas dependências do
Fórum de Dianópolis-TO.

Municipio de
Rio da Conceição-TO

Cessão de Servidores para exercer atividades administrativas nas dependências do
Fórum de Peixe-TO.

Municipio de Peixe-TO

Cessão de servidores, para exercer atividades administrativas no âmbito da Comarca
de Araguaçu-TO.

Municipio de Araguaçu-TO

Disposição de pessoal e a conjugação de esforços no sentido de buscar soluções para a
agilização de rotinas e procedimentos relativos às ações executivas fiscais estaduais
ajuizadas pela Fazenda Pública do Estado do Tocantins. (Palmas-TO).

Estado do Tocantins

Disposição de pessoal e a conjugação de esforços no sentido de buscar soluções para a
agilização de rotinas e procedimentos relativos às ações executivas fiscais estaduais
ajuizadas pela Fazenda Pública do Estado do Tocantins. (Araguaína-TO).

Estado do Tocantins

Disposição de pessoal e a conjugação de esforços no sentido de buscar soluções para a
agilização de rotinas e procedimentos relativos às ações executivas fiscais estaduais
ajuizadas pela Fazenda Pública do Estado do Tocantins. (Gurupi-TO).

Estado do Tocantins

Cessão recíproca de pessoal especializado e de apoio técnico conforme disponibilidade
e convivência administrativa, intercâmbio de informações e experiências, ações
articuladas e intercomplementares e fornecimento de documentos técnicos.

Defensoria Pública do
Estado do Tocantins

Disposição de pessoal e a conjugação de esforços no sentido de buscar soluções para a
agilização de rotinas e procedimentos relativos às ações executivas fiscais municipais
ajuizadas pela Comarca de Gurupi-TO.

Município de Gurupi

Implantação e manutenção para funcionamento da Central de execuções fiscais da
Comarca de Araguaína-TO.

Municipio de Araguaína-TO

Conjugação de esforços no sentido de buscar soluções para agilização de rotinas
cartorárias, de modo a proporcionar celeridade e eficiência aos processos judiciais da
Comarca de Araguaína.

Municipio de Araguaína-TO

Fornecer subsídios técnicos aos Magistrados nas ações que tenham por objeto compelir
o Poder Público ao fornecimento de medicamentos, insumos para a saúde, exames,
diagnósticos, tratamentos médicos, cirurgias e insumos nutricionais.

Prefeitura Municipal de
Araguaína- Secretaria
Municipal de Saúde

Estabelecimento de criterios para doação e utilização de equipamentos de informática.

Polícia Militar do Estado do
Tocantins

Viabilização de formação e funcionamento do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), para
disponibilização de subsídios técnicos aos magistrados nas ações judiciais que tenham
por finalidade o fornecimento de medicamentos, insumos para a saúde, exames,
diagnósticos, tratamentos médicos e insumos nutricionais pelo Estado do Tocantins,
por intermédio da Secretaria de Saúde.

Governo do Estado do
Tocantins- Secretaria de
Saúde

Disponibilização por intermedio da SEPLAN, de acesso ao TJ/TO para utilização do
Sistema de compras via internert do Estado do Tocantins, denominado Comp@s.TO.

Governo do Estado do
Tocantins por intermédio
da SEPLAN

Prover a inclusão e a formação profissional e tecnológica em vinculação com a elevação do nível de escolaridade de mulheres em situação de vulnerabilidade social.
(Programa Mulheres Mil).

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins (IFTO)- Campus
Gurupi

Implantação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher na Comarca de
Arraias-TO.

Estado do Tocantins e
Secretaria de Defesa Social
do Estado do Tocantins

Regulamentação de cessão de servidores públicos, em caráter provisório.

Estado do Tocantins

Regulamentação da cooperação recíproca entre o TJ/TO e a Procuradoria Geral de
Justiça visando o desenvolvimento de atividades conjuntas à composição de junta
médica oficial- perícias, avaliações, inspeções para concessão de direitos e beneficios.

Procuradoria Geral de
Justiça/ Ministério Público
do Estado do Tocantins

Atuação
Institucional

Zelar pela imagem
institucional do
Tribunal de Justiça do
Tocantins perante a
sociedade

Plano de comunicação

O Tribunal de Justiça elaborou e implantou o
Plano de Comunicação. O projeto já em execução se
baseou na resolução nº 85, de 8 de setembro de 2009 do
CNJ, que dispõe sobre a Comunicação Social no
âmbito do Poder Judiciário, com o objetivo de atingir
uma comunicação de maior qualidade, eficiência e
transparência, capaz de facilitar o conhecimento e
acesso dos cidadãos aos serviços do Poder Judiciário
estabelecendo uma política nacional de comunicação
social integrada para o Poder Judiciário. Além disso,
visa ao aprimoramento da comunicação do público
interno e externo que é um dos objetivos Estratégicos
do Judiciário.
O Plano também contempla o que foi proposto
pelo CNJ em 2010, quando o Conselho lançou o Plano
de Comunicação da Estratégia. Em 2013, no VI Encontro Nacional do Poder Judiciário, os Presidentes dos
Tribunais e seus representantes extraíram um Diagnóstico da Gestão Estratégica do Poder Judiciário, no qual
consta a recomendação de Elaboração e implantação
do Plano de Comunicação da Estratégia aos Tribunais
Estaduais, constando no item 2 do Glossário das Recomendações à Gestão Estratégica 2013.
As diretrizes do Plano de Comunicação
também estão alinhadas ao Plano de Gestão 2013-2015,
que estabeleceu a elaboração e implantação do plano
de Comunicação no âmbito do Poder Judiciário.
O Plano visa a aumentar a consciência estratégica e o comprometimento de todos os colaboradores
(terceirizados, estagiários, servidores e magistrados) e
demais públicos interessados (parceiros externos,
Executivo, imprensa, sociedade, jurisdicionados etc.)
com os objetivos da instituição.
A Comunicação Social do TJTO formatou o
Plano de Comunicação 2013/2015, baseado em objetivos práticos e bem definidos conforme a realidade
atual.
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O Plano de Comunicação
Institucional visa
Proporcionar transparência das
ações;
Divulgar ações de interesse dos
jurisdicionados;
Oferecer pautas de interesse social;
Melhorar o índice de inserções
institucionais na mídia;
Melhoria da qualidade da comunicação entre o Poder Judiciário, a
imprensa e por consequência a
sociedade.

Informativo do judiciário
O Jornal impresso bimestral com tiragem de 2 mil exemplares, elaborado pela Diretoria de Comunicação
Social, reúne as principais ações e boas práticas do Judiciário no período. Os exemplares são distribuídos para o
público interno do Tribunal de Justiça e Comarcas, bem como para os Tribunais Superiores, de outros Estados e
Órgãos Públicos do Estado do Tocantins.
O informativo agrupa informações bimestrais, informa as notícias administrativas e judiciais através de
uma linguagem específica e informação diferenciada.
No segundo semestre do ano de 2013, foram produzidas 3 edições do Informativo.
1 edição
2 edição
3 edição
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Redes sociais
A presença do Poder Judiciário nas Redes
Sociais tem a finalidade de disseminar e fortalecer o
uso do (twitter, facebook) para divulgação de informações do Judiciário que sejam de interesse social.
Através das Redes Sociais são promovidas postagens diárias de mensagens de interesse público, divulgação das ações do Poder Judiciário tornando mais
fácil e rápida a disseminação de notícias. Além disso o
meio de comunicação abre espaço para opinião e
participação do cidadão aproximando o Poder Judiciário da sociedade.
twitter

Comunicação da estratégia
A comunicação da Estratégica é realizada através de matérias jornalísticas publicadas no site do TJTO,
Intranet e ainda enviadas para os meios externos de
comunicação e de material informativo
como: panfletos, cartazes, banner e comunicados.
As veiculações jornalísticas são
feitas conforme a demanda,
semanalmente, se for
o caso de
necessidade.
Já o material
publicitário é
produzido
conforme
a
necessidade.
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Conhecendo o Judiciário
Com a finalidade de proporcionar aos estudantes e formadores de opinião uma visão mais ampla
sobre o Poder Judiciário, foi desenvolvido o Projeto
Conhecendo o Judiciário. Suas ações são operacionalizadas, por meio de visitas monitoradas, de alunos de
escolas e universidades, com distribuição de material
informativo e palestras. Durante as visitas ao órgão, os
participantes recebem informações sobre como é o
funcionamento do Judiciário e como ocorre a tramitação dos processos.
Através desta ação, o TJTO divulga para este
público a importância do Poder para a sociedade. As
visitas das escolas e universidades são agendadas e
monitoradas pela Assessoria de Cerimonial e contam
também com o acompanhamento de servidores do
Tribunal que explicam sobre andamento de processos,
funcionamento das Câmaras e Tribunal Pleno. Os
visitantes também têm a oportunidade de saber mais
sobre a história do TJ, além de conhecer ambientes
como a galeria de desembargadores e de ex-presidentes.
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Projetos Estratégicos
Neste tema, a divulgação é direcionada as ações realizadas nos
projetos e os resultados alcançados, bem como informações sobre a sua
importância ao Judiciário tocantinense.

Índice de matérias positivas mensal

Média
Número de matérias
publicadas em relação à
Comunicação da Estratégia

Número de Turmas de
Universitários que visitaram
o Tribunal de Justiça

turmas

3
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TJTO no Portal do CNJ
Durante o ano de 2013, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins se destacou no Portal do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ com notícias das atividades desenvolvidas pela Gestão. Entre os destaques estão a
virtualização dos processos, a Criação do NACOM, a realização de Reuniões Regionalizadas, a Criação das Centrais de Execuções Fiscais, o recolhimento de armas, os investimentos na TI, a realização de curso de improbidade
administrativa, o Projeto “Meu Pai, Meu Presente”, entre outros.

TJTO fica em 4º lugar no ranking do
Censo dos Magistrados do CNJ
Magistrados
O Censo dos Magistrados, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em 4 de novembro de
2013, encerrou os trabalhos no dia 20 de dezembro do
mesmo ano e contou com a participação de 78.83% de
juízes e desembargadores da Justiça Estadual do
Tocantins. Os números posicionaram o TJTO em quarto
lugar no ranking geral entre os tribunais estaduais.
Em detalhes, os números mostram que do total
de 137 magistrados tocantinenses, 108 atenderam ao
chamado do CNJ e responderam o questionário.
Para a juíza auxiliar da presidência do TJTO e
coordenadora da Comissão Censitária no Tocantins,
Silvana Parfieniuk, a participação foi positiva. “Mesmo
não alcançando os 100% vemos com muita satisfação
a adesão dos colegas ao Censo e aproveitamos para
agradecer a todos que responderam. Os dados coletados são de suma importância para a magistratura
brasileira”.

Servidores
No Censo Nacional do Poder Judiciário, realizado com servidores dos Tribunais de Justiça do Brasil, o
Tocantins ficou em sexto lugar no ranking geral entre
os tribunais estaduais, com a participação de 938 do
total de 1.736 servidores, o que totalizau 54.03%.
O censo foi aplicado em todas as unidades
judiciárias brasileiras – nos 91 tribunais e três conselhos
– por meio eletrônico. As perguntas visam medir, entre
outros pontos, o grau de envolvimento dos servidores
com as atividades, o nível de satisfação com as funções
e com o tribunal onde trabalham, a média de horas
trabalhadas no dia, o nível de escolaridade e o estado
civil.
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CNJ escolhe TJTO para 2ª etapa do
projeto de Fortalecimento dos
Judiciários Estaduais
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) traçou
um diagnóstico dos Tribunais de Justiça Estaduais nas
áreas de orçamento e recursos humanos, a fim de
basear a elaboração de propostas para a modernização
administrativa desse ramo do Judiciário. O Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins foi selecionado pelo CNJ
para a segunda etapa do projeto que elegeu dez tribunais, cada um indicando dois representantes, para a
formatação final. Posteriormente, três tribunais estaduais serão selecionados para a implantação, em caráter
experimental, antes de propor a aplicação na totalidade
dos tribunais.
O ponto de partida do diagnóstico foram os
resultados do relatório Justiça em Números 2012, do
CNJ, que apresenta dados sobre orçamento, gastos,
pessoal e produtividade de todos os ramos do Judiciário.

TJTO intensificou ações para cumprimento da Meta 18 do CNJ
A Meta 18 foi estabelecida durante o VI Encontro Nacional do Poder Judiciário, promovido pelo CNJ em
novembro de 2012, em Aracaju/SE. O objetivo é julgar, até o fim de 2013, os processos contra a administração pública e de improbidade administrativa distribuídos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), à Justiça Federal e aos estados até 31 de dezembro de 2011.

A Presidência do TJTO durante o ano de 2013, intensificou ações visando ao cumprimento da
Meta 18 do CNJ:

R

ealização de reuniões com o desembargador Eurípedes Lamounier,
gestor da meta no 2º grau (Tribunal de Justiça), a juíza Adelina Gurak, gestora da meta no 1º grau e equipe administrativa, para discutir providências
visando ao cumprimento da Meta 18 do CNJ.

Parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de

Magistrados (Enfam), para realização do curso “Teoria e Prática – Improbidade Administrativa”, que contou com a participação da ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Eliana Calmon, e magistrados do CNJ, visando
à aplicação de conhecimentos teóricos na resolução de casos concretos
e/ou questões que desafiem a atividade judicante quando do enfrentamento de ações atinentes à improbidade administrativa. Teve como finalidade
maior a atualização de magistrados no referido tema, especialmente
quanto às alterações legislativas e jurisprudenciais. O Curso foi ministrado
no mês de setembro de 2013 e contou com a participação de 32 magistrados
tocantinenses.

Designação do Núcleo de Apoio às Comarcas – Nacom para auxiliar as
Varas onde se concentrava o maior número de feitos por ato de improbidade administrativa em andamento.

Ministro Joaquim Barbosa recebe
presidentes de Tribunais de Justiça
Com o principal objetivo de aumentar o diálogo e o entrosamento entre a Justiça Estadual e o Supremo
Tribunal Federal, bem como com o Conselho Nacional de Justiça, os presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil
participaram, em fevereiro de 2013, de reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), Ministro Joaquim Barbosa. O Tocantins foi representado pela presidente do TJTO,
Desembargadora Ângela Prudente. No encontro que ocorreu no salão da presidência do STF, discutiram demandas
comuns. Algumas ligadas à área de tecnologia da informação, como a defasagem tecnológica e a necessidade de
melhorar a capacitação de servidores para aperfeiçoar a informatização dos processos. Também se discutiu o
cálculo da apuração da receita líquida, disciplinada na Lei de Responsabilidade Fiscal, que interfere nos orçamentos dos tribunais.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013

57

Atuação
Institucional

Buscar
continuamente a
satisfação dos
usuários

Ouvidoria Judiciária

A Ouvidoria Judiciária, instituída pela Resolução nº 13/2006 e instalada no dia 23 de outubro de 2006,
tem atuado como um canal aberto de comunicação
com a sociedade. Em 2013, recebeu em registro no
Sistema Eletrônico de Informações - SEI, e-mail, telefone 0800 644-4334, correspondências ou por comparecimento pessoal do reclamante.
As demandas registradas foram encaminhadas
aos respectivos órgãos do Judiciário. As manifestações,
especialmente, as reclamações, versam sobre andamento processual na 1ª e 2ª instâncias.
As reclamações, denúncias, sugestões, dúvidas,
elogios, críticas e SIC - Serviço de Informação ao Cidadão, foram cadastradas no sistema específico da Ouvidoria sendo imediatamente analisadas pelo Ouvidor
Judiciário, que determinou as providência cabíveis
pelos setores sendo as respostas prontamente encaminhadas aos respectivos usuários.

Índice de reclamações
atendidas na Ouvidoria

95%
da meta alcançada

Estatística da Ouvidoria Judiciária
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Manifestações
Dúvidas
Reclamações
Elogios
Sugestões

Registradas
58
106
05
08

Encaminhadas
58
106
05
08

Resolvidas
57
104
05
08

Informações/
esclarecimentos

248

248

248

SIC - Serviço de
informação ao
cidadão

39

39

39

Denúncias
Críticas
TOTAL

12
07
483

12
07
483

11
07
479

Tribunal de Justiça comemora Dia
Internacional da Mulher e destaca
conquistas
O Poder Judiciário do Tocantins comemorou o
Dia Internacional da Mulher recebendo a assistente
social e mestre em Sociologia pela Universidade de
Brasília (UnB), Raquel Guimarães, que ministrou uma
palestra em que pôde destacar as “Conquistas das
Mulheres”. O auditório do Tribunal de Justiça, em
Palmas no dia 8 de março, reuniu cerca de 300 servidoras e magistradas que foram homenageadas pela
desembargadora Ângela Prudente, que enfatizou a
marcante presença feminina no Poder Judiciário.
No Tocantins são 1.004 mulheres em um universo de 1.774 servidores, o que corresponde a um percentual de 56,59%. Todo o evento foi transmitido, via satélite, para as 42 comarcas do Estado do Tocantins.

TJTO sedia reunião
técnica que discute
políticas públicas para as
mulheres
O Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins realizou no dia
6 de junho uma reunião técnica
com o intuito de elaborar o Projeto
Integral Básico para definição das
Políticas Públicas de Atendimento
à Mulher.
O objetivo principal do
encontro foi fortalecer a Rede de
Enfrentamento à Violência contra
a Mulher no Tocantins, conforme
explicou na abertura o secretário
Estadual de Defesa Social, Nilomar
Santos Farias, ressaltando ainda, a
necessidade de políticas integradas de atendimento à mulher
tocantinense nas mais diferentes
esferas.
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Lançada a Campanha Compromisso e
Atitude – Lei Maria da Penha, no
Tocantins
Com o auditório do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins completamente lotado, foi lançada
no dia 30 de agosto a campanha Compromisso e Atitude – Lei Maria da Penha, A Lei é Mais Forte. O evento foi
uma realização conjunta do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins e da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.
Presentes à mesa de abertura, a presidente do
TJTO, desembargadora Ângela Prudente, o presidente
da Assembleia Legislativa, deputado estadual Sando-

val Cardoso, o secretário estadual da Defesa Social,
Nilomar dos Santos Farias, que no ato representava o
governador Siqueira Campos, a procuradora-Geral de
Justiça, Vera Nilva Álvares Lira, o defensor Público Geral,
Marlon Costa Luz Amorim, o vice-presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins, o diretor-geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, desembargador Marco Antony Villas-Boas, juíz
Océlio Nobre, o Coordenador das Varas Especializadas
de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher Adriano Gomes Oliveira, o desembargador do
Mato Grosso do Sul, Ruy Celso Barbosa Florence, e o
presidente do Fórum Nacional de Juízes de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, juiz Álvaro Kalix,
do estado de Rondônia.

“Nossa proposta não é somente
promover o aprimoramento no que diz
respeito à boa interpretação da Lei, criando no Judiciário local, ambiente propício à
melhor aplicação dessa norma, mas
também promover o fortalecimento de
toda a rede de proteção à Mulher,
estabelecendo parcerias importantes com
esse objetivo”.
Presidente do TJTO, desembargadora
Ângela Prudente

TJTO sedia Simpósio Notarial
Foi realizado em agosto de 2013, no auditório do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, o I Simpósio
Notarial no Tocantins, numa promoção do Colégio
Notarial do Brasil (CNB), com apoio do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins. Entre os participantes:
notários, registradores, juízes, promotores e estudantes,
que puderam trocar impressões, receber esclarecimentos sobre a legislação do setor e esclarecer dúvida sobre
os temas atuais do notariado brasileiro.
Durante o Simpósio foram abordados os temas:
A Central Nacional de Atos e Integração Eletrônica dos
Notários, Principais Aspectos da Lei 11.441/97 e suas
aplicações no dia a dia e o Curso de grafodocumentoscopia, para capacitar servidores dos cartórios com
técnicas modernas no exame de grafismos contidos em
documento.
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Encontros do
Colégio permanente
de Presidentes
Em 2013, a presidente do TJTO, desembargadora Ângela Prudente, participou de três Encontros do
Colégio de Presidentes, com o objetivo de discutir
temas de interesse do Poder Judiciário no Brasil.
“O encontro é uma ótima oportunidade para debatermos assuntos do interesse do Judiciário, pois oportuniza o debate das boas experiências de outros Tribunais em relação às melhorias nas condições de trabalho de magistrados e servidores, como também a
importância da boa prestação jurisdicional”, ressaltou
a desembargadora Ângela Prudente.
O 95º Encontro aconteceu em Boa Vista- RR,
nos dias 4 e 5 de julho de 2013. As reuniões resultaram
na Carta:

Carta de Boa Vista
O Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, reunido na cidade de Boa Vista
(RR), durante o seu 95º Encontro, no período de 04 a 05
de julho de 2013, atendendo os problemas vivenciados
na atualidade, torna públicas as seguintes conclusões,
tomadas à unanimidade:

1

Enfatizar que a resposta do Judiciário aos justos
clamores sociais deve ser a correta aplicação das leis, o
combate permanente à corrupção e a busca da celeridade na prestação jurisdicional.

2

Priorizar a especialização de Varas e Juizados competentes no combate à violência contra a mulher e a
capacitação dos seus servidores e equipes multidisciplinares.

4

Registrar a preocupação do Poder Judiciário com a
implementação do novo sistema de previdência dos
magistrados e servidores.

5

Repelir as interferências nas administrações dos
Tribunais de Justiça, decorrentes da concentração de
poderes nos Órgãos da União, afrontando as garantias
e princípios constitucionais federativos.
O 96º Encontro aconteceu em Gramado –RS
nos dias 12 e 13 de setembro de 2013. As reuniões resultaram na Carta:

Carta de Gramado
O Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, reunido na cidade de Gramado
(RS), durante seu 96º Encontro, no período de 12 a 13 de
setembro de 2013, em atenção à realidade da Justiça
Brasileira, especialmente no que pertine ao exercício
das competências constitucionais dos Tribunais de
Justiça dos Estados, torna públicas as seguintes conclusões, aprovadas por unanimidade:

1

Ressaltar a imperiosa necessidade de ser mantido
pleno respeito à autonomia administrativa dos Tribunais.

2

Manifestar apoio à revisão da Resolução nº 106/CNJ,
sugerindo a participação de representantes dos Tribunais de Justiça, através do Colégio Permanente de Presidentes, na elaboração do novo regramento sobre
promoção e remoção de magistrados.

3

Enfatizar que, mesmo na fixação de critérios objetivos de progressão na carreira da magistratura, não
devem ser desprezadas as peculiaridades locais de
conveniência e oportunidade.

4

Desaprovar qualquer tentativa de alteração na composição dos Tribunais Eleitorais que violem o sistema
federativo, fundamental aos princípios republicanos.

3 Repudiar o insidioso processo de fragilização e vulnerabilidade institucional a que vem sendo submetido o
Poder Judiciário.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013

61

O 97º Encontro aconteceu em Maceió – AL. Nos
dias 28 e 29 de novembro. As reuniões resultaram na
Carta:

Carta de Maceió
O Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, reunido na cidade de Maceió
(AL), durante o 97º Encontro, no período de 28 a 29 de
novembro de 2013, em atenção à realidade da Justiça
Brasileira, especialmente no que pertine ao exercício
das competências constitucionais dos Tribunais de
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, torna pública
as seguintes conclusões, aprovadas por unanimidade:

1

Ressaltar a existência de acentuadas diferenças
conceituais entre funções correicionais e de ouvidoria,
consoante dispõe a Emenda nº 45/04, razão pela qual
deve ser, em qualquer hipótese, ouvido previamente o
reclamado sobre as alegações do reclamante, em
respeito aos princípios da paridade e isonomia, antes da
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instauração de procedimento administrativo;

2

Estimular a implantação permanente nos Tribunais
da mediação judicial e extrajudicial, bem como reforçar
a prática da conciliação, como formas de resolução dos
conflitos;

3

Reiterar o posicionamento contrário à aprovação da
PEC nº 31/2013, por implicar em alterações na composição dos Tribunais Regionais Eleitorais tendentes a abolir
o sistema federativo;

4

Manifestar preocupação com a interferência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na administração
financeira dos Tribunais de Justiça impondo-lhes
despesas não previstas em Lei.
O 98º Encontro acontecerá em Palmas nos dias
27, 28 e 29 de março de 2014.

reuniões técnicas e
visitas institucionais

Wilfried Grolig - Embaixador da Alemanha no
Brasil

Ministra Carmen Lúcia - Presidente do TSE

Ministro do TCU, Marcos Bemquerer

Ministra Eliana Calmon - Diretora Geral da
ENFAM

Ricardo Chimenti - Juíz Auxiliar da ENFAM

Presidente da AL - Sandoval Cardoso

Carlos Amastha - Prefeito de Palmas
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Ministro Sebastião Alves dos Reis Júnior Minsitro do STJ

Juíz João Ricardo Costa - Eleito Presidente da AMB e Gilmar Luiz Coelho - Presidente da ASMEGO

Epitácio Brandão - Presidente da OAB/TO e
representantes das subsecções no Estado

Carlos Alberto Coelho - Capitão-de-Fragata
da Capitania Fluvial do Araguaia Tocantins da
Marinha do Brasil

Senadora Kátia Abreu

Helvécio de Brito Maia Neto Presidente da Asmeto
Antônio Sbano - Presidente da Anamages

Membro do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) e consultor legislativo do Senado Federal Fabiano Augusto Martins
Silveira

Deputados Federais que integram a
Subcomissão Especial da Violência Contra a
Mulher, parte da Comissão de Seguridade
Social e Família da Câmara dos Deputados

Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, desembargadora Fátima
Bezerra Cavalcanti, e seu esposo, o ex-governador da Paraíba, José Targino Maranhão

Professoras/doutoras portuguesas da
Universidade de Coimbra, Anabela Pinto de
Miranda Rodrigues e Maria Benedita Malaquias
Pires Urbano

Presidente do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Marcus
Vinicius Furtado Coelho
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Acadêmicos do curso de Direito da
Faculdade Católica do Tocantins

Os desembargadores do Tribunal de
Justiça do Paraná, Roberto Portugal Bacellar e
Rui Portugal Bacellar, e o juiz do Estado de
Goiás, Paulo César das Neves

Juiz eleito presidente da Associação
dos Magistrados do Tocantins, Roniclay Alves
de Moraes

Márcia Regina Fidelis - Presidente da APAE
de Palmas visita TJTO

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
– Seccional Tocantins (OAB/TO), Epitácio
Brandão, e representantes das subsecções da
Ordem no Estado.
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Senador Vicentinho Alves

Grupo de 19 alunos do 1º período do
Curso de Direito da Faculdade de Palmas
(Fapal)

As diretorias dos sindicatos dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Tocantins (SOJUSTO) e dos
Serventuários e Servidores da Justiça do Estado do Tocantins (SINSJUSTO)

A diretoria do Sindicato dos Servidores
da Justiça de segunda Instância (Sindjus-TO)

Integrantes da diretoria da Associação
dos Servidores do Tribunal de Justiça (ASTJ)
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Acesso ao
sistema de
justiça

Facilitar acesso à
justiça

Índ
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Com a implementação do processo eletrônico
no Judiciário tocantinense, o acesso à justiça deixou de
ser territorial. Em qualquer lugar do país, quiçá do
mundo, há a possibilidade de demandar o Judiciário. O
Tribunal de Justiça é responsável pela validação dos
usuários externo e internos no sistema e-proc.
As informações de outubro de 2013 apontam
que constam validados um total de 4.887 advogados,
sendo que só de janeiro a outubro de 2013 foram validados 1.882. Há advogados cadastrados de diversas
unidades da federação:
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número de advogados
validados em 2013
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Vara de Combate à Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher
em Palmas desenvolve novo projeto

TJTO é destaque no ranking de
acesso à Justiça
O Poder Judiciário do Tocantins foi destaque
em projeto do Ministério da Justiça, lançado no dia 16 de
dezembro, em Brasília, pelo ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo. O Atlas de Acesso à Justiça traz o
Judiciário Tocantinense entre os melhores do país em
acesso, ficando em 9º lugar. O ranking pode ser encontrado no site www.acessoajustica.gov.br, um portal
criado para levar ao cidadão informações e dados
sobre direitos e garantias.
Para a presidente do Tribunal de Justiça do
Tocantins, desembargadora
Ângela Prudente, o
ranking mostra o crescimento do Judiciário Tocantinense. “Somos o Estado caçula da Federação, ainda
em formação, mas conseguimos ficar à frente de Estados importantes e mais estruturados. O resultado é
muito positivo para o Tocantins, pois buscamos constantemente atender a sociedade com excelência”.
A classificação é resultado de ações do TJTO,
como a interiorização da Justiça, estruturando e valorizando a 1ª Instância. “Dentro do nosso programa de
Gestão (2013/2015) priorizamos o 1º Grau, criando
mecanismos de apoio às comarcas. Uma vez que, a 1ª
Instância é a porta de entrada da Justiça para o cidadão”, afirma a presidente do TJTO.
Projetos como o Núcleo de Apoio às Comarcas Nacom vem reforçando o trabalho de juízes e ajudando
a efetivar cada vez mais a missão do TJTO de garantir a
cidadania através da distribuição de uma Justiça
célere, segura e eficaz. Outro ponto importante são
fóruns em prédios novos, obras concluídas e entregues
neste ano, com mobília e equipamentos modernos,
promovendo ao jurisdicionado um atendimento com
mais conforto e qualidade.
A Semana Nacional da Conciliação também
vem facilitando o acesso à Justiça de forma simples e
rápida, pondo fim a conflitos jurídicos e satisfazendo
todos os envolvidos. Só nesta última edição, em dezembro, foram quase 12 milhões fechados em acordos,
superando todas as outras sete edições da mobilização
no Tocantins.
Somadas ao compromisso e empenho dos
magistrados tocantinenses com os jurisdicionados, as
ações do TJTO vem aproximando cada vez mais a
sociedade da Justiça no Tocantins.

A Vara de Combate à Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher em Palmas inovou em suas
atividades, ampliando o atendimento e acompanhando não somente a mulher, mas desenvolvendo projetos
voltados exclusivamente aos homens.
Sob a coordenação da Juíza Substituta, Emanuela da Cunha Gomes, foi realizada neste mês de
junho, a primeira reunião dos homens, dentro do projeto
intitulado "Homens que Amam". A ação contou com o
suporte da equipe multidisciplinar vinculada à Vara, do
Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública.

Poder Judiciário leva ao Ação Global
esclarecimentos contra a violência
doméstica
A 20ª Edição do projeto Ação Global, uma
iniciativa da Rede Globo/TV Anhanguera e do Serviço
Social da Indústria (Sesi), que aconteceu em 18 de maio
no município de Paraíso do Tocantins, a 60 km de
Palmas, realizou 49.872 atendimentos a cerca 9.832
pessoas, segundo balanço divulgado pela assessoria de
comunicação do evento. O Poder Judiciário marcou
presença com uma equipe multidisciplinar das Varas de
Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher das Comarcas de Palmas e Gurupi.

Aplausos ao judiciário
O presidente do SESI-Tocantins, Roberto Pires,
enfatizou a importância do Poder Judiciário no evento.
Para ele “a mulher ainda sofre muito com a violência,
então, é importante ao Poder Judiciário se tornar
nosso parceiro e trazer pra cá esclarecimentos importantes dos direitos da mulher, enriquece o trabalho do
Ação Global”.
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Acesso ao
sistema de
justiça
Judiciário Tocantinense

incentivar meios de
solução não
adversarial de
conflitos

cria Centros Judiciários
para incentivar
conciliações

Com a finalidade de se adequar à Resolução
125, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe
sobre a política nacional de tratamento adequado de
conflitos de interesses, no âmbito do Poder Judiciário, o
Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
criou os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e
Cidadania (Cejusc) das Comarcas de Araguaína, Colinas do Tocantins, Porto Nacional e Gurupi. A Resolução
N° 09, de 20 de junho de 2013. foi publicada no dia 27 de
junho no Diário de Justiça.
O objetivo desses centros é o de promover ações
de incentivo à autocomposição de litígios e à pacificação social por meio da conciliação e da mediação. Para
a presidente do TJTO, desembargadora Ângela Prudente, “a conciliação e os métodos alternativos de solução
de litígio são melhores do que qualquer demanda judicial, que muitas vezes é sinônimo de uma longa duração do processo, de desgastes desnecessários e de
prejuízo econômico para o Estado e para as partes”.

tins. Comparando os quase 12 milhões desse ano com a
última edição, realizada em 2012, quando os acordos
geraram R$ 2.811.279,08, o montante de 2013 é aproximadamente quatro vezes maior. Para alcançar esses
números houve o envolvimento de 22 comarcas, sendo
Palmas a responsável por aproximadamente 7 milhões
do valor total em acordos.
Várias comarcas se destacaram como é o caso
de Araguaína. Das 1.135 audiências designadas, foram
realizadas 1.105, sendo homologados 492 acordos, ou
seja, mais de 44%. Em cinco dias foi movimentada a
importância de R$ 2.298.063,22. Outra comarca que
colaborou bem com os números finais foi a de Pedro
Afonso, em um único acordo o valor chegou a
R$1.150.000,00.

Semana Nacional da Conciliação 2013
supera todas as últimas edições no Dados Gerais
Tocantins
A Semana Nacional da Conciliação superou as
expectativas no Tocantins, encerrando com números
bastante expressivos: R$ 11.903.091,90 em acordos. É o
que demonstra o balanço final apresentado pela Coordenadoria Estadual do Movimento pela Conciliação,
resultado dos cinco dias de mobilização (2 a 6 de
dezembro) em prol da solução pacífica de problemas
judicializados.
A soma dos valores acordados é a maior já
registrada em todas as edições da Semana no Tocan70

Além do montante milionário em acordos, a
Semana Nacional da Conciliação no Tocantins ainda
registrou a realização de 2.791 audiências cíveis, sendo
homologados 863 acordos. Já na área criminal, foram
214 audiências. Ao todo foram realizadas 3.005 audiências, das 3.832 designadas. Já o total de acordos foi de
977, representando 32,51% do total de audiências realizadas. O número de pessoas atendidas chegou a 4.791.
A Semana Nacional da Conciliação, que trouxe
o slogan, “Eu concilio, você concilia, nós ganhamos”
mobilizou 22 comarcas no Tocantins, envolvendo mais

de 100 conciliadores voluntários. O coordenador da
Central de Conciliação de Palmas, juiz Nelson Coelho
Filho fala sobre a importância dos acordos. “A sentença
sempre desagrada um ou a ambos, já a conciliação
resolve o conflito entre elas, então, com certeza o
melhor caminho é a conciliação”.
Para o coordenador estadual do Movimento
pela Conciliação a Semana já deu uma mostra de sua
importância superando todas as oito edições já realizadas. “O resultado é a demonstração da importância da
conciliação, que já está se tornando um hábito e, é sem
dúvida, o melhor caminho para a consolidação da
paz”, afirma.

Comarcas participantes
Das 25 comarcas previstas para participar da
Semana Nacional da Conciliação no Tocantins 22 se
efetivaram na mobilização. Foram elas: Almas, Ananás,
Araguacema, Araguaína, Araguatins, Arapoema,
Arraias, Colinas, Colméia, Dianópolis, Guaraí, Gurupi,
Miracema do Tocantins, Miranorte, Natividade, Palmas,
Pedro Afonso, Ponte Alta do Tocantins, Tocantínia,
Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.
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Recursos

Orçamento

Assegurar recursos
orçamentários
necessários à
execução das
estratégias

O orçamento inicialmente aprovado para o
Poder Judiciário tocantinense para o exercício de 2013
da Unidade Gestora TJTO foi o valor de R$
323.406.779,00, sendo que deste R$ 247.065.047,00,
destinavam-se às demandas da “Ação de Manutenção
de Recursos Humanos”, apresentando um déficit orçamentário na ordem de R$ 34.642.573,00.
Diante desta realidade, a gestão 2013/2015,
potencializou suas ações e racionalizou os recursos
orçamentários, com o objetivo de suplantar as dificuldades financeiras e recompor a defasagem orçamentária apresentada no exercício, objetivando atender aos
reclamos dos magistrados, dos servidores e, acima de
tudo, da própria sociedade, que anseia por uma Justiça
célere e eficaz.

Foi necessária ainda, ao longo de 2013, a realização de reuniões com representantes do Poder Executivo
Estadual, para tratar de assuntos relacionados ao orçamento do Poder Judiciário, visando o cumprimento de
sua função constitucional de proporcionar a entrega de
uma prestação jurisdicional célere e eficaz aos tocantinenses. Como resultado destas ações o orçamento final
autorizado para o Poder Judiciário foi de R$
335.007.029,00.
Na Unidade Gestora Funjuris, o valor aprovado
inicialmente foi de R$ 15.603.508,00, este valor foi
acrescido ao longo do ano, em razão de crédito adicional, superávit financeiro e excesso de arrecadação, atingindo o valor de R$ 21.844.889,00.

reuniões sobre
questões orçamentárias

Reuniões foram realizadas com o Governador do
Estado, Secretários de Estado da Fazenda, Planejamento para discutir questões orçamentárias do Poder Judiciário.
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Execução
orçamentária
e financeira de 2013
A Gestão 2013/2015 do Tribunal de Justiça realizou um feito marcante na história do Poder Judiciário
Tocantinense na execução orçamentária.
No exercício de 2013, os percentuais de execução do orçamento atingiram 99% da Unidade Gestora Tribunal de Justiça e 95% da Unidade Gestora Funjuris.

UNIDADE GESTORA
TJTO

FUNJURIS

Orçamento
Executado

R$ 335.000.856,05

R$ 20.913.872,68

Percentual

99%

95%

Fonte: Anexo 12 – Balanço Orçamentário¹ dados até 31/12/2013.

índice
de
execução
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Maximizar o
aproveitamento dos
recursos disponíveis

Orçamento
Inovações no suprimento de fundos

A edição do Decreto Judiciário nº. 330/2012
alterou substancialmente diversos procedimentos e
regramento da concessão, prestação de contas e prazos
de adiantamentos de suprimentos de fundos.
A primeira inovação foi a padronização do valor
limite de concessão para todas as Comarcas e Tribunal
de Justiça.
Outra medida foi a responsabilização dos supridos pelo envio tardio dos recibos de serviços de terceiros
de pessoa física para fins de recolhimento de previdência, respondendo estes pelos juros e multas decorrentes
do atraso.

Ademais, a baixa no SIAFEM da responsabilização do suprido, a partir de 2013, somente ocorre após
aprovação da regularidade da prestação de contas pela
Controladoria Interna.
E ainda a publicação do extrato da Portaria de
concessão de suprimento de fundos tornou-se obrigatória, em supremacia ao princípio da publicidade.
Em dados, o Tribunal de Justiça atendeu a 18
Comarcas do Estado e 01 unidade setorial do Tribunal
de Justiça, e ao todo, realizou até 31/10/2013, 33 concessões de suprimento de fundos, disponibilizando ao todo,
R$ 131.500,00 mil reais.

ADIANTAMENTO / SUPRIMENTO DE FUNDOS

2013¹
RECURSOS

DIRETORIAS TJ/TO

COMARCAS

TOTAL

CONCEDIDO

R$ 16.000,00

R$ 115.500,00

R$ 131.500,00

APLICADO

R$ 5.927,45

R$ 67.670,69

R$ 73.598,14

RESTITUÍDO

R$ 10.072,55

R$ 47.829,31

R$ 57.901,86

¹Valor concedido até 31/12/2013.
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Implantação do sistema de restituição
de custas
O Tribunal de Justiça desenvolveu a ferramenta
eletrônica de "Restituição de Custas", que permite ao
usuário da Justiça preencher o formulário de restituição
diretamente no Portal Funjuris (internet) e anexar todos
os documentos comprobatórios exigidos para a restituição.
Até a implantação do sistema, as restituições
eram requeridas por ofício impresso, sem controle dos
DAJ devolvidos, e tampouco, controle nos DAJ postados
no e-Proc, fato que poderia ocasionar duplicidade de
devolução e utilização do mesmo DAJ em processos
judiciais diversos.
Esta funcionalidade permitiu que o usuário da
Justiça, em qualquer localidade, possa solicitar administrativamente restituição de valores que depositou
equivocadamente ao Fundo de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. Pela garantia da veracidade dos dados, o usuário, no preenchimento do
requerimento, declarará sob sua inteira responsabilidade que o seu pedido é expressão da verdade sob pena
de responsabilidade criminal, nos termos das Leis
4729/1965 e 8137/1990.

Projeto Fortalecimento do Funjuris
Diante do cenário econômico vivido pelo Estado
do Tocantins, o Tribunal de Justiça elaborou o projeto
denominado “Fortalecimento do Funjuris”, vinculado à
temática de assegurar recursos orçamentários necessários à execução das estratégias do Poder Judiciário.
Em 2013, foram concluídas algumas etapas do
projeto, que propõe garantir nos próximos anos maiores
avanços financeiros e estruturais ao Fundo além da
perspectiva de assegurar, de modo eficiente, segura e
eficaz, os recursos orçamentários.
No contexto atual, o Judiciário Tocantinense
vive o contingenciamento no seu orçamento e a perspectiva de baixa disponibilização de orçamento duodecimal para os próximos exercícios financeiros, fato
justificado pela redução na repartição de receitas constitucionais ao Poder Executivo.
O projeto tenderá dentre outras prioridades,
alterar normas correlatas ao Fundo, implementar novas
ferramentas tecnológicas, agregar outras receitas que
possuem legitimidade para comporem a arrecadação
do Funjuris, equilibrando a demanda pelos serviços
judiciários à capacidade de atendê-las.
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Uma vez restituídos os valores recolhidos por
DAJ, esse mesmo DAJ não poderá ser utilizado para
ingresso de ação ou proposição de recursos uma vez
que o sistema registra a devolução efetuada pelo
número do DAJ em referência.

Gestão e controle dos depósitos
judiciais
Por força do contrato nº. 094/2010 e do convênio
nº. 003/2012, a Caixa Econômica Federal disponibilizou
para implantação, ferramenta que proporcionará celeridade nos resgates de contas judiciais e controle das
contas judiciais abertas à disposição do Judiciário.
Essa ferramenta permitirá um acompanhamento diário das mais de 10 mil contas judiciais abertas
à disposição do Judiciário, seja no resgate de valores,
seja na abertura de novas contas judiciais.
Com isso, o Tribunal de Justiça poderá obter,
com precisão, a cada mês, os elementos das contas
abertas e os valores movimentados, bem como, apurar
o desembolso trimestral contratualmente previsto, que
a Caixa Econômica Federal deverá realizar em favor do
Funjuris pela exclusividade como banco centralizador
dos depósitos judiciais.

Ao final do Projeto, propõe-se acrescer ao Funjuris ao menos R$ 1.100.000,00 ao mês, que somados a
média de arrecadação, atingiria, em um ano, R$
33.000.000,00.
As etapas concluídas do projeto em 2013 foram:
Restituição de Custas; Integração de Sistema DAJ com
o e-Proc e Controle dos Depósitos Judiciais. Outras
etapas seguem em andamento.

Judiciário desenvolve projeto
estratégico de Gestão de Precatórios
Em reunião realizada no dia 31 de outubro, a
Diretoria Financeira do Poder Judiciário Tocantinense,
apresentou os trabalhos iniciados para o planejamento
do projeto na plataforma Gpweb, atendendo as diretrizes da atual Gestão.
A iniciativa, apoiada pela Presidência, autorizou
a pesquisa de melhores práticas em outros Tribunais,
em especial no Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
fato que permitiu o desenvolvimento de um projeto
arrojado aliado a real necessidade do Judiciário Tocantinense.
Segundo o gestor do projeto, o diretor financeiro
Gizelson Monteiro de Moura, “o Judiciário Estadual é o
guardião do elo entre a Fazenda Pública, (Estados e
Municípios) e os credores dos precatórios. Entendemos
que este projeto contribuirá para a modernização
tecnológica da gestão de precatórios, desde a sua
formação, cálculos, lista unificada e pagamento”,
finalizou.
Durante a reunião, foi discutido o sistema de
cálculo e apresentados os resultados esperados com a
implantação do sistema, previsto para 2014, que são:
ainda mais segurança na gestão de precatórios, celeridade nos pagamentos e transparência.
O gestor do projeto destacou ainda que, “o
Tribunal de Justiça inova ao desenvolver com tecnologia
própria o sistema de gestão de precatórios, fato que

permitirá a comunicação em tempo real com o E-proc”.
Todas as iniciativas deste projeto observam orientações
do Conselho Nacional de Justiça, a Emenda Constitucional 062/2009 e a Resolução nº. 115/2010 do CNJ.

Grupo de Trabalho
2013¹
Atuam no projeto os servidores: Gizelson Monteiro de Moura, Juliana Alencar Wolney Cavalcante
Aires, Fabrício Caetano Vaz, Francielle Nogueira Braga,
Jonathan Gabriel Marcelino da Silva, Maria das Graças
Soares e Amanda Santa Cruz Melo.
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Gestão de
Pessoas

Desenvolver
conhecimentos,
habilidades e atitudes
dos magistrados e
servidores

Gestão por competências

Programa de
O projeto Gestão por Competência, importante ação do
2013/2015
Programa de Gestão 2013/2015 do
TJTO, teve início no ano de 2013. O
objetivo é mapear as competências técnicas e comportamentais dos integrantes do Poder Judiciário para
identificar os pontos necessários a obtenção de uma
melhoria e potencializar os pontos positivos já existentes, trilhando o caminho do aprendizado identificado
pelo mapeamento. Dessa forma, será possível apontar
os gap’s (lacunas) que deverão ser sanados. O resultado
será um servidor mais capacitado e eficiente para a
obtenção de uma entrega mais efetiva qualitativamente e quantitativamente aos jurisdicionados. Uma
empresa especializada no assunto foi contratada pelo
TJTO para prestar a consultoria necessária para
implantação do projeto. Também foi criado o Comitê
Técnico do Poder Judiciário, que será responsável pela
implementação do projeto.

Gestão
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Integrantes do Comitê Técnico
Heráclito Toscano Junior (presidente do comitê), Leila
Maia Bezerra Soares (Gestora do Projeto), Maria Luiza
Pedroso Nascimento, Nelimar Monteiro de Figueiredo,
Márcia Mesquita Vieira, Andréia Teixeira Marinho e
Vanusa Bastos.

Coordenação do Comitê Técnico
Juíza auxiliar da Presidência Silvana Parfieniuk

O projeto pretende
atingir cinco objetivos principais:
Contribuir com a comissão de seleção e
treinamento do TJTO na definição dos
perfis para concurso público.
Possibilitar a criação do banco de talentos
do TJTO para identificação dos perfis dos
servidores.
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Subsidiar a ESMAT na definição de programas, cursos e outras ações educacionais que venham ao encontro das necessidades institucionais (efetividade dos
cursos).
Promover a valorização do servidor através da meritocracia, possibilitando melhor
desempenho e maior produtividade.
Melhorar a qualidade e celeridade da
prestação jurisdicional.

Especialista em Gestão de
Pessoas reuniu-se Presidente do TJTO
Rogério Leme, um dos maiores especialistas no
Brasil em Gestão de Pessoas e autor de oito livros sobre
Gestão e Avaliação de Competências e Gestão de
Pessoas, visitou em junho, a presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins, desembargadora
Ângela Prudente. Participaram do encontro a chefe de
Gabinete da Presidência, Ana Carina Mendes Souto e
os integrantes do Comitê Técnico para implantação do
projeto “Promoção da Gestão de Pessoas por Competências”, no âmbito do judiciário tocantinense. Autor da
Metodologia do Inventário Comportamental para
Mapeamento de Competências, Rogério Leme pôde
ouvir os primeiros relatos do trabalho que vem sendo
desenvolvido pelo Comitê, responder perguntas, e
levantar alguns questionamentos que servirão para
ajustes no trabalho já iniciado.
Leme que é o responsável pela consultoria para
implantação do projeto Gestão por Competência no
Poder Judiciário do Tocantins, ministrou um dos módulos do curso de Pós Graduação em Administração Pública com Ênfase em Administração do Judiciário, oferecido pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(Esmat).

2013¹
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Gestão de
Pessoas
Programa Qualidade de
Vida

Motivar e
comprometer
magistrados e
servidores com a
execução da
estratégia
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O Programa Qualidade de
2013/2015
Vida, ação que compõe o Programa de Gestão 2013/2015 do TJTO,
visa sempre a acompanhar e
contribuir para a melhoria do indivíduo seja fisica ou mentalmente, proporcionando uma
maior e melhor integração entre as equipes atingindo
seu objetivo principal que é o desenvolvimento humano
com qualidade de vida.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça vem
propondo intervenções para desenvolver ainda mais as
relações entre desempenho e fator humano e compreender os impactos físicos, emocionais e cognitivos do
trabalho no âmbito pessoal e institucional.

Índice de pre
venção
de saúde

Pesquisa Clima organizacional
Projeto inserido no Planejamento Estratégico e
parte do Programa Qualidade de Vida, a Pesquisa de
Clima Organizacional foi realizada pela primeira vez no
âmbito do Poder Judiciário tocantinense. Esse instrumento de pesquisa foi disponibilizado para que todos
os servidores pudessem ter acesso, descrever o seu
ponto de vista sobre diversos temas, expor suas expectativas e responder com tranqüilidade e sigilo das informações prestadas. O resultado da pesquisa subsidiou e
subsidiará ações promovidas em prol dos próprios servidores.
Alguns de seus resultados preliminares serviram
de base para a programação do Mês do Servidor visando a atender a algumas demandas pontuais levantadas. Os resultados completos serão base para futuras
ações do Tribunal de Justiça.

Percentual de servidores que responderam à pesquisa
100

Total de servidores que responderam o
questionário

90
80

Total de servidores que não responderam o
questionário

70
60
50
40
30
20
10
0
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52%

48%

Nessa 1ª Pesquisa de Clima Organizacional, dois fatores considerados positivos foram a saúde física e
emocional. Observa-se similaridade entre seus resultados, o que pode significar que estejam diretamente relacionadas.

Considerando sua condição de saúde,
como você avalia seu estado físico?

Você considera o Poder Judiciário um
bom lugar para trabalhar?
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Considerando sua condição de saúde,
como você avalia seu estado emocional?
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Você desempenha seu trabalho
buscando obter resultados melhores do
que aqueles esperados pelo
Poder Judiciário?

Quais os problemas de saúde que você
apresenta?
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Sua atividade diária dá a você um
sentimento de realização profissional?
100

O Poder Judiciário reconhece e valoriza
os seus servidores?
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Curso Orçamento Familiar

Palestras mobilizam servidores

Na busca de melhoria da qualidade de vida e
com o objetivo de preparar servidores para estarem
aptos a planejar sua vida financeira, organizar o orçamento individual e familiar, o Tribunal de Justiça ofereceu aos servidores e magistrados o curso “Orçamento
Familiar”.
O Curso foi realizado para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade
à distância, com transmissão ao vivo, para as comarcas
e complementado com atividades na Plataforma
MOODLE de EaD da ESMAT.
As aulas tiveram duração de 2h30min, em
datas e horários fixos para as salas na sede da ESMAT e
também às quarenta e uma comarcas do Estado do
Tocantins.

No ano de 2013, o Tribunal de Justiça por meio
da Diretoria de Gestão de Pessoas (Espaço Saúde)
investiu em palestras educativas e de conscientização.
Exemplo disso, foi a programação desenvolvida no
Fórum de Palmas alusiva ao dia Mundial do Coração.
Com uma mensagem de estímulo à prevenção
de doenças cardiovasculares, foram realizadas duas
palestras no Fórum de Palmas, em comemoração ao
Dia Mundial do Coração (30 de setembro).
O cardiologista Andrés Sànches abordou os
fatores de risco para as doenças cardiovasculares:
tabagismo, estresse, obesidade, sedentarismo, colesterol alto e diabetes. E ressaltou que o foco deve ser a
prevenção. “Devemos combater esses fatores para
evitar as complicações cardiovasculares”.
A médica Franciele Batista tratou de uma das
principais causas das doenças cardiovasculares, o
tabagismo. Com o tema “Para parar de Fumar basta
um passo“, ela falou dos malefícios do cigarro. Os participantes também tiveram a oportunidade de aferir a
pressão arterial e fazer o teste de glicemia. Para a servidora Márcia Régia esses serviços são essenciais. “Preciso sempre monitorar minha saúde, pois tenho pressão
alta, é ótimo poder fazer isso aqui no Fórum”, comentou.

Palestra de combate ao tabagismo
Parceria com o laboratório Eurofarma
Data: 25/09/2013
Local: Salão do Júri (Fórum de Palmas)
Hora: 16h
Palestrante: Dra. Francielle Batista de Oliveira

Palestra alusiva ao dia do
coração
Data: 30/09/2013
Local: Salão do Júri (Fórum de Palmas)
Hora: 16h
Palestrante: Dr. Andrés Sanchez
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Doe sangue, doe vida
Em parceria com o Hemocentro/ Hemorede foi
realizada ação de incentivo à doação de sangue. As
ações ocorreram no Fórum de Palmas e na sede do
TJTO.

Mês do servidor
Os servidores do Poder Judiciário do Tocantins
tiveram um mês especial em outubro com uma série de
ações e atividades que mobilizaram os participantes.
Com o tema “Servidor valorizado, Servidor motivado”, o
Tribunal de Justiça lançou no dia 4 de outubro, no auditório do TJTO, a programação especial do Mês do Servidor, em alusão ao Dia do Servidor, comemorado no dia
28.
A programação envolveu os servidores até o dia
31 de outubro com palestras, oficinas de saúde e beleza,
atividades esportivas e dinâmicas.

Abertura: 04/10/2013
Divulgação da Pesquisa de Clima
Organizacional - Servidores
Palestra: “Você no Controle”
Palestrante: Tudy Vieira

Encerramento: 30/10/2013
Palestra: “A importância do Não no desenvolvimento
da Personalidade: a questão do limite na educação dos
filhos como um desafio contemporâneo”.
Palestrante: Dr. Lincoln J. C. Almeida
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
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Balanço do mês do servidor

Eventos

Oficinas interativas
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No segundo semestre de 2013, teve início uma
série de Oficinas Interativas, dentro do Programa Qualidade de Vida dos Servidores e Magistrados. As atividades visam à humanização da Instituição e sensibilização para o trabalho em equipe. O trabalho começou
com uma primeira turma do Tribunal de Justiça do
Tocantins, incluindo presidência e diretores. Em seguida
a mesma oficina foi realizada em Gurupi e Araguaína,
envolvendo magistrados e servidores. O projeto continua em 2014, até que todos sejam contemplados.
As psicólogas Leni Vieira e Bárbara Camargo
do Espaço Saúde são responsáveis pelas dinâmicas que

trabalham liderança, integração de equipe, cooperação,
dentre outras atribuições para o bom andamento dos
trabalhos.
A oficina é resultado da pesquisa de Clima
Organizacional aplicada entre os servidores do Poder
Judiciário no segundo semestre de 2013.

Projeto “Judiciário na Medida”
O Tribunal de Justiça do Tocantins, por meio da
Diretoria de Gestão de Pessoas (Espaço Saúde) realizou,
em 2013, o projeto “Judiciário na Medida”. Iniciativa
que conscientizou os servidores do Judiciário tocantinense sobre a importância de hábitos saudáveis. O
projeto teve a duração de cinco semanas e propôs uma
competição por perda de peso entre as equipes participantes.
Cada equipe, composta por seis componentes servidores do TJTO e familiares - participaram de atividades esportivas e acompanhamento nutricional. As
atividades aconteceram três vezes por semana em
locais variados: Praça dos Girassóis, Praia da Graciosa,
Parque Cesamar, Sede da Associação dos Servidores do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (ASTJ) e
Academia Rithimus. Ao final da competição, a equipe
que perdeu mais peso recebeu prêmios que incentivam
práticas saudáveis.
Todas as 60 vagas ofertadas para o projeto
foram preenchidas.

O projeto
O projeto foi idealizado pela servidora Lucivâni
Borges Milhomem. “Já existe o ‘Medida Certa’ do
Fantástico (Rede Globo) e o Sebrae/Tocantins está
implantando algo semelhante. Pensei que também
poderíamos ter algo parecido no Judiciário, um projeto que motivasse hábitos saudáveis”, disse a servidora.
Além de combater o sedentarismo e o sobrepeso, o
“Judiciário na Medida” é uma forma de “integrar os
servidores da instituição”, afirmou à coordenadora do
Projeto, Leni Vieira.

Parceiros do projeto
Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Sindicato dos Oficiais de
Justiça, Avaliadores do Estado do Tocantins, Sindicato
dos Serventuários e Servidores da Justiça do Estado do
Tocantins, Sindicato dos Servidores da Justiça de
Segunda Instância do Tocantins e Academia Rithimus.

Ginástica Laboral
A ginástica laboral age de forma preventiva e
terapêutica, com o objetivo principal de prevenir e diminuir lesões por esforços repetitivos e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (LER/DORT), a fim de
melhorar a saúde e promover qualidade de vida aos
servidores.
A implantação do Programa de Ginástica
Laboral no Poder Judiciário ocorrida em 2013 visa ao
atendimento de todas as comarcas e a qualquer
momento via intenet, buscando a valorização do servidor, mudanças no estilo de vida, prevenção de doenças
e o bem-estar no trabalho
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
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Gestor comprometido
Com o intuito de promover
o trabalho realizado pelos gestores
de projetos, o Tribunal de Justiça
realizou ação cujo objetivo era,
além de compartilhar estratégias e
desafios na execução dos projetos,
comprometê-los ao cumprimento
de etapas e metas estabelecidas.
Foram sorteados brindes disponibilizados pela ASTJ. Gestores de
projetos são servidores designados
a gerenciar projetos do Poder Judiciário, com o apoio técnico do
Escritório de Projetos. Atualmente
os seguintes projetos integram o rol
de Projetos Estratégicos:

Segurança da Informação;
Qualidade de Vida;
Gestão de Pessoas por Competência;
Segurança eletrônica e/ou armada para o Poder Judiciário;
A3P;
Construções de sedes próprias de Comarcas;
Reforma de sedes de Comarcas;
Construção de unidades judiciárias;
Mapeamento dos processos administrativos;
Mapeamento e redesenho dos processos judiciais de 2º grau;
Gespública;
Virtualização do acervo de jurisprudência, acórdãos, indexação e
busca processual;
Revisão Fortalecimento do Funjuris;
Plano de Comunicação.
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Infraestrutura
e Tecnologia
O Tribunal de Justiça tem se pautado em
garantir a infraestrutura apropriada às atividades
administrativas e judiciais, estabelecendo mecanismos
para subsidiar o funcionamento do Poder Judiciário
com dispositivos que ofertem a prestação dos serviços
com economicidade e eficiência.
Em ação desenvolvida com essa finalidade,
durante o exercício de 2013, foram adquiridos 4 (quatro)
veículos, sendo(dois) veículos tipo pick-up (caminhonete), por meio de adesão à Ata de Registro de Preços da
Superintendência Estadual de Compras e Licitações do
Governo do Estado de Rondônia e 2 (dois) veículos
blindados, para fins de segurança de magistrados.
Ressalte-se que em outra ação demandada em
2013, o Tribunal de Justiça iniciou procedimento para
registro de preços, visando futura aquisição de mais 11
(onze) veículos.

Aparelhamento do 1º Grau
As atividades administrativas, em consonância
com o Programa de Gestão 2013-2015, priorizaram à
reestruturação das Comarcas, implementando ações
para adequações do ambiente de trabalho e, para
tanto, este Tribunal adquiriu e distribuiu bens permanentes, dentre mobiliário, eletrodomésticos e eletroportáteis.
Além disso, o Tribunal ainda atendeu aos
demais pedidos das Comarcas, conforme necessidade
e disponibilidade apresentada e, nesse sentido, 42 (quarenta e duas), ou seja, 100% (cem por cento) das Comarcas foram contempladas com a distribuição dos bens
permanentes, sendo dado tratamento prioritário ao 1º
grau de jurisdição.
Para tanto, foram utilizados recursos orçamentários no valor superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões
de reais), que possibilitou a aquisição destes bens, a fim
de assegurar a infraestrutura adequada, zelando pela
comodidade dos servidores e magistrados para o
desenvolvimento das atividades inerentes às funções
exercidas, promovendo o bem estar e o aumento da
qualidade dos serviços prestados.
Na ação empreendida, o Tribunal de Justiça
promoveu a remoção de bens irrecuperáveis e antieconômicos e consolida o inventário patrimonial de cada

Garantir a
infraestrutura
apropriada às
atividades
administrativas e
judiciais

Índice de aderência
aos padrões mínimos
de TI

Índice de satisfação
com as instalações
físicas

Índice de unidades
com segurança
armada e/ou eletrônica
Comarca, com ajustes adequados à nova estrutura, por
meio do sistema ASI.
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Dar continuidade às obras iniciadas
Integrando o Programa de Gestão 2013/2015, com foco na interiorização da Justiça, o Poder Judiciário entregou à comunidade quatro novos
Fóruns, compreendendo uma reforma completa na Comarca de Tocantínia
e três obras novas nas Comarcas de Augustinópolis, Araguatins e Filadélfia:

Reforma do Fórum da Comarca de
Tocantínia
A obra foi entregue em 13 de agosto de 2013. O
Fórum passou por ampliação e reforma geral de piso,
forro, cobertura, estrutura elétrica e hidráulica, além de
um sistema moderno de climatização, móveis novos,
extintores de incêndio e recursos de segurança como
grades nas janelas.
Para o Diretor do Foro, Juiz Jorge Amâncio de
Oliveira “servidores e jurisdicionados terão agora um
ambiente propício. O que se viu aqui foi uma verdadeira transformação, que criou condições de trabalho
e deu mais segurança a todos, e isto acaba se revertendo num trabalho mais eficaz, célere e adequado
por parte do Poder Judiciário”.
Com 15 anos de Judiciário, a técnica judiciária
Maria Sebastiana Galvão da Silva ressaltou a melhora
no atendimento. “Ganhamos muito como servidores,
mas ganha também os jurisdicionados que terão um
atendimento mais condizente”.
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Programa de

Gestão
2013/2015

Programa de

Gestão
2013/2015

Inauguração do Fórum de
Filadélfia
Inaugurado em 30 de
agosto de 2013, o Fórum de Filadélfia cuja obra é decorrente da
recomposição de danos por parte
do Consórcio Estreito de Energia –
CESTE ao Poder Judiciário uma vez
que o antigo prédio fora afetado
pelo lago da UHE/Estreito. O novo
Fórum traz uma estrutura moderna para auxiliar o juiz
titular da Comarca e os servidores a atenderem, com
excelência, todos aqueles que precisam dos serviços do
Poder Judiciário. A área de 2.137,58 m2 abriga o prédio
de 772,33 m2, um Tribunal do Júri com capacidade para
79 lugares, estacionamento e garagem privativa para o
magistrado. Também há estrutura administrativa completa para os cartórios de Distribuição, Civil e Criminal,
além da OAB e MPE. O Fórum foi entregue também
com mobiliário e equipamentos de informática novos.
O Diretor do Foro, juiz Fabiano Ribeiro, afirmou
que o Fórum pertence a todos, não somente ao Judiciário. “Antigamente as pessoas que precisavam dos
serviços não tinham nem mesmo uma sala adequada
para aguardar, não tínhamos estrutura para atender à
população. Com as novas instalações a realidade é
outra. Quero lembrar aqui e fazer uma referência ao
empresário Pedro Iran Pereira do Espírito Santo que
muito contribuiu na edificação do antigo Fórum da
Comarca. Agradeço a minha equipe de servidores, que
se empenha cada vez mais para um Judiciário eficiente. Agradeço também a desembargadora Ângela
Prudente, que honrou o compromisso assumido com a
1ª instância”.
Em depoimento, a servidora com mais tempo
de serviço prestado à Comarca, Maria Iolene Bezerra de

Oliveira, “Estou aqui desde 1983 e agora passo por uma
nova experiência. É como nascer de novo. O ambiente
é muito mais aconchegante. Estamos todos muitos
satisfeitos”.
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Fórum de Augustinópolis

Programa de

Gestão
2013/2015

Inaugurado em 7 de outubro de 2013, o novo Fórum da
Comarca fica localizado na Avenida Mauro Antônio do Nascimento
s/n°, no bairro Bela Vista. A estrutura foi erguida numa área de
2.036,01m², com área construída de
809,70 m², possuindo um Tribunal
do Júri com 79 lugares. A Comarca
atende além de Augustinópolis, os
municípios de Sampaio, Praia
Norte, Carrasco Bonito, São
Sebastião e Esperantina. O novo
Fórum foi entregue também com
mobiliário e equipamentos de
informática novos.
O Diretor do Foro, juiz
Jefferson David Asevedo Ramos
afirmou que “esta obra eleva a
Comarca de Augustinópolis ao
melhor nível de modernização judiciária e inaugura
uma nova era para a região do Bico do Papagaio”.
Em depoimento a servidora Neide Maria dos
Santos disse que “depois de 24 anos sem ter uma estrutura adequada de trabalho, hoje somos contemplados
com uma das sedes mais completas do judiciário
nosso Estado”.
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Fórum de Araguatins

Programa de

Gestão

2013/2015
Inaugurado em 25 de
novembro de 2013, a nova estrutura
foi erguida num terreno de 2.025,00
m², sendo 883,10m² de área construída. O prédio está localizado na
Avenida Araguaia, lote 2, quadra
89-B, esquina com a Rua A-02, no
centro de Araguatins e vai abrigar
três varas, três gabinetes e um
Tribunal do Júri com 79 lugares. A
Comarca de Araguatins é composta, além do município sede, dos
distritos judiciários de Buriti do
Tocantins, Natal e São Bento.
O local tem espaço
também para a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e Ministério
Público Estadual. A estrutura
garantirá a partir de agora mais
comodidade aos envolvidos e eficiência aos serviços
prestados pela Justiça. O Fórum foi entregue também
com mobiliário e equipamentos de informática novos.
Para a diretora do Foro, juíza Nely Alves da Cruz,
a entrega da obra é a realização de um sonho. “Passar
para um prédio igual a esse é uma benção de Deus.
Uma realização para o Judiciário e para toda a comunidade”, afirmou a juíza durante sua fala na inauguração. O também juiz da Comarca, José Carlos Tajra Reis
Júnior, aproveitou sua fala para parabenizar a presidência do TJTO por conseguir entregar a obra em curto
espaço de tempo.
O novo Fórum era um anseio do Judiciário,
servidores e comunidade que há anos eram acomodados em locais com pouca estrutura, como lembrou o
servidor José Ribamar Souza da Silva, ao falar da história da Comarca de Araguatins. “Iniciamos numa sala
na prefeitura, um prédio antigo que nos protegia
apenas do sol. Obrigada desembargadora Ângela por
essa nova Casa”, declarou Silva em nome de todos os

servidores da Comarca.
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Unidades Judiciárias
No ano de 2013, foram concluídas as edificações das Unidades Judiciárias de Conceição do Tocantins, Divinópolis, São Valério, Lagoa da Confusão, Couto Magalhães, Juarina e Lizarda.
O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça, no dia 6 de junho de 2013, considerando a impossibilidade de
utilização das edificações pelo Poder Judiciário, deliberou pela cessão das unidades. Assim, a fim de que o interesse
coletivo seja preservado, foi assinado convênio com o Poder Executivo Estadual para cessão das Unidades, visando
garantir o interesse público e o aproveitamento destas obras pelo cidadão.

Fórum de
Araguaína

Programa de

Gestão
2013/2015

A construção do Prédio do
Fórum da Comarca de Araguaína,
uma importante ação que integra
o Programa de Gestão 2013/2015
do Poder Judiciário do Tocantins
avançou em 2013. Com a nova
estrutura, o Fórum atenderá ao
anseio de juízes, servidores e advogados da região Norte do Estado.
Para tanto, foram empreendidos
esforços no sentido de garantir os
recursos necessários à construção
desta importante obra, visando
proporcionar melhores condições
de trabalho e contribuir para a
melhoria no atendimento dos jurisdicionados.
Assim, em junho de 2013, foi
assinado o convênio entre o Governo do Estado do Tocantins e o
Banco do Brasil, visando destinar
recursos para o início das obras do
Fórum da Comarca de Araguaína.
A obra foi licitada e homologada
em 2013.
Informações sobre a obra do Fórum
Área do terreno: 13.215,70m2
Área a ser construída: 10.596,58 m2
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Programa de

Gestão
Obra de Porto Nacional

2013/2015

A construção do Fórum de Porto Nacional avançou em 2013, dando continuidade ao cronograma de
conclusão de obras do Poder Judiciário do Tocantins, a
obra reiniciada em agosto de 2013 com 16,76% de
execução, encerrou o ano com 32% dos trabalhos
executados e previsão de entrega para o primeiro
semestre de 2014.
A empresa responsável pela construção já
adquiriu elevadores, o piso e toda a estrutura metálica.
A mão de obra especializada, parte elétrica, gesso acartonado, também já está contratada de modo a evitar
atrasos. Atualmente a obra é a maior em andamento
do Poder Judiciário do Tocantins e está sendo erguida
em um terreno de 14.752,11 m². A área construída é de
6.746,43 m², divididos em três pavimentos, térreo e mais
dois andares.
O novo fórum terá capacidade para comportar
até 12 Varas Judiciais, tendo também espaço para salas
do Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB. Uma estrutura inovadora
que garantirá uma prestação jurisdicional com mais
qualidade ainda, atendendo aos anseios de juízes, servidores e toda a comunidade de Porto Nacional.

Programa de

Ampliação da
Subestação de Energia

Gestão
2013/2015

Para atendimento da demanda de energia da
Sala Segura Data Center, foi executado serviço de
ampliação da Subestação de Energia do Prédio do
Tribunal de Justiça com adoção de mais um Transformador de 300KVA. A Sala Segura Data Center abriga
os servidores da rede de computadores do Poder Judiciário.
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Infraestrutura
e Tecnologia
Conforme resolução Nº 90 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre os requisitos de nivelamento de tecnologia da informação no âmbito do
Poder Judiciário foram realizadas as seguintes ações:

Garantir a
disponibilidade de
sistemas essenciais
de TI

erência
Índice de ad ET IC
P
às metas do

Consolidação do Ambiente de TIC
Para melhorar a performance dos
sistemas e-Proc e SEI, foram adquiridos
e implementados ativos tecnológicos,
dentre os quais a configuração de novos
servidores virtuais, aumento de memória e serviços para prover segurança dos
dados. Foram ainda criados serviços e
ativados novos equipamentos ampliando a capacidade dos bancos de dados.

Índice de d
ispon
de sistema ibilidade
s online

Modernização da Infraestrutura da
Rede das Comarcas, Juizados e
Anexos;
Garantir a Infraestrutura de equipamentos
Devido à necessidade de Garantir a
infraestrutura de equipamentos necessária para executar as atividades
do judiciário foram realizadas as
seguintes ações:
Instalação de Rádio Interligando os prédios do TJTO, Anexos 2 e 3
Ampliação dos links de dados de 30MB
para 100MB.
Programa de

Gestão
2013/2015
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Índice de
disponibilidade
de infraestrutura
de equipamentos
de tecnologia

Parque Tecnológico Poder Judiciário tocantinense
DESKTOPS

MONITORES

IMPRESSORAS

SCANNERS

NOBREAKS

TOTAL

PALMAS

741

1267

175

204

741

3128

1ª ENTRÂNCIA

184

258

90

71

243

846

2ª ENTRÂNCIA

269

359

126

136

318

1208

3ª ENTRÂNCIA

1098

1459

438

404

959

4358

TOTAL

2292

3343

829

815

2261

9540

Consolidação do Processo
Judicial Eletrônico
Num viés onde o foco é integrar os sistemas que
estão sendo utilizados pelo tribunal, evitando assim que
haja retrabalho, foi integrado o documento de Arrecadação Judiciária - DAJ com o e-Proc permitindo a geração de relatórios mais precisos, como o relatório de
justiça gratuita deferida. Criou-se uma segurança
maior para os magistrados, pois o pagamento de
custas fica vinculado diretamente na capa do processo,
evitando assim a utilização de comprovantes de pagamento em duplicidade e permite uma rápida averiguação do valor pago.
A integração do sistema de Jurisprudência com
o e-Proc/TJTO permitirá uma busca jurisprudencial
mais apurada e precisa. Permitirá, também maior segurança jurídica tanto aos jurisdicionados quanto aos
operadores do direito que militam nesse estado, pois
permitirá aos Juízes e Desembargadores um acesso
mais transparente e célere às decisões judiciáis, permitindo a uniformização da jurisprudência no âmbito do
Tribunal de Justiça do Tocantins.
A implantação do MNI (Modelo Nacional de
Interoperabilidade) criado pelo CNJ para permitir que
os sistemas dos diversos órgãos se comuniquem,
também já estão disponíveis no e-Proc/TJTO, o que
permite que órgãos parceiros consultem nossos processos, já nos padrões definidos pelo CNJ, parceria que já é
utilizada com sucesso pela Defensoria Pública do
Estado do Tocantins.
Para proporcionar dar maior transparência e
segurança aos pedidos de diárias no Tribunal de Justiça,
o sistema de diárias passou a comunicar com o SEI,
permitindo que o sistema de diárias faça a liberação
das mesmas apenas após assinatura da Diretoria Geral.
Em fase final de desenvolvimento se encontra
também a integração do sistema e-Proc/TJTO com o
STF, ponte essa que permitirá o envio de recursos de
maneira ágil e prática a essa instância superior.
Além de integrar os sistemas existentes, houve a
preocupação de aprimorar a prestação jurisdicional
dentro do Poder Judiciário, com desenvolvimento de um
módulo que permitiu a comunicação direta do Desembargador/Magistrado com sua assessoria.

O módulo possibilita que os Magistrados assinem o documento e o publiquem dentro do processo
pelo próprio sistema e-Proc/TJTO. Tal medida permitirá
também que os documentos assinados dentro do sistema sejam validados por qualquer pessoa que tenha
acesso a rede mundial de computadores, a INTERNET, o
que resolverá um problema recorrente de expedição de
alvarás e cumprimento de mandados.
Foi desenvolvido também o controle de Medidas
e Penas Alternativas, que dará transparência nas horas
trabalhadas dos apenados e condenados a cumprirem
medidas alternativas, realizando o controle das horas
trabalhadas por estes, além de controlar em qual
empresa conveniada o mesmo está vinculado, permitindo uma melhor distribuição dos recursos destinados
a esses parceiros.

Segurança de Redes
Zelar pela segurança das informações do Poder
Judiciário é um fator critico para uma prestação jurisdicional de qualidade. Visando promover princípios básicos de segurança da informação como a disponibilidade, integridade, agilidade, confidencialidade e confiabilidade das informações geridas por essa corte, em 2013,
o TJTO aparelhou todas as unidades administrativas e
judiciárias com uma gama de dispositivos de segurança. Entre elas se destacam os “firewall” (em português:
parede de fogo) e os aceleradores de tráfego de redes.
Outra ação nesse sentido, que também cabe ressaltar,
foi a instalação de sistemas Antivírus em todos computadores que compõe o parque tecnológico deste Poder,
restringindo ainda mais qualquer possibilidade de
acesso às informações por pessoas que não estejam
devidamente autorizadas.

Programa de

Gestão
2013/2015
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Ambiente de Alta Disponibilidade
Com o processo virtual eletrônico cada vez mais
estratégico para prestação jurisdicional, a disponibilidade (fornecimento ininterrupto) dos serviços de
Tecnologia da Informação (TI) passou a ser requisito
primordial para o Poder Judiciário tocantinense. Nesse
contexto o TJTO, em 2013, concluiu a instalação de dois
ambientes de alta disponibilidade seguros para o correto funcionamento dos equipamentos responsáveis pelo
provimento dos serviços de TI que são instalados em
seu interior. Esta segurança se reflete:

Na parte elétrica, com o fornecimento de
energia resistente a falhas, com a utilização de no-breaks, quadros inteligentes,
PDU´s e adequação do Grupo Gerador,
todos de forma gerenciável;
Na temperatura, com o controle da temperatura e umidade, bem como a redundância de equipamentos de refrigeração;
Em seu acesso, com o controle de entrada
e câmeras filmadoras em seu interior;
No controle de inundações, com isolamento da passagem de canos de água e
piso elevado.

Projeto metrotins
Foi autorizada a implantação do Projeto Metrotins que tem por objetivo interligar 5 unidades do Poder
Judiciário, situadas na capital, por meio de fibra óptica.
O projeto pretende a aquisição e atualização de link
para modernização dos sistemas processuais eletrônicos oferecendo melhor acesso a todos os usuários,
agilidade na prestação jurisdicional e maior
capacidade (velocidade) de transferência
de dados.
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cgjus
corregedoria-geral

de justiça do estado
do tocantins

cgjus

Corregedoria-Geral
da Justiça

A Corregedoria-Geral da Justiça apresenta o
Relatório Anual das atividades desempenhadas em
2013, contendo o detalhamento das ações desenvolvidas no primeiro ano da gestão do Desembargador Luiz
Aparecido Gadotti como Corregedor-Geral.
Os trabalhos desempenhados no período
estiveram alinhados às contribuições repassadas pelas
gestões anteriores da Corregedoria, com foco na orientação e no apoio à prestação jurisdicional e às Serventias Extrajudiciais.
Este relatório tem por finalidade apresentar o
resultado do esforço realizado pela equipe de magistrados e servidores que atuam junto à Corregedoria-Geral
da Justiça, na busca por uma justiça célere, segura e
eficaz.

As atividades em destaque realizadas
no período foram:
A virtualização do acervo de processos
físicos que ainda se encontravam em
trâmite da Corregedoria;
O apoio aos Corregedores Permanentes
na condução de procedimentos disciplinares mediante a criação de uma Equipe
Especial Disciplinar da Corregedoria;
A continuidade no atendimento das
demandas originadas pelas correições
realizadas pela gestão anterior;
A realização de Correições Ordinárias;

O acompanhamento das informações
registradas nos sistemas de apoio desenvolvidos pela CGJUS/TO, pelo CNJ e de
outras instituições parceiras;
O auxílio na realização do Concurso
Público (em andamento) para provimento das Serventias Extrajudiciais vagas;
O auxílio nos processos de promoção de
Magistrados;
A participação em cursos, capacitações
e em eventos institucionais.

O aprimoramento de diversas funcionalidades do sistema Gestão Integrada das
Serventias Judiciais – GISE;

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
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Digitalização do acervo físico
A Corregedoria-Geral da Justiça tem se dedicando a acompanhar o avanço tecnológico na prestação jurisdicional.
É nítida a melhoria ocorrida na tramitação
processual após a recente implantação dos processos
eletrônicos (Judicial e Administrativo) pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins, uma vez que o processo
eletrônico é um meio menos burocrático e mais transparente.
Com o objetivo de aprimorar a análise processual e de conferir maior celeridade aos procedimentos
apreciados pela Corregedoria, optou-se por realizar a
virtualização do acervo físico de processos que ainda se
encontram em trâmite na CGJUS.
No início de 2013, havia cerca de 380 processos
físicos em trâmite, dos quais restam apenas 50. A meta
é ainda no primeiro trimestre do exercício seguinte
encerrar a tramitação física de processos na Corregedoria.
Uma das vantagens obtidas por meio dessa
ação é a possibilidade de acompanhamento das
demandas de interesse das Comarcas que estejam
tramitando na CGJUS, oferecendo melhor subsídio aos
Corregedores Permanentes.
Do mesmo modo, a Corregedoria tem conduzido suas atividades de modo mais eficaz, mediante o
acompanhamento, via sistema processual, das atividades administrativas, disciplinares e correcionais desempenhadas pelas Comarcas.
102

Apoio aos corregedores permanentes na
condução de procedimentos
disciplinares
Ao analisar diversos processos disciplinares e de
sindicância instaurados nas Comarcas, notou-se a existência de certa dificuldade por parte dos Corregedores
Permanentes na condução desses procedimentos.
Foi observado que, em certos casos, é inviável
instituir comissões específicas para fins disciplinares,
especialmente em Comarcas com quantitativo menor
de servidores, pois são inúmeras as alegações de impedimento por parte dos membros indicados para composição dessas comissões.
Quase sempre é identificado certo grau de amizade ou de parentesco entre os servidores investigados,
que, de certa forma, inviabilizam o trabalho de investigação dos próprios colegas de comarca.
Diante disso, a Corregedoria-Geral da Justiça
instituiu uma Equipe Especial Disciplinar formada por
servidores da CGJUS, com a finalidade de apoiar os
Corregedores Permanentes na condução de procedimentos de cunho disciplinar nas Comarcas onde a
dificuldade relatada ocorre.

Correições realizadas no
ano de 2013
Em 2013, a Corregedoria-Geral da Justiça realizou Correições Ordinárias nas seguintes
Comarcas e Serventias Extrajudiciais abaixo relacionadas:

COMARCAS
Comarca de Araguacema
Comarca de Xambioá
Comarca de Axixá do Tocantins
Comarca de Arapoema
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS

Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos,
Protestos de Tabelionato 2º de Notas de Araguacema
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Araguacema
Cartório de Registro de Imóveis d Tabelionato 1º de Notas de Araguacema
Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos,
Protestos e Tabelionato de Notas de Caseara
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Caseara
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Xambioá
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Xambioá
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos,
Protestos e Tabelionato 2º de Notas de Xambioá
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Axixá do Tocantins
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Axixá do Tocantins
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos,
Protesto e Tabelionato 2º de Notas de Axixá do Tocantins
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Sítio Novo do Tocantins
Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos,
Protestos e Tabelionato de Notas de Sítio Novo do Tocantins
Cartorio de Registro de Pessoas Jurídicas, Titulos, Documentos e
Protestos e Tabelionato 2º de Notas de Arapoema
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Arapoema
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Arapoema
Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos,
Protestos e Tabelionato de Notas de Pau Darco
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Pau Darco
Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos,
Protestos e Tabelionato de Notas de Bandeirantes do Tocantins
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de
Notas de Bandeirantes do Tocantins
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
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Continuidade no
atendimento das
demandas
Nesse primeiro ano de
gestão, a CGJUS priorizou o trabalho com foco nos processos que já
se encontravam em tramitação na
Corregedoria, como forma de
resguardar a continuidade e a

efetividade dos trabalhos iniciados
pela gestão anterior, a qual realizou
Correições em todas as Comarcas do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos anos de 2011 e 2012.
Optou-se por realizar um
quantitativo maior de Correições em
2014, visto que, nessa primeira etapa,
houve maior enfoque nas demandas
que já se encontravam em trâmite na

CGJUS, que constituem reflexo da
grande quantidade de processos
iniciados pela gestão anterior, a
qual realizou Correições em todas
as quarenta e duas Comarcas do
Estado do Tocantins.

ATOS NORMATIVOS EDITADOS PELA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA EM 2013
Provimentos

Síntese

Diário
da Justiça

Provimento nº 9/2013

Altera o Provimento nº 006/2005-CGJUS, que estabelece
normas para a exigência do sistema de georeferenciamento de
imóveis rurais, nos moldes instituídos pela Lei Federal
nº 10.267/2001.

3190

Provimento nº 8/2013

Estabelece, no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins, a obrigatoriedade de
prestação de informações à Corregedoria-Geral da Justiça,
quanto aos processos relacionados à Meta 18, do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), e dá outras providências.

3180

Provimento nº 7/2013

Número não utilizado pela CGJUS

-

Provimento nº 6/2013

Estabelece, no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder
Judiciário do Tocantins, a obrigatoriedade dos Diretores do
Foro das Comarcas do Estado em informar à
Corregedoria-Geral da Justiça, através do Sistema Eletrônico
de Informação – SEI, mensalmente, as ações de improbidade
administrativa e ações penais relacionadas a crimes contra a
Administração Pública, distribuídas até 31/12/2011, a fim de que
sejam identificadas e julgadas até 31/12/2013 – META 18 de
2013 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

3014

Provimento nº 5/2013

Altera o Provimento nº 02, de 21 de janeiro de 2011, que institui
a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da
Justiça do Estado do Tocantins, no item 7.31.2.

3097

Provimento nº 4/2013

Altera o artigo 5º do Provimento nº 06/2006-CGJUS/TO e
revoga o Provimento nº 04/2011-CGJUS/TO.

3097

Provimento nº 3/2013

Altera o Provimento nº 02, de 21 de Janeiro de 2011, que institui
a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da
Justiça do Estado do Tocantins.

3040

Provimento nº 2/2013

Institui o Manual de Normas de Serviço Notarial e Registral do
Estado do Tocantins.

3040

Provimento nº 1/2013

Institui o Manual de Rotina de Procedimentos Cíveis do
Estado do Tocantins.

3040

Recomendações

Síntese

Diário
da Justiça

Recomendação nº 1/2013

Recomenda aos Juízes de Direito e Substitutos do
Estado do Tocantins que observem o disposto na Lei 11.419/2006

3053

(documentos aceitos como identificação civil nas serventias extrajudiciais).
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Aprimoramento do sistema gestão
inegrada das serventias
extrajudiciais - GISE
A atual gestão da Corregedoria-Geral da Justiça dedicou especial enfoque ao Sistema GISE, sistema
implantado em dezembro de 2011, e que tem sido um
ponto forte no que diz respeito ao controle dos atos
realizados pelas Serventias Extrajudiciais.
O sistema, antes dividido em módulos esparsos
e com funcionalidades específicas, foi reformulado. Os
serviços essenciais de apoio às Serventias Extrajudiciais foram unificados numa interface mais completa e
de fácil manuseio.

Novas funcionalidades do GISE
Foram implantadas novas funcionalidades, dentre as quais
se destacam:

Comunica, ferramenta elaborada para
servir de canal de comunicação institucional entre Serventias Extrajudiciais, Diretorias dos Foros das Comarcas, CGJUS e
FUNCIVIL;
Controle de Selos Extraviados, que possibilita o registro rápido de informações em um
banco de dados público de alerta de selos
extraviados, furtados ou inutilizados;
Registro de Imóveis Adquiridos por estrangeiros, desenvolvido para controlar o limite
prudencial definido em lei, referente às
aquisições de imóveis por estrangeiros.

Maior controle sobre os recolhimentos
devidos pelas Serventias Extrajudiciais
As informações financeiras dos pagamentos
realizados pelas Serventias Extrajudiciais ao FUNCIVIL
foram devidamente importadas para o GISE, considerando-se como data inicial a data de implantação do
Sistema, que ocorreu em dezembro de 2011 nas Serventias de Palmas, e em fevereiro de 2012 nas serventias
vinculadas às demais Comarcas.
O trabalho de importação das informações
ocorreu em outubro de 2013, de modo que o Sistema
GISE encontra-se alimentado com todas as informações necessárias para que os responsáveis pelas
Serventias Extrajudiciais, os Juízes Diretores de Foro das
Comarcas na condição de Corregedores Permanentes e
a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins
tenham condições de analisar a situação de cada
serventia, de forma online, proporcionando maior agilidade e segurança nas decisões pertinentes.

Melhoria no percentual do envio do
movimento mensal de selos pelas
Serventias Extrajudiciais
A atual gestão também vem realizando um
trabalho de acompanhamento mensal das informações encaminhadas pelas Serventias Extrajudiciais.
São informações sobre os atos praticados pelas
serventias (movimento de selos) as quais possibilitam a
realização de inspeções em tempo real, com a averiguação da situação dos recolhimentos de Taxa Judiciária e
de contribuição ao FUNCIVIL, incidentes sobre os atos
extrajudiciais.
Em setembro de 2013, a equipe da Divisão de
Inspetoria, Fiscalização e Informática da CGJUS realizou uma ação estratégica de conscientização com o
objetivo de aumentar o percentual do envio do movimento dentro do prazo estipulado pelo Provimento nº
08/2011/CGJUS-TO.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
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O índice de envio do movimento aumentou consideravelmente a partir da ação realizada pela CGJUS,
conforme gráfico a seguir:

HISTÓRICO DE ENVIO DO MOVIMENTO
Melhor resultado obtido
desde a implantação do GISE

2012

2013

284

243

225

228

mai/13

jun/13

jul/13

75%
235

243

abr/13

69%
217

236

232

237

226

71% 72%

setembro / 2013

55%
49%
152

165

77% 77%

74% 75%

fev/13

180

58%

74% 74%

173

215

181

210

set/12

218

225

67%

75%

211

70%

240

72%

226

72%

240

255

ago/12

76%

232

285

jan/13

300
270

90%

Maior percentual de envio
registrado antes de
setembro de 2013

233

315

150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
ago/13

mar/13

dez/12

nov/12

out/12

jul/12

jun/12

mai/12

abr/12

mar/12

fev/12

0

Fonte: Dados extraídos do Sistema GISE

Os resultados continuam sendo monitorados para que, a longo prazo, possa ser atingido um percentual
mensal o mais próximo possível de 100%.

Controle de arrecadação de Taxa
Judiciária
O Sistema GISE controla a arrecadação de
Taxa Judiciária incidente sobre os atos praticados pelas
Serventias Extrajudiciais, bem como o repasse de 20%
da arrecadação do FUNCIVIL (conforme determina a
Lei Estadual nº 2011/2008).
O Sistema GISE registrou uma arrecadação no
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valor de R$ 3.051.643,25 referente ao recolhimento ao
Funjuris de Taxa Judiciária mais o percentual de 20% da
arrecadação do Funcivil (período apurado: de 1º/01/2013
a 06/12/2013).

Reflexos da fiscalização realizada por
meio do Sistema GISE
O enfoque no Sistema GISE tem possibilitado a

antecipação da atuação da Corregedoria junto às
Serventias Extrajudiciais, com a realização de inspeções a qualquer momento, procedimento que era antes
verificado somente na ocasião das Correições Anuais.
O Sistema GISE também facilita a realização
de análise completa da situação fiscal das serventias.
Tal fato tem contribuído para a formulação de diagnósticos mais próximos da realidade, afastando os casos
de análise apenas por amostragem.
Na prática, o GISE tem estimulado a regularização de pendências pelas próprias Serventias Extrajudiciais, contribuindo para a formação de tabeliães e
cartorários mais conscientes e mais responsáveis na
execução de seu trabalho.

Agradecimento aos Desenvolvedores do
Sistema GISE
A Corregedoria-Geral da Justiça agradece aos
desenvolvedores do Sistema GISE, servidores lotados na
Diretoria de Informática do TJTO, pelo esforço dedicado
e pelas excelentes soluções de informática desenvolvidas.

Disponibilização do sistema de
correições – SICOR para os juízes
corregedores permanentes das
comarcas
A Corregedoria-Geral da Justiça disponibilizou
aos Corregedores Permanentes das Comarcas o acesso
ao Sistema de Correições – SICOR, ferramenta virtual
de auxílio na elaboração de relatórios e acompanhamento de rotinas.
A ação tem por objetivo subsidiar os trabalhos
dos Juízes durante a realização das Correições anuais
conduzidas pelas próprias Comarcas.

Auxílio na realização de concurso para
provimento de serventias extrajudiciais
vagas
A Corregedoria-Geral da Justiça, no exercício
do seu dever regimental, tem dedicado amplo apoio à
realização do Concurso Público (em andamento) para
provimento das Serventias Extrajudiciais Vagas.
Todas as informações solicitadas pela Comissão Permanente de Seleção e Treinamento do Tribunal
de Justiça têm sido apresentadas pontualmente.

Auxílio no processo de promoção de
magistrados

produtividade dos Juízes candidatos à promoção na
carreira.

Participação na pesquisa de clima organizacional realizada pelo tribunal de
justiça
A Corregedoria-Geral de Justiça (CGJUS) foi a
primeira a atingir a meta de 100% de preenchimento da
Pesquisa de Clima Organizacional, iniciada em
13/06/2013.
A iniciativa da pesquisa constituiu uma das
ações previstas no Programa de Gestão 2013/2015 da
Desembargadora Ângela Prudente, Presidente do TJTO,
e tem por finalidade propiciar melhorias nas condições
de trabalho, contribuir para uma qualidade de vida
melhor para magistrados e servidores com aproveitamento de suas sugestões.

Sistemas e cadastros do conselho
nacional da justiça - CNJ
A Corregedoria-Geral da Justiça realizou em
2013 a alimentação, o acompanhamento, e prestou
auxílio aos Magistrados e Servidores das Comarcas a
respeito dos Sistemas e Cadastros monitorados pelo
Conselho nacional de Justiça.
Tratam-se dos seguintes sistemas:

BACENJUD
RENAJUD
Cadastro Nacional de Adolescentes em
Conflito com a Lei
Cadastro Nacional de Adoção (CNA)
Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas
(CNCA)
Cadastro Nacional de Inspeções nos
Estabelecimentos Penais
Sistema Nacional de Interceptações
Telefônicas
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional

No ano de 2013, a Corregedoria contribuiu para
a instrução dos procedimentos de Promoção de Magistrados com informações a respeito dos dossiês e da
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
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Participação em eventos institucionais
Participação no 1º Congresso Internacional de
Direitos Humanos realizado em novembro de 2013 pela
ESMAT, com destaque para os Servidores William de
Morais Gois e Ingrid Cavalcante Barroca, lotados na
Divisão de Inspetoria, Fiscalização e Informática da
CGJUS, que receberam certificado de 1ª colocação,
mediante apresentação de um Projeto de Minuta de
Provimento para regulamentação do Sistema Gestão
Integrada das Serventias Extrajudiciais – GISE.
Participação da Juíza Auxiliar da CGJUS, Dra.
Etelvina Maria S. Filipe, e da Secretária Executiva da
Comissão Judiciária de Adoção – CEJA, Luciana de P.
Sevilha, na XV Reunião do Conselho das Autoridades
Centrais Brasileiras, realizada em Brasília/DF, com
enfoque no debate de temas acerca da adoção nacional e internacional.
Participação do Juiz Auxiliar da CGJUS, Dr.
Adonias Barbosa, reunião com o Desembargador

Estatísticas da CGJUS

DOCUMENTOS GERADOS NO SISTEMA SEI

Estatística dos processos eletrônicos
ESTATÍSTICA PROCESSUAL DO SISTEMA SEI
Processos Gerados no período

1363

Processos com tramitação no período

9929

Processos com andamento fechado
na unidade ao final do período

8418

Processos com andamento aberto
na unidade ao final do período

Gercino José da Silva Filho, Presidente da Comissão
Nacional de Combate à Violência do Campo, na Corregedoria-Geral da Justiça de Teresina-PI. Na ocasião, foi
discutida a possibilidade de construir um acordo de
cooperação entre as Corregedorias dos Tribunais de
Justiça do Piauí, Maranhão, Tocantins e Bahia, para
compartilhar informações fundiárias e dar apoio as
ações do INCRA nos municípios com áreas cadastradas, superiores à superfície dos territórios municípios da
região conhecida como “Matopiba”.
Participação do Corregedor-Geral da Justiça,
Desembargador Luiz Aparecido Gadotti, em reunião do
Grupo dos Corregedores Gerais de Justiça dos nove
Estados da Amazônia Legal (GC9), promovida pela
Escola Paulista da Magistratura sobre a Regularização
Fundiária na Região Amazônica, no Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, em Brasília. O objetivo do encontro foi discutir a execução de ações necessárias à modernização dos registros de imóveis na
Amazônia Legal.

916

Observação: Dados correspondentes ao período de 1° de janeiro
de 2013 a 5 de dezembro de 2013.

Anotação

03

Ata

02

Atestado

01

Aviso

05

Anexo

41

Certidão

2624

Edital

04

Errata

06

Decisão

269

Decisão Ofício

89

Despacho

3161

Despacho/Ofício

265

e-mail

208

Informação

651

Manifestação

117

Memorando

152

Minuta

02

Notificação

19

Ofício

780

Ofício Circular

31

Parecer

50

Portaria

14

Provimento

02

Recomendação

01

Relatório

05

Requerimento

19

Solicitação

12

Observação: dados correspondentes ao período de 1° de
janeiro de 2013 a 5 de dezembro de 2013.
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Estatística dos Processos Físicos
QUANTITATIVO DE PROCESSOS
FÍSICOS EM TRÂMITE NA CGJUS
Quantidade de processos
no início de 2013

379

Quantidade de processos
físicos autuados

10

Quantidade de processos físicos
arquivados ou digitalizados

337

Quantidade de processos físicos em
trâmite em dezembro de 2013

52

Estatística dos Processos Físicos
Atos Judiciais e Audiências por Entrância
(Sistema de Estatística)
ENTRÂNCIA
ATOS

1ª

2ª

3ª

Despachos Proferidos

33308

42481

246950

Sentenças Proferidas

6421

12042

53566

Decisões Proferidas

8599

15836

59259

Audiências Realizadas

4531

9206

30034

Júris Designados

72

108

437

Júris Realizados

27

38
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Processos Autuados

8887

17835

91038

Processos Arquivados

9674

17778

72266

Observação: dados correspondentes ao período de janeiro a
outubro de 2013.

Controle de Mandados Judiciais (Sistema PROJUS)
ENTRÂNCIA
MANDADOS

1ª

2ª

3ª

TOTAL

Recebidos

18.029

31.628

117.054

166.711

Devolvidos

17.495

30.843

112.518

160.856

Observação: dados correspondentes ao período de 1° de janeiro de 2013 a 4 de
dezembro de 2013.

Sistema de Cadastro de Arma de Fogo – CAF
SITUAÇÃO

ARMAS

MUNIÇÕES

Custodiadas

566

3.325

Recolhidas

613

3.065

Observação: consulta realizada em 05/12/2013.
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Infoseg
RECADASTRAMENTO INFOSEG
SERVIDORES

MAGISTRADOS

57

20

e-CNJ
e-CNJ
PROCESSOS
RECEBIDOS

INFORMAÇÕES
PRESTADAS

PRAZOS ABERTOS
EM 05/12/2013

128

170

04

Acompanhamento de Metas Nacionais
Do CNJ
Meta 1 de 2013 - Julgar quantidade maior de
processos de conhecimento do que os distribuídos em
2013. Por julgamento, deve ser entendida a primeira
decisão tendente a por fim ao processo na instância sob
análise. Para efeitos de definição do acervo apto para
julgamento, não devem ser considerados os processos
suspensos. (Fonte: Glossário CNJ 2013)

Gestores:
1º grau - Adonias Barbosa da Silva, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça
2º grau - Desembargador Ronaldo Eurípedes
A Corregedoria Geral de Justiça tem acompanhado o registro de dados estatísticos através do Sistema de Metas, para análisa e da evolução do cumprimento da meta, conforme as planilhas abaixo:
Total: JUIZADOS
CÍVEL

CRIMINAL

Autuados

12807

5262

Sentenças

10546

4090
Total: TURMA RECURSAL
CÍVEL

CRIMINAL

Autuados

1457

27

Sentenças

1110

22
Total: VARAS COMUNS
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CÍVEL

CRIMINAL

Autuados

42388

14858

Sentenças

41503

10247

Meta 18 de 2013 - Identificar e julgar, até Gestores:
31/12/2013, as ações de improbidade administrativa (P1)
e ações penais relacionadas a crimes contra a adminisOcélio Nobre da Silva, Juiz de Direito
tração pública (P2), distribuídas até 31/12/2011. Por
Desembargador Eurípedes do Carmo Lamoujulgamento, deve ser entendida a primeira decisão nier.
tendente a pôr fim ao processo na instância sob análise.
TOTAL
Criminal
Juri
Cível

Adelina Maria Gurak, Juíza de Direito Convocada pelo Tribunal de Justiça
Desembargador Eurípedes do Carmo Lamounier
A Corregedoria Geral de Justiça tem acompanhado a alimentação do Sistema de Metas no tocante
às ações objeto da Meta 18/2013 em todas as serventias
judiciais da 1ª instância. Segundo levantamento de
dados realizado em 05 de dezembro de 2013, constatou-se a seguinte situação acerca da evolução do cumprimento da meta:

Total Geral

Gestores:

Qtde Feitos
referente à 01/2010

8253

1975

446

Julgados

5774

1414

355

Incluídos

1889

575

262

Excluídos

2876

575

230

Andamento

1492

217

123

Meta 3 de 2010 - Reduzir em pelo menos 10% o
acervo de processos na fase de cumprimento ou de
execução e, em 20%, o acervo de execuções fiscais (referência: acervo em 31/12/2009).

Gestores:
P1

P2

Acervo em 2012

944

166

Julgado em 2012

0

0

Concluídos

339

95

Julgados

397

39

Excluídos

338

17

Andamento

548

205

Total Geral

TOTAL

P1 - Ações de improbidade administrativa distribuídas até
31/12/2011 (excluídos os suspensos até 31/12/2012).

Océlio Nobre da Silva, Juiz de Direito
Adelina Maria Gurak, Juíza de Direito Convocada pelo Tribunal de Justiça
Meta 2 de 2009 - Identificar os processos
judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para
o julgamento de todos os distribuídos até 31.12.2005 (em
1º, 2º grau ou tribunais superiores).

Gestores:
Océlio Nobre da Silva, Juiz de Direito
Francisco de Assis Sobrinho, Diretor Judiciário

P2 - Ações penais relacionadas a crimes contra a
administração pública distribuídas até 31/12/2011 (excluídos
os suspensos até 31/12/2012).
Meta 19 de 2013 – Realização de parcerias entre
o Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais de Justiça,
os Tribunais Federais, os Tribunais Regionais Eleitorais e
os Tribunas de Contas, para aperfeiçoamento e alimentação do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
por ato de improbidade administrativa.

Gestores:
Adonias Barbosa da Silva, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça
Flávio Leali Ribeiro, Diretor Geral
Meta 2 de 2010 - Julgar todos os processos de
conhecimento distribuídos (em 1º grau, 2º grau e tribunais superiores) até 31/12/2006 e, quanto aos processos
trabalhistas, eleitorais, militares e da competência do
Tribunal do Júri, até 31/12/2007.

Notícias veiculadas sobre a
Corregedoria-Geral da Justiça
Destaque para o Projeto Meu Pai, Meu Presente
no programa de Fátima Bernardes da TV Globo. Seg, 25
de Fevereiro de 2013.
O projeto Meu Pai, Meu Presente, da Corregedoria-Geral da Justiça do Tocantins, ganhou reconhecimento no programa Encontro com Fátima Bernardes,
da TV Globo. O desempenho do Tocantins nessa ação
também foi destacado pela apresentadora global, ao
informar que foi o estado indicado pelo CNJ como
referência nesse tipo de trabalho.
Fonte: Portal CNJ
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esmat
escola superior da
magistratura
tocantinense

esmat

escola
superior da
magistratura
tocantinense

“A evolução da educação corporativa”
O Tribunal de Justiça do Tocantins, por meio da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense, registrou avanços sucessivos no processo de
formação, capacitação e aperfeiçoamento do quadro de magistrados e
servidores do Poder Judiciário Tocantinense. Prova disto é que além dos
cursos de capacitação, estão em andamento três cursos de pós-graduação
lato sensu, próprios, nas áreas de Administração do Judiciário, Prestação
Jurisdicional e Criminologia; e um curso de pós-graduação stricto sensu
(mestrado) em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, este realizado
em parceria com a Universidade Federal do Tocantins.
Em 2013, sob a direção do desembargador Marco Villas Boas, a
Escola Superior da Magistratura Tocantinense realizou 73 (setenta e três)
ações educacionais, que somam mais de três mil horas-aulas. Com um
público composto de magistrados, servidores, estudantes, operadores do
direito e demais profissionais, a Escola oportunizou mais de onze mil participações em ações, a exemplo de seminários, fóruns, ciclos, congressos, oficinas e cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento.
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Acervo bibliográfico da
ESMAT

Posse da diretoria geral e conselho
institucional e acadêmico da ESMAT
No dia 1º de fevereiro de
2013, o desembargador Marco
Villas Boas foi reconduzido ao
cargo de diretor geral da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense, na solenidade de posse da
nova mesa Diretora do Tribunal de
Justiça. A cerimônia aconteceu na
sala de sessões do Tribunal Pleno. A
gestão do desembargador Marco
Villas Boas foi elogiada pelas autoridades e em especial pela presidente Ângela Prudente, que frisou a
importância da Esmat para uma
prestação jurisdicional mais célere
e eficaz.

Desembargador
Marco Villas
Boas realiza
conferência em
Coimbra
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Ainda no mês de fevereiro de
2013, a presidente do Tribunal,
desembargadora Ângela Prudente,
empossou os novos membros do
Conselho Institucional e Acadêmico
da Esmat, composto pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do
Tocantins, desembargador José de
Moura Filho; 1º diretor adjunto,
desembargador Ronaldo Eurípedes;
2º diretor adjunto, Juiz José Ribamar
Mendes Júnior; 3º diretor adjunto, Juiz
Helvécio de Brito Maia Neto; o Juiz
Océlio Nobre da Silva, representante
da Asmeto e Flávio Leali Ribeiro,
diretor geral do Tribunal de Justiça.

Ao longo de 2013, a diretoria geral da Esmat investiu consideravelmente no acervo bibliográfico e na modernização da estrutura física e tecnológica da biblioteca
da Esmat, por entender a importância deste espaço, não somente
para magistrados e servidores, mas
também para a sociedade tocantinense. Foram inseridos 948 novos
títulos ao Acervo, frutos de doações e livros remanescentes das
aquisições feitas em 2012. Em 2013,
foi lançada a 5ª edição da revista
Esmat e a sexta se encontra em
processo de conclusão para ser
lançada ainda este ano. Ao todo
foram feitos 3.700 empréstimos
domiciliares para usuários cadastrados na biblioteca. Além disso, a
biblioteca dispõe da assinatura de
10 periódicos jurídicos, totalizando
140 exemplares, com 741 artigos
indexados, que permite aos usuários realizarem busca à artigos via
sistema web.

O diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas, realizou palestra no Seminário "Formação de Magistrados para uma Sociedade
mais Justa e mais Democrática", em Coimbra, no Centro de Estudos Sociais,
com a intervenção do Professor Doutor Boaventura de Sousa Santos. O
diretor geral da Esmat sustentou, em sua apresentação, "que o ensino jurídico nas Universidades e nas Escolas de Magistratura têm sido eminentemente teórico, dogmático e positivista. Somente agora, as Escolas de
Magistratura e a Academia estão despertando para uma nova postura de
reinterpretação do Direito de forma mais inclusiva, com a participação de
outros atores do sistema e da própria sociedade para a construção de um
direito mais respeitoso à dignidade humana, razão pela qual o magistrado
deve ter acesso a uma formação e aperfeiçoamento voltados à multidisciplinaridade".

TJTO, FDUC e ESMAT
assinam termo de
cooperação
Foi assinado em Portugal,
Termo de Cooperação com o
Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra, ora já
assinado
pela
ex-presidente
desembargadora
Jacqueline
Adorno, e pela professora Anabela
Maria Pinto de Rodrigues Miranda,
a qual representou a Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra (FDUC), Portugal. O Termo
prevê a realização de dois seminários anuais de 20 horas cada, tendo
como tema Aspectos Relevantes
da Organização Judiciária e Gestão Processual. Os seminários têm como objetivo fornecer aos magistrados,
presentes ou futuros, um conjunto de informação que permita, no desenvolvimento do seu percurso acadêmico e
profissional, compreender a realidade do Judiciário numa lógica de gestão dos tribunais e do processo, habilitando-os para uma nova compreensão das realidades do direito e da justiça, como também para a agilização de procedimentos na sua atividade diária, racionalizando o trabalho desenvolvido.

Ministra Cármen Lúcia fala para as
quarenta e duas comarcas do estado
A ministra Cármen Lúcia visitou, no dia 22 de
março, a Escola Superior da Magistratura Tocantinense,
e, ao vivo, pronunciou para as quarenta e duas comarcas do Estado. Acompanhada do diretor geral da
Esmat, desembargador Marco Villas Boas, a ministra
foi recepcionada na Escola pela presidente do Tribunal
de Justiça do Tocantins, desembargadora Ângela
Prudente. No estúdio, durante seu pronunciamento, a
ministra Cármen Lúcia ressaltou em sua mensagem "a
importância da colaboração dos juízes e servidores para
que se cumpra a função que é entregue pelo cidadão
brasileiro, qual seja, a de prestar uma jurisdição com
ética e eficiência, fazendo com que o cidadão se sinta
realmente servido. Esse é o papel dos servidores públicos," frisou a Ministra.
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CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO LATO
SENSU E STRICTO SENSU
Curso de pós-graduação lato sensu em
administração pública com ênfase em
administração do judiciário
Com início em agosto de 2012, o curso de
Pós-Graduação Lato Sensu em Administração Pública
com Ênfase em Administração do Judiciário foi proposto pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT) com a finalidade de que magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
adquiram conhecimentos sobre o ato de administrar a
justiça, imprimindo novas técnicas ao ato de gerenciar
o Judiciário.

Curso de pós-graduação
lato sensu em prestação
jurisdicional e direitos
humanos
Com a participação de
magistrados, servidores do Tribunal
de Justiça e servidores de instituições conveniadas com a Esmat, as
aulas do curso de Pós-Graduação
Lato Sensu em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos tiveram
início em setembro de 2013.
Proposto com a finalidade de qualificar magistrados e servidores do
Poder Judiciário, o curso de especialização Prestação Jurisdicional e
Direitos Humanos visa oferecer
uma formação profissional apropriada às necessidades institucionais e o aumento da produtividade
no exercício dos atos administrativos e judiciários de gestão da justiça.
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Curso de pós-graduação
lato sensu em criminologia
Com a finalidade de ampliar
cada vez mais o processo de formação de magistrados e servidores do
Poder Judiciário Tocantinense, em
maio de 2013, a Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT)
iniciou o curso de especialização em
Criminologia. O objetivo geral do
curso é o de trazer em sala de aula,
convertida em “colegiados” e “mesas
redondas” problemas básicos, reais,
pertinentes a esta área e que afligem
a sociedade brasileira: uma cidadania indefesa quando no impacto com
as Leis penais exclusivamente punitivas.

Mestrado em prestação
jurisdicional e direitos
humanos
O Mestrado em Prestação
Jurisdicional e Direitos Humanos é
resultado da parceria entre o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO)
e a Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Com a ótica de
buscar soluções jurídicas eficazes e
apropriadas que venham ao
encontro do interesse público e
com a preocupação de contribuir
para que servidores e magistrados
saibam pensar de forma crítica e
tenham sensibilidade para lidar
com os dramas Humanos, o Mestrado tem área de concentração
em Efetividade da Jurisdição e
Direitos Humanos e duas linhas de
pesquisa que tratam da Efetividade das Decisões Judiciais e Direitos
Humanos e Instrumentos da Jurisdição, acesso à Justiça e Direitos
Humanos. O maior desafio desta
proposta é transformar os atores
sociais da área jurídica em profissionais atualizados, aptos a enfrentar os desafios contemporâneos a
solucionar os conflitos sociais,
contribuindo para uma justiça
mais efetiva. Para isso é necessário
institucionalizar e manter linhas
permanentes de pesquisa trans e
interdisciplinares para os assuntos
de jurisdição, direcionando a
produção científica para o atendimento das demandas institucionais do sistema brasileiro de jurisdição.
Com o objetivo de dar
continuidade à formação strictu
sensu e também formar o corpo
docente próprio da Esmat, em
outubro de 2013, foi lançado o
edital para a segunda turma do
Mestrado.

CURSOS REALIZADOS NA
MODALIDADE PRESENCIAL
Curso para equipes
multidisciplinares das
varas de combate à
violência doméstica e
familiar
O curso contou com trinta
alunos matriculados entre magistrados, servidores, promotores, defensores públicos, delegados e estagiários
que atuam nas Varas de Combate à

Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher, nas Comarcas de
Araguaína, Gurupi e Palmas-TO. A
Esmat se preocupou em promover
um curso voltado para as mulheres
tocantinenses, com o objetivo de
fornecer conhecimentos e parâmetros quanto aos processos de
trabalho e procedimentos operacionais padrão nas Varas de Combate à Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher do
Estado.

Curso de rotinas
cartorárias extrajudiciais

Curso formação de
conciliadores

Voltado para juízes auxiliares
e servidores da Corregedoria Geral
da Justiça, o curso proporcionou
conhecimentos e reflexões quanto
aos processos de trabalho e procedimentos operacionais padrão, como
rotinas cartorárias extrajudiciais. O
curso abordou temas como: Teoria
Geral da Atividade; Registro de Imóveis. As aulas foram ministradas
pelos professores Vitor Frederico
Kümpel, juiz de Direito Titular II do
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, doutor em Direito; e Marcus
Vinicius Kikunaga, professor, advogado, especialista e mestrando em
Direitos Difusos e Coletivos.

O curso de Formação de
Conciliadores foi realizado com o
objetivo de preparar, formar e
aperfeiçoar os agentes voluntários,
equipe técnica do Tribunal de
Justiça do Tocantins do Tocantins
(TJTO) e Comarcas para a atuação nas atividades de conciliação
durante a Semana Nacional de
Conciliação 2013. O curso foi realizado na sede da Escola Superior
da Magistratura Tocantinense
(ESMAT) e contou com a participação de mais de cento e trinta
participantes. As atividades da
Semana Nacional de Conciliação
foram realizadas nas quarenta e
duas Comarcas do Estado do
Tocantins.
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Curso de auditoria,
inspeção e fiscalização
Realizado com a finalidade
de capacitar os servidores quanto
às normas, técnicas e procedimentos de auditoria, inspeção e fiscalização, com enfoque na Administração Pública, o curso contou com
a participação de servidores que
atuam nas áreas: Administrativa,
Financeira, Assessoria Jurídica,
Controladoria Interna e Coordenação de Gestão Estratégica. Com
conteúdo programático significativo, o curso foi dividido em quatorze
tópicos, dentre eles: Auditoria Interna Governamental; Normas de
Auditoria Interna; Planejamento e
Execução de Auditoria Interna;
Responsabilidade e sua Abordagem Jurídica; Inspeção Administrativa; Planejamento e Execução
de Inspeção Administrativa.

Cursos na área de
tecnologia:
"solr unleashed"
/ alfresco / zimbra
Com o objetivo de capacitar os servidores da área de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário Tocantinense, foram realizados no 2º semestre de 2013, os
cursos SOLR UNLEASHED que
buscou capacitar e orientar os
servidores quanto a melhor solução
de ferramentas para a excelência
no desenvolvimento de comunicação e segurança; ALFRESCO que
apresentou as principais funcionalidades da plataforma ECM "Enterprise Content Management”, Open
Source, cuja função é a de auxiliar
na gestão de documentos, conteúdos Web e de colaboração (e-groupware), permitindo a melhoria das
funcionalidades de integrações de
uma rede tecnológica; ZIMBRA
realizado com a finalidade de
apresentar aos servidores da área
tecnológica as possibilidades de
melhoria no processo de desenvolvimento da comunicação, via
e-mail, a partir da implementação
de ferramentas altamente eficazes.
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Curso RORSCHACH
Ministrado pelo professor
Rodolfo Petrelli, o curso teve como
objetivo capacitar os servidores da
área de Psicologia, ao manejo e
conhecimento técnico do instrumento projetivo – Rorschach – na apuração dos dados e avaliação da personalidade, considerando os elementos
psicodinâmicos da pessoa e as variáveis qualitativas e quantitativas. O
curso abordou temas como à vivência dos dez arquétipos como matéria
mobilizadora de experiências de vida
presentes na memória e atuantes no
comportamento consciente e inconsciente do sujeito submetido ao teste;
e
dados
perceptivo-projetivos,
expressos no “discurso” e no comportamento fisionômico, avaliativos de
níveis de consciência, de estados
emocionais e dinamismos instintivos, impulsivos, conativos, e sua
“codificação” simbólica representada
em quadros sinópticos demonstrativos do perfil da personalidade nos
seus níveis evolutivos psíquicos,
culturais e morais de configurações
patológicas, de normalidade e excelência.

Curso de argumentação
jurídica
O
curso
Argumentação
Jurídica: como fundamentar a
fundamentação foi realizado para
fins de promoção por merecimento,
nos termos da Resolução nº 02 da
Enfam. Teve como público-alvo os
magistrados vitalícios, cuja finalidade foi a de proporcionar aos magistrados conhecimentos teóricos e
práticos quanto à argumentação
jurídica na tomada de decisões
judiciais. O curso foi ministrado pelos
professores Tiago Gagliano Pinto
Alberto, doutor em Direito; Amós
Arturo Grajales, doutor em Ciências
Jurídicas; Clodomiro José Bannwart
Júnior, doutor em Filosofia; José
Ricardo Alvarez Viana, doutorando
em Direito, Francisco Cardozo Oliveira, doutor em Direito; e André Peixoto
de Souza, doutor em Direito.

Curso de filosofia do
direito
Ministrado pelo renomado
professor doutor João Maurício L.
Adeodato, o curso teve como objetivo ampliar a reflexão sobre o
papel constitucional do juiz e aprofundar
conhecimentos
sobre
alguns instrumentos jurídicos de
significativa importância para a
efetividade da Justiça. Dentre os
diversos temas abordados, o curso
demonstrou que o texto normativo
genérico previamente dado, elaborado pelo poder legiferante, não
constitui a norma jurídica, apenas
fornece um ponto de partida para
sua construção diante do caso, não
como pregação missionária por
aumento de importância do Poder
Judiciário, mormente sua cúpula,
nem como tentativa de combate a
esse fenômeno do chamado ativismo judicial, mas sim como simples
verificação. Mostra-se assim como
a dogmática jurídica contemporânea desenvolve e opera seus procedimentos para trato dos conflitos
sobre o conhecimento e a justiça
das decisões jurídicas.

Curso de improbidade administrativa
Promovido pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), em parceria com o Tribunal de Justiça (TJTO) e Escola Superior
da Magistratura Tocantinense (ESMAT), a proposta do
curso foi a de aplicar conhecimentos teóricos na resolução de casos concretos e/ou questões que desafiem a
atividade judicante quando do enfrentamento de ações
atinentes à improbidade administrativa. A finalidade
maior foi a de atualizar magistrados no referido tema,
especialmente quanto às alterações legislativas e jurisprudenciais. Durante o curso, a ministra do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) Eliana Calmon, atual diretora
geral da Enfam, proferiu palestra aos magistrados, e
chamou a atenção para a Meta 18 do CNJ, que visa
identificar e julgar, até 31 de dezembro de 2013, as ações
de improbidade administrativa e ações penais relacionadas a crimes contra a Administração Pública, distribuídas até 31 de dezembro de 2011. Para a ministra,
“esse esforço concentrado que vem sendo feito pelo
Judiciário representa uma transformação, uma mudança de paradigma, que ataca frontalmente a cultura da
impunidade. Não será a Meta 18 sozinha que vai dar
conta de solucionar isso em curto espaço de tempo. Isso
é um processo de amadurecimento, uma mudança
cultural profunda. Mas estamos empenhados”.

CURSOS REALIZADOS
NA MODALIDADE À
DISTÂNCIA
Curso técnica de redação de sentença
A Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT), com o objetivo de aprimorar as habilidades
necessárias à redação de textos, ofertou o curso Técnica
de Redação de Sentença, realizado na modalidade à
distância, com transmissão, via satélite, para as quarenta e duas Comarcas do Estado. O curso foi ministrado
pelo professor doutor Vitor Kümpel, como o objetivo de
ensinar a redigir, de forma técnica, sentenças cíveis e
criminais, com vistas a aprimorar os conhecimentos dos
servidores da magistratura e dos servidores que atuam
em cargos de assessoria jurídica no Poder Judiciário. As
atividades complementares do curso foram realizadas
via Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat (AVA).
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Curso de segurança
documental e da
informação
Realizado via internet, por
meio do Ambiente Virtual de
Aprendizagem da Esmat (AVA),
Plataforma MOODLE, o objetivo
do curso foi o de capacitar magistrados e servidores em temas
atinentes à Segurança Documental e da Informação, especialmente
em relação às alterações legislativas e jurisprudência recente, a fim
de desenvolverem postura eficiente
e apropriada à aplicação das Leis
que versam sobre tais assuntos,
além de capacitá-los em Segurança Documental e da Informação,
com enfoque teórico e prático em
ações de prevenção, detecção e
reação a ataques em ambientes
físicos e eletrônicos.

Curso de atualização em
direito processual civil
Com a participação de
mais de duzentos servidores inscritos, das quarenta e duas Comarcas
do Poder Judiciário Tocantinense,
as aulas do curso foram transmitidas, via satélite, perfazendo uma
carga horária total de 100 horas-aula. O objetivo geral foi o de
proporcionar uma visão atual do
Direito Processual Civil, enfatizar o
aprendizado em disciplinas teóricas e práticas que tenham relevância na atuação profissional, e
possibilitar aos participantes uma
atualização com base em analise
das últimas alterações sofridas
pelo Código de Processo Civil, a
fim de capacitar os servidores que
atuam na área- fim do Poder Judiciário, e lhes permitir um melhor
desenvolvimento nas atividades de
prestação jurisdicional.

Curso de orçamento
familiar
Transmitido ao vivo, via
satélite, para as quarenta e duas
Comarcas do Estado, o curso foi
ministrado pelo professor especialista Altemir Farinhas, com o objeti122

vo principal de proporcionar aos
magistrados e servidores do Poder
Judiciário Tocantinense o conhecimento necessário para que sejam
capazes de planejar sua vida financeira e organizar seu orçamento
familiar.

Curso formação de tutores
em educação à distância
O objetivo do curso foi o de
capacitar magistrados e servidores
para atuarem como tutores dentro
do Poder Judiciário. Realizado via
Ambiente Virtual de Aprendizagem
da ESMAT, o curso foi baseado em
encontros dialógicos (fóruns e chats),
a fim de promover maior interação
entre
alunos/instrutores
e
alunos/alunos, bem como pela
disponibilização de vídeo-aulas,
links, tutoriais, objetos de aprendizagem e materiais complementares
que auxiliaram no processo de ensino-aprendizagem. Ministraram o
curso os professores especialistas
Jadir Oliveira e Lily Sany Leite.

Curso a fazenda pública
em juízo
Em parceria com a Escola
Paulista da Magistratura (EPM), a
Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT) oportunizou aos magistrados tocantinenses
a 2ª Edição do curso A Fazenda
Pública em Juízo. O curso teve
como finalidade a promoção por
merecimento, nos termos da Resolução nº 02 da Enfam, mediante as
condições determinadas no Edital
e nos demais dispositivos legais
aplicados à espécie.

Curso de persecução penal do crime de homicídio
O Ministério Público Estadual (MPTO) em parceria com o Tribunal de
Justiça do Tocantins (TJTO), por meio da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT), promoveram o curso de Capacitação Penal do
Crime de Homicídio, o qual foi transmitido ao vivo, via satélite, para as quarenta e duas Comarcas, com o objetivo de promover capacitação específica, integração, troca de conhecimentos e compartilhamento de soluções
entre os agentes que atuam na investigação e na ação penal dos crimes de
homicídio. Ministrado por renomados instrutores da área, o curso contou
com a participação de magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, delegados de polícia, peritos criminais, policiais civis e
policiais militares.

Curso de atendimento ao
público no serviço
público
Ministrado pela professora
especialista Adriana Magna, o
curso teve como finalidade desenvolver as competências necessárias para o alcance da excelência
nos serviços prestados; aprimorar o
desempenho dos servidores com
ênfase na postura ética, na educação e cordialidade; incentivar o
desenvolvimento de competências
que agreguem valor ao servidor, de
modo a integrar e desenvolver a
conscientização da responsabilidade dos serviços prestados; desenvolver as competências relacionadas à comunicação, empatia,
percepção e negociação para a
efetivação de contatos produtivos
e assertivos com os usuários. As
aulas foram transmitidas via satélite. E o acesso ao material didático, às atividades complementares
e à interatividade (fóruns e chats)
se deu via Ambiente Virtual de
Aprendizagem da Esmat (AVA).

Curso de informática
corporativa
Com a participação de
mais de cento e cinquenta alunos
matriculados, o curso teve como
objetivo capacitar magistrados e
servidores na utilização eficaz de
recursos tecnológicos disponíveis
no pacote Office e em Ambientes
Virtuais de Aprendizagem do
Poder Judiciário Tocantinense.
Ministrado pelos professores especialistas Lily Sany Leite e Bruno
Odate, o curso foi realizado, via
Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat. O Curso contemplou quatro módulos: Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA) e
Secretaria Acadêmica Virtual
(SAV) da Esmat; Windows e Internet / SPARK e Webmail; Excel e
Word; Power Point e Portal Esmat.

eventos

Seminário Direito do Consumidor
O Ministério Público Estadual em parceria com o Tribunal de Justiça
do Tocantins, por meio da Escola Superior da Magistratura Tocantinense
realizaram o Seminário Direito do Consumidor, que teve como objetivo
oportunizar aos magistrados, servidores, integrantes do Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor e demais participantes o aprimoramento de seus
conhecimentos, construção de uma sociedade mais justa, ética e equilibrada na luta pela proteção dos direitos coletivos e difusos de todos os consumidores. O Seminário contou com a participação de mais de quatrocentos
e vinte inscritos, presentes nas quarenta e duas Comarcas do Estado, que
puderam acompanhar a transmissão, ao vivo, das palestras “A Ação Coletiva no Código de Defesa do Consumidor”; “Ação Coletiva na União Europeia”; “O Crédito de Consumo na União Europeia”; “A Proteção do Consumidor no Mercado de Crédito”; “A publicidade infanto-juvenil: permitir,
restringir ou proibir?”.

seminário sobre a lei nº
12.594, de 2012
Transmitido para as quarenta
e duas Comarcas do Estado o Seminário teve como objetivo aprofundar
as questões pertinentes ao Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), com abordagens
teóricas e práticas do processo e dos
procedimentos de atendimento ao
adolescente em conflito com a Lei,
desde a sua apreensão até a inclusão
dele no programa de egressos,
quando necessário. Para a coordenadora do Seminário, a juíza Julianne
Freire Marques, do Juizado Especial
da Infância e Juventude da Comarca
de Araguaína, "o evento supriu todas

as expectativas e trouxe aos
presentes discussões importantíssimas para toda a sociedade".
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Campanha compromisso
e atitude – Lei Maria da
Penha
Com transmissão ao vivo
para as quarenta e duas Comarcas
do Estado do Tocantins, foi lançada, no dia 30 de agosto de 2013, a
campanha Compromisso e Atitude – Lei Maria da Penha: a lei é
mais forte. Fruto da parceria entre
o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), a Secretaria de Políticas
para as Mulheres (SPM) e o Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), a campanha buscou
fomentar o combate à violência
doméstica no Brasil. Uma das
ações visa sensibilizar magistrados
de todo o País para que tribunais
do júri priorizem o julgamento dos
processos criminais que envolvem
assassinatos de mulheres. Para a
Presidente do Tribunal de Justiça,
desembargadora Ângela Prudente
“Nossa proposta não é somente
promover o aprimoramento no que
diz respeito à boa interpretação da
Lei, criando no Judiciário local,
ambiente propício à melhor aplicação dessa norma, mas também
promover o fortalecimento de toda
a rede de proteção à Mulher, estabelecendo parcerias importantes
com esse objetivo”. O Diretor-Geral
da Esmat, desembargador Marco
Villas Boas afirmou que “Quanto
mais fraternidade pudermos disseminar, mais teremos uma sociedade respeitosa e que preserve a vida
humana, aí se incluindo a proteção
à mulher”.

Seminário de
administração da justiça
e direitos humanos na
ótica do Judiciário
Realizado em setembro de
2013, com transmissão ao vivo para
as quarenta e duas Comarcas do
Estado, o objetivo do Seminário foi
o de proporcionar conhecimentos,
com vistas ao aperfeiçoamento de
magistrados e servidores, operadores do Direito e sociedade em geral,
quanto à Administração da Justiça
e sua relação com os Direitos
124

Humanos, para a melhoria da prestação jurisdicional. O diretor geral da
Esmat, desembargador Marco Villas
Boas, em seu pronunciamento, agradeceu a presença dos instrutores
portugueses, desembargador José
Manuel Igreja Martins Matos, mestre
em Direito Judiciário e o desembargador Nuno Miguel Pereira Ribeiro
Coelho, mestre em Novas Fronteiras
do Direito, bem como frisou a importância dos debates realizados.

I Ciclo de temas jurídicos
da atualidade
Em comemoração ao seu
vigésimo quarto aniversário, a Associação dos Magistrados do Estado do
Tocantins (ASMETO) realizou o I
Ciclo de Temas Jurídicos da Atualidade. O Evento, transmitido ao vivo,
via satélite, para as quarenta e duas
Comarcas do Estado do Tocantins,
reuniu renomados juristas. Para o
presidente da Asmeto, juiz Helvécio
de Brito Maia Neto, “esse é um importante momento para a Associação, o
de realizar um seminário para a
sociedade em geral, trazendo renomados palestrantes que, sem dúvida,
deixarão uma importante contribuição para os operadores do Direito de
todo o Tocantins”.

II Seminário de
Biotecnologia
O II Seminário Conselho de
Informações
de
Biotecnologia:
Biotecnologia no Brasil: Aplicações e
Resultados foi transmitido ao vivo, do
auditório da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT)
para as quarenta e duas Comarcas
do Estado. Credenciado na Escola
Nacional de Formação de Magistrados (ENFAM), Portaria nº 215, de 4 de
agosto de 2013, o Seminário teve
como finalidade o compartilhamento de informações técnicas sobre
biotecnologia; o aprimoramento dos
conhecimentos científicos dos profissionais da Magistratura sobre o
tema; e aprofundamento das questões da bioética na visão dos Tribunais.

V Fórum Estadual do
Judiciário para a saúde
Com o tema “Saúde
Mental e a Política de Álcool e
outras Drogas”, foi realizado o V
Fórum Estadual do Judiciário para
a Saúde. Uma parceria entre o
Comitê Executivo para Monitoramento das Ações de Saúde no
Estado do Tocantins e o Tribunal de
Justiça do Tocantins, por meio da
Escola Superior da Magistratura
Tocantinense. Transmitido ao vivo
para as quarenta e duas Comarcas, o objetivo do Evento foi o de
oportunizar aos magistrados,
servidores e demais participantes o
aprimoramento de seus conhecimentos sobre Saúde Mental, Política Pública de Álcool e outras
Drogas e, consequentemente,
debater e refletir acerca do tema,
com vistas a conhecer melhor a
rede de Saúde Mental do Sistema
Único de Saúde, suas características, seus órgãos reguladores,
normatizadores, operacionais e
orçamentários.

I Congresso internacional em direitos humanos
Realizado pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), por meio da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) em parceria com a Universidade Federal do Tocantins (UFT), com transmissão ao vivo para as
quarenta e duas Comarcas, o I Congresso Internacional em Direitos Humanos teve como objetivo debater novos
desafios do Estado Social referente à cidadania, direitos humanos e cruzamentos interdisciplinares, democracia,
minorias e justiça social nas perspectivas nacional e internacional, bem como oportunizar aos docentes e discentes
do Programa Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos e à comunidade em geral, reflexões,
estudos e intercâmbio de experiências em práticas voltadas à proteção e garantia dos direitos humanos.
Com a participação de integrantes do Poder Judiciário, professores universitários, estudantes e sociedade
em geral, o Evento contou com a marca expressiva de mais de mil quatrocentos e trinta e quatro inscritos em todo
o Estado, e foi marcado pela realização de dez conferências, ministradas por mestres e doutores do Brasil e de
países como Portugal, Itália, Estados Unidos, Colômbia e Peru; Comunicações Orais; Think Thanks; Web Conferências; apresentação de Painéis; homenagens como à outorga do Medalhão Esmat; lançamento oficial do Selo e do
Carimbo Comemorativo pelos 10 anos de criação da Escola Superior da Magistratura Tocantinense; e lançamento
de livros, com os professores da Universidade Federal do Tocantins.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013

125

Relatório de atividades
realizadas em 2013

(seminários, fóruns, ciclos, congressos,
oficinas e cursos de formação, capacitação e
aperfeiçoamento)
ATIVIDADE

CH

MATRICULADOS

A fazenda pública em juízo – 2ª edição

40

18

A filosofia do direito e os direitos humanos

30

13

A importancia de uma alimentação natural - TJTO

01

32

A importancia do não no desenvolvimento da personalidade:
a questão do limite na educação dos filhos

01

71

Alfresco

32

14

Argumentação jurídica: como fundamentar a fundamentação

48

35

Atendimento ao público no serviço público - turma I

40

121

Atendimento ao público no serviço público - turma II

40

104

Atualização em direito processual civil

100

193

Auditoria, inspeção e fiscalização

24

33

Aula magna do mestrado em prestação jurisdicional e direitos humanos

4

255

Automaquiagem

2

50

Café reflexivo sobre déficit de atenção e hiperatividade – turma I e II

2

24

Cálculos revisionais

40

29

Cantando, contando e encantando – turma I e II

2

16

Capacitação na persecução penal do crime de homicídio

48

453

Capacitação profissional em psicodiagnóstico pelo
teste de Hermann Rorschach

140

43

Ciclo de debates: improbidade administrativa e
crimes contra a administração pública

8

1296

16

12

Composição de planilhas de custos
126

Conferência de abertura do curso formação de conciliadores 2013

4

334

Cuidados com a pele e dicas de saúde e beleza – tumar I e II

2

64

Defesa pessoal – turma I e II

2

23

Direito à memória - verdade e ditadura

4

38

Elaboração de termo de referência para contratações públicas de serviços

16

23

Equipes multidisciplinares das varas de combate à violência
doméstica e familiar contra a mulher

8

31

Filosofia do direito

40

60

Formação de conciliadores voluntários

16

135

Formação de oficiais de justiça ad HOC

16

42

Formação de tutores em educação à distância – turma II

110

59

Formação e capacitação de pregoeiro

24

08

Fotografia

03

15

Gestão por competência e as trilhas de aprendizagem – turma I e II

34

28

I Ciclo de temas jurídicos da atualidade.
Comemoração do vigésimo quarto ano da asmeto

08

577

I Congresso internacional em direitos humanos

30

1433

II Seminário conselho de informações de biotecnologia:
biotecnologia no brasil: Aplicações e resulta

08

166

Informática "corporativa" – turma I

100

150

Informática "Corporativa" – turma II

100

146

IV Fórum estadual do judiciário para a saúde - saúde suplementar

08

678

Lançamento da campanha:
Compromisso e atitude pela lei Maria da Penha: a lei é mais forte

08

1371

Meio ambiente equilibrado e espaço urbano na
perspectiva dos direitos humanos

04

19

Metodologia da análise e da pesquisa mercadológica
nas licitações públicas

16

18

Motivação para o trabalho em equipe

01

13

O juiz e o serviço extrajudicial

60

14

Oficina de prática docente - Mestrado em PJDH - módulo I

12

17
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128

Orçamento familiar

20

157

Orientação e conscientização corporal e postural – turma I e II

02

11

Pós-graduação Lato Sensu em Administração Pública
com ênfase em Administração do Judiciário

360

44

Pós-graduação Lato Sensu em Criminologia

260

53

Pós-graduação Lato Sensu em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos

390

51

Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado) em
Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos

360

25

Prevenção e combate ao câncer – turma I e II

02

68

Processo de trabalho e procedimentos operacionais padrão:
rotinas cartorárias extrajudiciais

32

35

Redação oficial - turma II

60

156

Reflexões filosóficas sobre os Direitos Humanos

04

37

Saúde quântica com foco no stress

01

30

Saúde visual

01

32

Segurança documental e da informação

40

46

Segurança judiciária para magistrados - turma II

24

31

Seminário de administração da justiça e
Direitos Dumanos na Ótica do Judiciário

20

139

Seminário direito do consumidor

08

430

Seminário sobre a lei nº 12.594, de 2012,
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)

08

683

SOLR UNLEASHED

16

15

Técnica de redação de sentença

40

129

Teoria e prática – execução penal

40

09

Teoria e prática de improbidade administrativa

14

32

Trabalhador do século XXI: saúde mental em risco – turma I e II

14

32

Trabalho escravo e violações aos Direitos Humanos

04

20

Treinamento em políticas públicas de conciliação e mediação

08

45

Treinamento tutoria moodle

04

15

V fórum estadual do judiciário para a saúde saúde mental e a política de álcool e outras drogas

08

849

Vivência de ikebana

01

13

Vivência de teatral

01

10

Zimbra collaboration suite

40

13
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Professores do CEI recebem capacitação
Entre os dias 14 e 22 de janeiro, a equipe docente
do Centro de Educação Infantil participou de uma
capacitação conforme programação no auditório da
ESMAT. O objetivo foi enriquecer e aprofundar a prática
pedagógica para ofertar educação e cuidado de qualidade para os alunos do CEI.
O tema de 2013 foi “Reflexão e ação da prática
docente”. Participaram do encontro 20 professoras.

Janeiro
11/01/2013

Fevereiro

08/02/2013

Presidente do TJ visita
Centro de Educação
Infantil
A presidente do Tribunal de
Justiça, desembargadora Ângela
Prudente, visitou o CEI no dia 08 de
fevereiro. Véspera de carnaval, as
crianças tiveram um momento de
integração com professores e pais,
tendo desde cedo informações
sobre diversidades culturais.
O CEI teve como projeto
pedagógico para 2013 a inclusão
social. O ponto de partida a valorização e o respeito das diversidades
culturais, além do jeito e formas
diferentes de viver, através de atividades com significação concreta
para a vida da criança e que,
simultaneamente, asseguram a
aquisição de novos conhecimentos.
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Abril

Maio

18/04/13

06/05/13

CEI incentiva o hábito da leitura

CEI comemora o Dia Nacional
do Livro Infantil
O Centro de Educação Infantil lançou em 18 de
abril o projeto “A Turma do CEI no mundo da leitura”,
com o objetivo de despertar nos alunos o prazer pela
leitura e promover a inclusão através da leitura.
Envolvendo as professoras do turno matutino e
os alunos entre dois e seis anos que a escola atende,
foram montados quatro ambientes lúdicos para que as
crianças pudessem interagir com algumas publicações
infantis: uma Tenda Literária, o Cantinho de Monteiro
Lobato, o Guarda-Chuva de Revistas em Quadrinhos e
o Varal de Poesias.

Escritora

A Estação de Ônibus Apinajé, no Centro de
Palmas recebeu no dia três de maio, uma intervenção
artística especial que chamou a atenção dos usuários
do transporte coletivo da Capital. Lá foi lançado o
projeto “Turma do CEI no Mundo da Leitura”, promovido pelo Centro de Educação Infantil (CEI), do Tribunal de Justiça do Tocantins.
Até o final de novembro, um painel e uma
caixa de livros estiveram expostos no local. E como a
proposta era ampliar as possibilidades de leitura e
envolver não somente a comunidade escolar, mas a
toda comunidade de Palmas, os painéis foram afixados em três estações de ônibus para oportunizar
momentos de leitura aos usuários de transporte
coletivo.
A ação foi contextualizada com a obra de
Maurício de Souza, pois no ano de 2013, a Turma da
Mônica completou 50 anos.
13/05/13

O CEI recebeu ainda a visita da escritora tocantinense Cláudia Bonfim, autora, em conjunto com
Flávia dos Passos, do livro “Pequenograndão”. Ela
conversou com as crianças sobre a importância da
leitura e apresentou o seu livro, que foi doado à biblioteca da escola. O exemplar passa a integrar o acervo da
biblioteca do CEI, que hoje já possui mais de 800 publicações.
Cláudia Bonfim, que é procuradora do município de Palmas, escreveu o livro após ter um filho e
descobrir que não existiam muitas publicações voltadas para a faixa etária entre dois e seis anos.

Monteiro Lobato
O grande homenageado no CEI foi o escritor
Monteiro Lobato que nasceu, exatamente em 18 de
abril de 1882, e que por isso mesmo acabou se tornando
o patrono do Dia Nacional do Livro Infantil. No fim de
1920, o autor publicou "A Menina do Narizinho Arrebitado", primeiro livro da série de aventuras daquela turma
famosa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que se tornou um
grande sucesso editorial e também referência nos
meios de comunicação de massa. O escritor publicaria
até o fim da vida diversas histórias estreladas pelos
personagens que encantaram e continuam encantando
as crianças.
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CEI promove comemoração do Dia das
Mães na Praça do Bosque
“Um Dia daqueles com a Mamãe”. Com esse
tema, o Centro de Educação Infantil do Tribunal de
Justiça promoveu no dia 11 maio, uma
comemoração diferente do Dia das Mães. O local
escolhido foi a Praça do Bosque em Palmas, onde
pais e filhos puderam se confraternizar e aproveitar a
natureza.

CEI realiza divertido Arraiá da Inclusão

Junho
17/06/13

Agosto
09/08/13

CEI promove comemoração de Dias dos
Pais
Com o tema “Meu pai é show de bola!”, o Centro
de Educação Infantil do Tribunal de Justiça, promoveu
no dia nove de agosto, uma comemoração lúdica entre
pais e filhos no Hall de entrada do TJTO. Juntos, pais e
filhos percorreram as estações interativas dispostas no
estacionamento do Tribunal como a “Correndo com
meu filho”, “Arremesso no Cesto”, “Voleibão”, “Chute ao
Gol” e ”Frescomão”.

O Centro de Educação Infantil Nícolas
Quagliariello Vêncio (CEI) realizou, no dia 15 de
junho, uma divertida festa junina com o tema
“Arraiá da Inclusão”. A festança na roça contou
com personagens da Turma da Mônica como anfitriões. O servidor Jadir Oliveira e a professora de
Música Leila Teófilo estavam vestidos, respectivamente, de Chico Bento e Rosinha, para receber os
convidados. Pais, avós, padrinhos, amigos e colaboradores prestigiaram a festa.
16/08/13

CEI comemora três anos de atividades
Em tarde festiva, o Centro de Educação Infantil
Nícolas Quagliarielo (CEI), comemorou no dia 16 de
agosto, três anos de funcionamento. Alunos, familiares,
convidados, professoras e a equipe administrativa
participaram da festividade que ocorreu no pátio da
escola.
Durante a comemoração, houve apresentações
dos alunos e da Banda da Polícia Militar, que acompanhou o tradicional “parabéns”.

17/08/13

Casa de Apoio Vera Lúcia recebe
doação de livros
A Brinquedoteca da Casa de Apoio Vera Lúcia
Pagani recebeu no dia 16 setembro, livros doados pela
ação “Todo dia é dia de Ler”, do projeto “A Turma do
CEI no Mundo da Leitura”, promovido pelo o Centro de
Educação Infantil (CEI).
Conforme os integrantes da casa, de setembro
a novembro, a Brinquedoteca disponibilizou um cantinho de leitura, destinado às crianças, jovens e adultos
que são acolhidos para o tratamento de saúde.
As coordenadoras do projeto, as educadoras
Ana Paula Ribeiro e Rosilene Guedes, desenvolveram
atividades lúdicas, com contação de estórias, pois o
objetivo desta ação é incentivar o hábito da leitura nas
crianças, jovens e adultos que frequentam a Brinquedoteca.
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Outubro

04/10/13

Alunos do CEI participam de atividade
lúdica com o Detran
Em decorrência da Semana Nacional do Transito, o Centro de Educação Infantil Nicolas Quagliariello
Vêncio (CEI) realizou no dia 03 de outubro, uma atividade lúdica em parceria com a equipe do Departamento Estadual de Trânsito – Detran. O objetivo da atividade foi orientar os alunos sobre como se portar no trânsito como pedestres e da necessidade da utilização da
cadeirinha no carro. A atividade ocorreu nas dependências do CEI e contou com a presença dos palhaços
Batatinha e Cocadinha.
11/10/13

Comemoração de Dia das Crianças
movimenta Tribunal de Justiça
No dia 11 de outubro, o Tribunal de Justiça do
Tocantins realizou uma comemoração especial em
homenagem ao Dia das Crianças. Como parte da
programação do Mês do Servidor, os filhos dos servidores e alunos do Centro de Educação Infantil (CEI) visitaram o gabinete da Presidência, onde foram recebidos
pela desembargadora Ângela Prudente.
Durante a programação no hall de entrada do
Tribunal de Justiça, as crianças se divertiram
com música, lanche e pintura
facial
oferecida
pelos
profissionais do Sesc,
parceiro da programação do Mês do Servidor.
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21/10/13

Programação do III Jicei envolve alunos
e familiares
No clube da Asmeto, em Palmas, no dia 19 de
outubro, pais e alunos se reuniram para participar do III
Jogos Internos do CEI – Jicei e encontro das famílias.
Os participantes foram recepcionados pela
equipe do CEI para a abertura dos jogos. Houve desfile
das bandeiras e das turminhas competidoras, com grito
de torcida. A Tocha Olímpica foi acesa, tendo também
o juramento do atleta. Em 2013, os jogos tiveram como
tema central a solidariedade, trabalhada tanto nos
jogos, quanto no encontro das famílias.

Aluna da brinquedoteca vence Concurso
de desenho do CNJ
A aluna da Brinquedoteca do Fórum de Palmas,
que é administrado pelo Centro de Educação Infantil do
TJTO, foi uma das vencedoras do 1º Concurso de Redação e Desenho do Portalzinho do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). Maria Clara Martins Marinho venceu na
categoria desenho de 9 a 11 anos, concorrendo com
estudantes de todo Brasil.
Com o tema “Criança, Cidadania e Justiça”, o 1º
Concurso de Redação e Desenho do CNJ teve como
objetivo estimular os pequenos cidadãos a refletirem
sobre seus direitos e deveres. “Eu fiz um desenho para
mostrar que todo mundo é igual e que não tem espaço
para o preconceito”, explicou Maria Clara.

29/11/13

Chá com os avós: atividade
intergeracional movimenta tarde no CEI

Novembro
12/11/13

Projeto de Educação no Trânsito do CEI é
premiado em Concurso Nacional
O projeto “Pequenópolis - A cidade da Alegria”,
elaborado pela professora Ana Paula Ribeiro Nunes, do
Centro de Educação Infantil – CEI, foi um dos premiados no concurso de Educação no Trânsito promovido
pelo Departamento Nacional de Trânsito – Denatran. O
Projeto ficou em terceiro lugar na categoria Educação
no Trânsito. O resultado foi divulgado na dia 8 de
novembro.
Com um trabalho sistemático de prevenção de
acidentes de trânsito através de palestras educativas e
teatros de fantoches, “Pequenópolis - A cidade da
Alegria” buscou conscientizar alunos e pais sobre a
importância da educação no trânsito. O Projeto contou
com a parceria do Departamento Estadual de Trânsito
do Tocantins – Detran/TO e a Agência de Trânsito,
Transporte e Mobilidade - ATTM.

Sobre o prêmio
O Prêmio Denatran de educação no Trânsito
está na sua 13ª edição e elege anualmente os melhores
trabalhos produzidos sobre Trânsito no país. Tem como
objetivo incentivar diversos setores da sociedade a
refletirem sobre os aspectos relativos ao respeito e a
cidadania no trânsito. Nesta edição, cerca de 200 escolas participaram do concurso. A cerimônia de premiação está prevista para 11 de dezembro em Brasília.

O Centro de Educação Infantil do Tribunal de
Justiça, CEI, realizou no dia 28 de novembro, o “Chá
com os avós”, um momento lúdico de interação entre
crianças e avós que buscou resgatar brincadeiras antigas. O evento faz parte do projeto “Eu e meus Avós,
aprendemos com a terceira idade”, desenvolvido desde
o inicio do ano com a turma do primeiro período ‘A’ do
CEI.
Houve pintura de telas, coordenada por dona
Cirlene Vieira, da Universidade da Maturidade –
UMA/UFT. Os avós pintaram as principais brincadeiras
da sua infância e relataram às crianças como costumavam se divertir quando tinham a mesma idade que
eles.

Dezembro

04/12/13

Projeto de Educação no Trânsito do Centro
de Educação Infantil do TJTO recebe mais
uma premiação
O projeto “Pequenópolis - A cidade da Alegria”,
elaborado pela professora Ana Paula Ribeiro Nunes, do
Centro de Educação Infantil – CEI do TJTO, receberá
mais um prêmio. Além do terceiro lugar no concurso de
Educação no Trânsito promovido pelo Departamento
Nacional de Trânsito – Denatran, o Projeto também foi
premiado como Destaque Social, entre as escolas do
Tocantins, no concurso “Construindo a Nação 2013-2014”. O resultado foi comunicado por email nesta
quarta-feira (04/12). A premiação acontecerá em 2014.
04/12/13

Integração social é tema da IV Mostra de
Cultura e Arte do CEI
Aceitar, respeitar as diferenças e promover a
integração social foram ideias trabalhadas durante
todo o ano letivo pelo Centro de Ensino Infantil – CEI
do Tribunal de Justiça do Tocantins. O resultado foi
apresentado aos pais e familiares na noite desta terça-feira (3/12) durante a IV Mostra de Cultura e Arte, realizada no TJTO.
As apresentações envolveram todas as turmas
do CEI, crianças entre dois e seis anos, que encantaram
os pais e demais presentes. As culturas indígenas e
africanas foram homenageadas. Fantasiados de peixinhos, a turminha do maternal I falou da amizade,
fundamental na inclusão social. O respeito aos idosos
também foi tema, lembrando da sabedoria das vovós.
Além das apresentações, uma exposição com
telas, esculturas e objetos com materiais recicláveis.
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