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2. APRESENTAÇÃO

O Relatório Anual de Atividades do Núcleo de Apoio às Comarcas - NACOM referente ao ano de 2018 é uma oportunidade para fornecer ao Tribunal de Justiça do
Tocantins, ao jurisdicionado e a toda sociedade a síntese dos principais resultados advindos
da atuação do NACOM.
O objetivo central deste relatório é publicizar as atividades desenvolvidas, não
somente aquelas rotineiras e afetas à apreciação de processos - em atendimento à finalidade
institucional firmada na Resolução nº 2, de 22 de fevereiro de 20131, ato que o criou e o
vinculou à Presidência este Órgão, com vistas, resumidamente, à prestação de apoio às
atividades judiciais em favor da eficiência operacional do Judiciário tocantinense, vista sob o
prisma da garantia da entrega tempestiva da prestação jurisdicional por meio do
aperfeiçoamento das rotinas e procedimentos adotados por ocasião do auxílio às Comarcas ou
Varas que apresentem acúmulo de processos - como também atividades paralelamente
desempenhadas e que contribuem para o incremento de uma gestão pública de melhoria
contínua.
Firmada essa premissa, tem-se que, no biênio 2017-2018, o NACOM concentrou
sua estratégia de atuação em três principais linhas de ação: julgamento de demandas
repetitivas e controle do acervo processual em relação aos grandes litigantes; planejamento e
desenvolvimento de uma gestão estratégica voltada a eficiência operacional da atividade
pública e enfrentamento das metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Assim, o NACOM afirma que suas atividades foram e vêm sendo desempenhadas
em consonância com essa estratégia de atuação, mas também em atenção à necessidades
outras de adequação às expectativas e necessidades outras que lhe foram postas no decorrer
desse tempo pela r. Presidência deste Tribunal, tudo em prol do atendimento à finalidade a
que se propõe que é a de zelar pela eficiência do serviço público e, nessa medida, do seu
corpo técnico sempre com vistas ao aprimoramento da Administração Pública Judicial em
benefício da sociedade.

3. PLANEJAMENTO E GESTÃO
Tendo em conta o acima deduzido e como não poderia deixar de ser, evidente que
o planejamento estratégico do NACOM vem sendo traçado e conduzido com o objetivo de
entregar a sociedade tocantinense um resultado não apenas célere como também eficiente.
1

Resolução nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, dispõe sobre a criação do Núcleo de Apoio às Comarcas - NACOM no âmbito
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. <http://wwa.tjto.jus.br/elegis/Home/Imprimir/404>
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Tal proceder confere e realiza os objetivos institucionais de sua criação e importa
em conduta festejada pela sociedade e mais do que esperada dos gestores públicos, dos quais
é cobrada uma capacidade reflexiva e proativa, maiores conhecimento, visão, planejamento,
coordenação, controle e avaliação dos processos gerenciais, tudo em prol do aumento, com
qualidade, do desempenho de suas atividades.
Ao se colocar em prática esse planejamento busca-se firmar normas e institutos
que venham a nortear o funcionamento do sistema judiciário por meio da análise de tempo,
espaço, mão de obra, efetividade das decisões proferidas para possibilitar a formação de
dados com completude, concretude e transparência.
Portanto, o gerenciamento de dados passou a integrar a rotina de trabalho do
NACOM e é ferramenta essencial na tomada de decisões e na fixação das diretrizes de
enfrentamento das metas convencionadas pelo CNJ, além de colaborar na construção das
estratégias de cumprimento das metas internas fixadas pela Presidência deste Tribunal.
Nesse contexto, importante explicitar a linha intelectiva dos trabalhos
desenvolvidos no NACOM, ao firmar como preceito fundamental a entrega efetiva da
prestação jurisdicional à sociedade, constitui princípio determinante do seu planejamento
estratégico, representado nos conceitos de missão, visão e valores firmados pelo órgão:
Missão: Atuar, em regime de cooperação com as diretrizes deste Tribunal de
Justiça do Tocantins, no cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Justiça - CNJ e como suporte à entrega de um resultado célere e eficiente ao jurisdicionado;
Visão: Ser reconhecido como instituição indispensável do Poder Judiciário
tocantinense, atuante no controle de qualidade, disseminação de informações, adequações de
práticas e rotinas, entre outras medidas necessárias para o desenvolvimento de uma efetiva
gestão judiciária;
Valores: Agilidade, ética, imparcialidade, probidade, transparência, compromisso
e qualidade.
A partir desse preceito de gestão, o Núcleo tem por essência oferecer à sociedade
um processo justo, ou seja: que atenda aos requisitos do devido processo legal e que entregue
a prestação jurisdicional em tempo razoável, materializado internamente pela aplicação de
um modelo de governança judicial pautado na modernização da gestão pública.
Num contexto nacional, o CNJ, responsável por avaliar o serviço público
prestado pelo Poder Judiciário, tem a atribuição de estimular práticas institucionais com o
objetivo de criar uma rotina de gestão judiciária viabilizada por ações de accountability. Tais
ações consubstanciam-se em práticas que estabeleçam padrões ideais de funcionamento da
justiça e de responsabilidade dos agentes públicos por suas condutas ou omissões. Nessa
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medida, confere à gestão da informação o encargo objetivo de instituir procedimentos com
base em dados estatísticos veiculados por relatórios, como o controle de acervo, a
produtividade de servidores e magistrados, dentre outros indicadores constantes no Justiça em
Números, tudo para avaliar o desempenho dos tribunais, oferecer-se à análise pelos seus
servidores e ser fonte de conhecimento para a sociedade.
O modelo de gestão judiciária proposto pelo CNJ é composto por dados gerais de
movimentação processual e litigiosidade, sua composição resulta dos seguintes indicadores
principais: litigiosidade, que traz o fluxo processual da justiça e os indicadores de
produtividade; desempenho; percentual de processos eletrônicos; e recorribilidade
consolidada por tribunal e por segmento de justiça.
Atento a esse novo modelo de gestão e observados os indicadores de qualidade, o
NACOM, em crescente grau de responsabilização e reformulação das estratégias estruturou
em 2017 suas metas e contou para sua operacionalização com uma organização interna
direcionada por sua coordenação. O objetivo foi potencializar os serviços prestados a partir
da definição de um modelo gerencial que não somente organizou a distribuição de
competências como primou pela divisão de funções; pela realização de estudos direcionados;
pela fixação de matérias afins entre os grupos de assessores, especializando-se, nesse toar, o
julgamento de forma a possibilitar que o quantitativo produzido seja diretamente
proporcional à qualidade das decisões proferidas, sempre, com atenção cumulativa aos dois
referenciais (produtividade e qualidade).
Nesse norte, o NACOM, no exercício do ano de 2017, privilegiou o uso de uma
gestão estratégica constituída por um conjunto organizado de práticas instrumentalizadas por
relatórios sistêmicos e análises de dados que materializaram e impulsionaram o projeto de
julgamento das demandas repetitivas, estabelecendo uma rotina de pesquisas e estudo do
acervo das unidades judiciárias para identificação de demandas com possibilidade de atuação
em regime de mutirão, tanto no julgamento quanto na prática de atos cartorários.
Nesse toar, assume relevância o trabalho de pesquisa a cargo do setor de
prospecção do Núcleo por consistente na identificação de demandas em massa, partindo-se,
para tanto, da análise do acervo processual e da leitura dos elementos essenciais do processo
(competência, classes, assuntos, partes e procuradores), rotina que se consolida pelos dados
gerados pelos relatórios estatísticos do sistema e-Proc/TJTO, sobretudo em relação ao acervo
em tramitação de todas as unidades judiciárias, pesquisa que permite, ainda, a identificação
de processos inertes há mais de 100 dias no localizador, processos que aguardam audiência
de instrução e julgamento, processos suspensos e aptos à baixa definitiva entre outros.
Com mesma metodologia, em 2018, integraram-se ao planejamento do NACOM
ações de monitoramento e gerenciamento de processos submetidos à sistemática de
julgamento de casos repetitivos, com a finalidade de auxiliar magistrados e servidores nas
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atividades de suscitação de precedentes, conforme os requisitos contidos no artigo 976,
incisos I e II, § 4º, do Código de Processo Civil.
Assim, no sentido de otimizar os resultados do Tribunal, o Núcleo científica as
unidades judiciárias sobre pontos de incongruência e sugere a adoção de medidas corretivas e
preventivas, além de lhes prestar auxílio para impulso do necessário.
Outras práticas adotadas em 2017 e que foram aperfeiçoadas no ano corrente
referem-se à modernização das ferramentas de gestão e controle, como, por exemplo, a
criação da plataforma virtual que conta com mecanismos de controle de prazos, distribuição
de processos, integração de dados estatísticos de produtividade extraídos do sistema eProc/TJTO e representados por infográficos, que, por sua vez, destacam a evolução gradativa
dos esforços da equipe em relação às metas determinadas e àquelas futuramente
estabelecidas, pois estão em constante transformação. A aludida ferramenta é objeto de
parceria iniciada com a Procuradoria Geral do Estado do Tocantins e traduz uma das formas
de cooperação institucional entre o Judiciário e o Executivo, por meio do intercâmbio de boas
práticas e experiências, em proveito de um sistema da justiça pautado na unicidade e
eficiência.
Assim, com desígnio de oficializar as práticas operacionais e conferir
representatividade, a Coordenação formalizou o Regimento Interno do Núcleo de Apoio às
Comarcas, Portaria nº 003/2018 de 29 de agosto de 2018, para deliberar sobre a organização
funcional das atividades desenvolvidas internamente, a partir da delimitação em setores:
Coordenação, Gabinete dos Magistrados, Assessoria Jurídica, Equipe de Planejamento e
Gestão Estratégica, Equipe de Apoio e Prática Jurídica (EAPJ) e Cartório.
O Regimento Interno do NACOM tem a premissa de definir competências,
garantir a contínua prestação do serviço público, definir a metodologia de trabalho,
regulamentar o planejamento estratégico em curso e principalmente garantir sua continuidade
em gestões futuras.
Outra inovação efetivada em 2018 foi o formulário de atendimento judicial criado
pelo NACOM com o propósito de ampliar o acesso à informação e consubstanciado na
Portaria nº 004/2018 que instituiu uma nova via de comunicação, a par das já existentes, entre
as partes, interessados e advogados com os magistrados integrantes do Núcleo. A ferramenta
viabilizada pelo formulário virtual de atendimento judicial alicerça-se na evolução dos
mecanismos de comunicação potencializados pela internet e na busca incessante deste Núcleo
por ações que permitam respostas ainda mais céleres à sociedade. O objetivo de aperfeiçoar
os canais de comunicação do NACOM com as partes interessadas externas e outras áreas do
próprio Tribunal se concretiza, portanto, por meio dessa plataforma informacional.
O NACOM, por conseguinte, ciente do dever que lhe fora conferido, visa
otimizar os processos de trabalho que lhe tocam, de modo a que sua atuação seja reconhecida
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como exemplo de gestão na área fim, desejoso de que o exercício do planejamento, em
especial, dos planos voltados para a obtenção de resultados, com base no estabelecimento, na
execução e no acompanhamento de metas e ações vinguem e se multipliquem no âmbito
deste Tribunal de Justiça.
3.1 Transparência da Gestão
Com o intuito de oferecer à sociedade uma maior transparência sobre suas ações e
atividades, disponibiliza informações sobre os resultados, práticas, projetos e outros temas de
interesse da sociedade, que podem ser acessados no Portal NACOM, no endereço eletrônico:
<http://www.tjto.jus.br/index.php/institucional/projetos-tjto/nacom>

3.2 Ação Social
O projeto “Doe brinquedos, doe amor!” realizado em razão do dia das crianças
(12/10) contemplou mais de cem crianças carentes com brinquedos. A ação promovida pelo
NACOM, buscou estimular a consciência social para celebrar a conquista dos direitos das
crianças e adolescentes.
As doações de presentes foram entregues a meninos e meninas atendidos pela
ONG Sonho de Criança, em Luzimangues e a comemoração pelo Dia das Crianças ainda
contou com almoço na companhia dos voluntários da campanha.
O projeto foi inteiramente desenvolvido pelos assessores jurídicos do NACOM,
Ilka Borges, Marla Coelho e Régis Zago, com o intuito de proporcionar momentos de alegria
às crianças carentes, com ações de educação, saúde, recreação, cultura e lazer, oportunizandolhes a descoberta de um mundo além da situação de vulnerabilidade que vivenciam,
ajudando-lhes, na medida do possível, a fortalecer a autoestima.
A ação social buscou assegurar às crianças carentes o direito ao lazer através do
brinquedo, sendo amplamente abraçada por todos os servidores e magistrados do Núcleo e
também do Tribunal de Justiça, familiares e amigos que se empenharam em proporcionar um
dia especial àquelas crianças.

4. AÇÕES, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Das atividades desenvolvidas no segundo semestre de 2018, destaca-se a
participação do Juiz Auxiliar do NACOM, Rodrigo da Silva Perez Araújo, em comissões e
projetos constituídos com vistas à asseguração da prestação de um serviço público de
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qualidade, mediante a busca contínua de inovações e melhorias passíveis de serem agregadas
ao fluxo de trabalho e às rotinas dos servidores do Poder Judiciário.
Os trabalhos suprarreferidos foram ser desempenhados com a colaboração
fundamental dos assessores jurídicos do NACOM, nas seguintes comissões:
1. Comissão Permanente de Padronização dos Modelos, no sistema e-Proc/TJTO,
para cumprimento de Atos Cartorários – SEI - 18.0.000024581-6 - Presidente,
o magistrado Rodrigo da Silva Perez Araújo, Juiz Auxiliar do Núcleo de
Apoio às Comarcas.
2. Comissão para revisão do Provimento CGJUS nº 2/2011 – Normas Gerais da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins – SEI 18.0.0000228857 – Membro Coordenador dos trabalhos - Dr. Rodrigo da Silva Perez Araújo.
3. Grupo de Estudos com o objetivo de atualizar o Provimento nº 1, de 24 de
janeiro de 2013, e elaborar Manual de Procedimentos para as Varas Cíveis.
SEI 17.0.000016842-4 - Rodrigo da Silva Perez Araújo, Juiz de Direito e
Coordenador do Núcleo de Apoio às Comarcas, Presidente;
4. Projeto “Alienação Antecipada: Leilão” foi instituído por meio da Portaria n°
2660/2017 – CGJUS/ASPCGJUS, de 19 de maio de 2017, publicada no Diário
de Justiça n° 4039 de 22 de maio de 2017, com edição dada pela Portaria Nº
3981/2017 - CGJUS/ASCGJUS, com escopo de proceder à alienação de todos
os veículos depositados sob a responsabilidade do Poder Judiciário, no Estado
do Tocantins, de forma antecipada ou não, e, com isso, reduzir custo para a
acomodação desses veículos, que sabe ser dispendioso e, ainda, nem sempre
adequada, bem como evitar a depreciação natural dos veículos e, não menos
importante, evitar a propagação de vetores de doenças, como as
transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypit.

A participação do NACOM, representada nos projetos conduzidos pelo Juiz
Rodrigo da Silva Perez Araújo, reafirma a linha intelectiva de todos os trabalhos
desenvolvidos e que se encontram atrelados ao planejamento estratégico do Núcleo. A
atualização das normativas, a padronização de rotinas, procedimentos, documentos oficiais,
objetos de estudo em todas as comissões mencionadas surgem para ampliar o controle, além
de adequar os procederes à nova realidade de virtualização dos processos e às orientações de
regulamentação advindas com o Novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 16 de
março de 2015.
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5. PRODUTIVIDADE E RESULTADOS

O Poder Judiciário do Tocantins reconheceu, ao agraciar o Núcleo com o selo
intitulado Pacto pela Produtividade - 2017, o trabalho obstinado realizado pelos magistrados,
servidores e estagiários do NACOM, premiação essa recebida com alegria por ocasião da
abertura do corrente ano judiciário. Tal reconhecimento ratifica a crescente evolução dos
resultados entregues à sociedade pelo NACOM, consoante visualiza-se graficamente abaixo:

O enfoque dado ao planejamento estratégico em 2017 promoveu uma mudança de
paradigma primando-se pela gestão da informação e uso de uma inteligência operacional
viabilizada pelas ferramentas condizentes e existentes no sistema e-proc/TJTO, alcançandose, assim, resultados maiores e ainda melhores.
Por oportuno, implica relembrar a quantidade de processos de conhecimento
concernentes a meta 1 do CNJ julgados pelo Tribunal de Justiça do Tocantins em 2017, com
prolação de 96.683 (noventa e seis mil seiscentos e oitenta e três) sentenças, cuja somatória
global dos julgamentos efetuados pelos magistrados do NACOM resultou em 11.946 (onze
mil novecentos e quarenta e seis) sentenças proferidas, ou seja, 12% (doze por cento) dos
números alcançados pelo Poder Judiciário naquele ano.
Considera-se expressivo o resultado alcançado pelo NACOM em 2017, o que
traduz os esforços de sua atuação na evolução da produção de julgamentos e redundou
diretamente na avaliação positiva de desempenho deste TJTO pelo CNJ, que lhe agraciou
com a categoria Ouro do Selo Justiça em Números, em claro reconhecimento ao investimento
realizado na gestão da informação e no cumprimento de normas de transparência, avaliada,
evidentemente e ademais, sua produtividade.
Já em relação a este ano de 2018, novo enfoque, trazido à baila pelos Juízes
Auxiliares da Presidência e ratificado no SEI 18.0.000003168-9 redefiniu a frente de trabalho
desenvolvida pelo Núcleo no ano anterior, indicando-se como norte o julgamento de
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demandas repetitivas por meio do projeto “Mutirões Temáticos”, para somente então se
priorizar em 2018 o julgamento de processos com maior complexidade de cognição, próprios
das metas 2, 4 e 6 do CNJ.
Os efeitos dessa posição foram determinantes no direcionamento das ações
estratégicas desenvolvidas no Núcleo. E, diante desse quadro, todos os esforços da Equipe de
Gestão Estratégica do NACOM foram no sentido de impulsionar - limitados ao que competia
ao Núcleo - a identificação de tais conjuntos de processos.
Nesse contexto, cabe também mencionar que o NACOM paralisou sua atividade
fim, produção de julgamentos, pelo período de 26/03/2018 a 04/05/2018, correspondente a 40
(quarenta) dias, por determinação da Presidência, para auxílio e suporte técnico a implantação
e atualização do Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP 2.0-, no âmbito do Poder
Judiciário do Tocantins, com a finalidade de acelerar a atualização das informações sobre o
quantitativo carcerário do Estado.
Nesse projeto, o NACOM movimentou 1.898 (mil oitocentos e noventa e oito)
processos que resultaram no cadastro de aproximadamente 1.118 (mil cento e dezoito) presos
no BNMP 2.0, número correspondente a 32,23% da população carcerária Tocantinense se
considerado o quantitativo de 3.468 (três mil quatrocentos e sessenta e oito) presos constante
no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen) de Junho/2016.

Como se pode verificar a atuação do Núcleo denota os esforços concentrados na
atualização de todas as informações necessárias para manutenção e atualização constante do
BNMP, assim como reafirma a importância das atividades promovidas no sentido de cumprir
as metas e prazos estabelecidos pelo CNJ.
As prefaladas novas frentes de trabalho implementadas no decorrer deste ano
somadas ao decréscimo da força produtiva decorrente do deslocamento de três assessores
jurídicos lotados no NACOM para o desempenho de afazeres afetos à Segunda Instância,
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impactaram de forma direta na produção interna de julgamentos em relação ao ano anterior,
considerada, para tanto, a produção desenvolvida pela Assessoria Jurídica e a EAPJ até 31 de
dezembro de 2018, contudo as outras linhas de trabalho desenvolvidas pelo NACOM como o
projeto “Mutirãozinho” em conjunto com a produção dos magistrados do Núcleo quando em
substituição, excluída a produção de suas respectivas titularidades, resultaram em 12.593
(doze mil quinhentos e noventa e três) julgamentos, o que representa um aumento de 2,91%
(dois ponto quarenta e dois por cento) da produção global do NACOM se comparado ao ano
de 2017, conforme gráfico abaixo:

Os dados referentes aos julgamentos proferidos pelo NACOM, no biênio
2017/2018, estão discriminados no infográfico abaixo com a individualização da
produtividade de acordo com a respectiva linha de produção:

Verifica-se, portanto, uma redução do quantitativo interno de sentenças, da
produção dos assessores jurídicos lotados no Núcleo e da equipe de estagiários e voluntários
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(EAPJ), no entanto, sem prejudicar o resultado global pelas medidas de contingência
planejadas pela Coordenação e materializadas pelo resultado do projeto “Mutirãozinho”.
Os fatores que levaram a redução da produção interna do Núcleo são justificáveis
e deve-se, nessa medida, a maior complexidade na análise cognitiva dos processos de metas
2, 4 e 6 do CNJ, ponto de enfoque do ano, assim como também pelo apoio na atualização do
BNMP e o deslocamento dos assessores jurídicos do NACOM para prestarem suporte técnico
nos Gabinetes de 2ª Instância, o que reforça a constante e imediata adequação do
planejamento do Núcleo sempre que necessário ao atendimento das solicitações da
Presidência.
Mas como se vê, mesmo ante a necessidade de readequação do planejamento e
com os deslocamentos de mão de obra reajustados a outras finalidades institucionais, ciente
do elevado volume de demandas e cioso da missão de fazer cumprir as metas prioritárias, o
NACOM promoveu com o auxílio de magistrados, servidores e estagiários frentes de trabalho
em 2018 com o intuito de alavancar os resultados institucionais principalmente em relação ao
número de julgamentos. Nesse contexto, como já mencionado, surgiu a necessidade de
direcionar outras frentes de trabalho como o projeto “Mutirãozinho” e EAPJ.
O Mutirãozinho consiste na designação, pelo período de 22 dias úteis, de juízes
que atuam em varas onde o número de processos está dentro do panorama esperado, para
unidades da Justiça com um fluxo maior do que o previsto.
Toda a formação, condução, organização foi totalmente pensada e executada pela
Coordenação, Equipe de Gestão Estratégica e Cartório do NACOM. O projeto tem foco na
Meta 1 do CNJ, cujo objetivo é fazer com que o número de processos julgados mensalmente
seja maior do que o número de processos inseridos no sistema e-Proc/TJTO no mesmo
período. Dessa forma, o juiz titular da Vara que recebe a ajuda pode se concentrar nos
processos de maior complexidade, enquanto o juiz que trabalha pelo Mutirãozinho se
responsabiliza pelas demandas repetitivas.
O Mutirãozinho foi criado em 2017. Em novembro daquele ano, quando foi
realizada a primeira edição, ainda como projeto piloto, cinco varas foram atendidas,
totalizando 257 (duzentos e cinquenta e sete) atos judiciais, dos quais 206 (duzentos e seis)
foram sentenças.
Em 2018, a primeira etapa do projeto iniciou-se em fevereiro com o apoio de
nove magistrados em atendimento a oito unidades judiciárias, que resultou na movimentação
de 695 (seiscentos e noventa e cinco) processos com atos judiciais publicados até 03 de abril
de 2018, conforme ilustrado a seguir:
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Na sequência, a produção global do projeto Mutirãozinho 2/2018 obteve um total
de 626 (seiscentos e vinte e seis) sentenças, 69 (sessenta e nove) decisões e 103 (cento e três)
despachos proferidos pelos oito magistrados que atuaram em regime de mutirão nas 11 (onze)
unidades judiciárias do TJTO. As portarias que integram o referido projeto vigoraram durante
os meses de abril e maio de 2018, tendo a individualização mensal e a respectiva totalidade
de atos, representados graficamente:

Na primeira etapa do Projeto Mutirãozinho 3/2018, a produção global alcançou o
resultado de 586 (quinhentas e oitenta e seis) sentenças, 79 (setenta e nove) decisões e 95
(noventa e cinco) despachos proferidos nas quatro unidades judiciárias, Juízo da 5ª Vara
Cível de Palmas, Juízo da 1ª Vara Cível de Colinas do Tocantins, Juízo da 3ª Vara Cível de
Palmas e Juízo da 2ª Vara Cível de Palmas, contempladas pelas portarias.
A estatística realizada a partir do Relatório de Movimentação por Pessoa, do
sistema e-Proc/TJTO, considerou as decisões proferidas até 22 de junho de 2018 para os
magistrados que encerram a análise de todos os casos; e, até 03 de julho de 2018, para
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aqueles que ainda possuem portaria em andamento; o termo inicial foi o indicado nas
portarias de designação de cada magistrado.
Em definitivo, a portaria encerrou-se em 31 de julho de 2018 com a publicação de
673 (seiscentos e setenta e três) sentenças, 92 (noventa e duas) decisões e 123 (cento e
vinte e três) despachos, conforme demonstrado no gráfico abaixo, que indica o quantitativo
geral:

A última etapa do projeto, Mutirãozinho 4/2018, vigorou de 28 de junho a 31 de
julho com a movimentação de 307 (trezentos e sete) processos originários da 1ª Vara Cível de
Gurupi e 4ª Vara Cível de Palmas. O resultado da atuação em regime de mutirão, foi a
publicação de 265 (duzentos e sessenta e cinco) sentenças, 20 (vinte) decisões e 28 (vinte e
oito) despachos, totalizando 313 (trezentos e treze) atos judiciais.
A seguir a representação gráfica denota a produção geral dessa etapa:

.
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Adiante o gráfico com o resultado global do projeto:

Tais números, sem dúvida alguma, denotam quão relevante é a
produtividade do NACOM para o alcance por este Tribunal de Justiça do Tocantins das
metas traçadas pelo CNJ.
É dizer, repise-se: os esforços envidados pelo Núcleo visam sempre ao
atingimento de melhores resultados, com eficiência operacional, organização e qualidade.
Nada disso seria possível sem o investimento feito na formação de uma equipe coesa,
experiente e engajada com as orientações consolidadas na Resolução nº 1942 do CNJ, cuja
atuação prima por práticas e políticas nacionais que confira prioridade ao Primeiro Grau de
Jurisdição e redundem na redução do acervo de processos de conhecimento.
5.1 Recorribilidade Externa
Como visto, diversas frentes de trabalho estão em constante desenvolvimento
com o objetivo de aprimorar equitativamente os resultados quantitativos e qualitativos do
Núcleo.
A implantação do relatório Recorribilidade Externa - NACOM foi recentemente
disponibilizado no sistema e-Proc/TJTO e configura importante ferramenta na análise do
processo de melhoria e referencial para estabelecer diretrizes em favor da efetividade das
decisões.
Desde a criação da sua plataforma no e-Proc/TJTO, ocorrida no fim do ano de
2015 (primeira remessa para o núcleo ocorreu no dia 15/12/2015, às 14hrs38min42seg), o
NACOM, até 31 de dezembro de 2018, proferiu-se 16.747 (dezesseis mil setecentos e
2

Resolução Nº 194 de 26/05/2014 - CNJ - Institui Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e
dá outras providências. <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2483>

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS
NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS – NACOM

quarenta e sete) julgamentos3 e 570 (quinhentos e setenta) decisões. No que diz respeito à
interposição de recursos, o NACOM teve 6.382 (seis mil trezentos e oitenta e dois)
julgamentos atacados, dos quais 446 (quatrocentos e quarenta e seis) foram reformados e 82
(oitenta e dois), anulados.
No sentido ilustrar o indicadores de qualidade segue abaixo gráficos que denotam
o percentual de reforma e anulação das sentenças proferidas pelo NACOM submetidas a
recurso, o primeiro indica o percentual de recursos providos em face da quantidade de
sentenças proferidas no respectivo ano e o segundo gráfico as sentenças anuladas em face da
quantidade de sentenças proferida no respectivo ano.

Os dados do Relatório de Recorribilidade Externa - NACOM, compila a partir
das informações movimentadas na árvore processual o resultado da análise recursal quando
do lançamento dos movimentos 80176 - Julgamento Reformado ou 80174 - Julgamento
Anulado. É importante ressaltar, que a estatística foi viabilizada após a criação de plataforma
própria do NACOM no sistema e-Proc/TJTO, conforme já informado, ocorreu apenas em no
fim do ano de 2015, portanto as sentenças proferidas antes desta data eram minutas na base
da vara de origem não sendo possível identificar possível reforma ou cassação.
3

Sistema e-Proc/TJTO - Unidade: NACOM - Perfil: Magistrado - Relatórios - Recorribilidade Externa - NACOM
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Como visto nos gráficos tanto os percentuais de reforma 1,34%, 2,1% e 0,42%
como os de anulação 0,44%, 0,23% 0,10% dos respectivos anos, 2016, 2017 e 2018 são
ínfimos, no entanto, insta mencionar que esse percentual é variável, uma vez que considerou
como referência o ano de julgamento da decisão submetida ao recurso, logo podem existir
recursos ainda não analisados pelo Tribunal ou Turma Recursal. Mas o mais importante é a
possibilidade de auferir o indicativo de casos reformados referente a quantidade de sentenças
proferidas do mesmo ano, destacar os assuntos com maior índice de reforma e então
fundamentar a frente de entendimentos do gabinete NACOM e garantir um contínuo
desenvolvimento do fator qualidade.
O principal objetivo da implantação do relatório de recorribilidade é o controle de
qualidade das decisões minutadas pelo NACOM, essas informações estatísticas passam a
integrar uma rotina de análise e colabora para um constante aperfeiçoamento das decisões a
fim de que cumpram os objetivos legais para garantia ao cidadão que o Poder Judiciário tenha
realizado de fato uma análise da questão apresentada sem ambiguidades, incertezas, ou seja,
uma decisão eficaz ao fim que se propõe.

5.2 Cartório NACOM
“O Judiciário é um só no Brasil; não temos vários poderes judiciários”, disse a
presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, nessa linha de
raciocínio, desde a sua implantação em meados de abril de 2017, o Cartório NACOM presta
auxílio aos demais cartórios judiciais, cujo objetivo principal é a redução da taxa de
congestionamento4, alcançada pela aceleração do cumprimento dos atos cartorários visando a
baixa definitiva de feitos, em suma, o impulso processual uniformizado, efetividade,
eficiência e qualidade nos serviços entregues à população.
Prestes a completar dois anos de existência, o Cartório NACOM vem crescendo
diariamente e se tornando um ponto de apoio às outras unidades para esclarecimento de
dúvidas, melhoria na dinâmica de trabalho e contribuição para padronização de atos
cartorários.
O andamento processual conferido pelo NACOM aos feitos que lhe são
encaminhados para serem sentenciados não encontrou alteração no corrente ano, isto é, o
processo é sentenciado e subsequentemente o ato é cumprido pelo Cartório deste Núcleo que
se encarrega de devolvê-lo à vara de origem devidamente baixado, com recurso já distribuído
4

A taxa de congestionamento mede a efetividade do tribunal em um período, levando-se em conta o total de casos novos que ingressaram,
os casos baixados e o estoque pendente ao final do período anterior ao período base. <http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestaoe-planejamento-do-judiciario/indicadores/486-gestao-planejamento-e-pesquisa/indicadores/13659-03-taxa-de-congestionamento>
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ou em fase de cumprimento de sentença. Tal proceder “desafoga” as escrivanias judiciais,
reduzindo etapas desnecessárias e também prima pela rápida correção de erros ou de
situações irregulares, práticas essas que somadas às demais já expostas no curso deste
relatório reforçam o atual cenário de evolução constante.
De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, o Cartório NACOM recebeu 10.663 (dez
mil seiscentos e sessenta e três) processos e devolveu às varas de origem 10.270 (dez mil
duzentos e setenta), devidamente cumpridos, dos quais 2.684 (dois mil seiscentos e oitenta e
quatro) foram baixados, segundo apontado pelo levantamento estatístico, incluída a
produção do projeto “Providências Finais”5, em que se adotam todas as providências
necessárias até a baixa do processo ou remessa em grau de recurso.
Oportunamente, cabe reiterar que o projeto “Providências Finais” é baseado em
relatório do sistema e-Proc com a disponibilização de uma relação total de processos julgados
e não baixados, onde a contribuição do NACOM visa alcançar as expectativas de reduzir o
acervo de processos ativos deste Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Abaixo, o gráfico ilustra discriminadamente o quantitativo de processos baixados Comparativo 2017 x 2018, considerando o início da implantação do Cartório NACOM e o
período correspondente a outras frentes de trabalho, como por exemplo o auxílio na
atualização do Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP 2.0:

Ressalte-se que, em 2018, o Poder Judiciário Tocantinense baixou 161.9066 (cento e
sessenta e um mil novecentos e seis) processos em 127 (cento e vinte e sete) varas judiciais,
ou seja, uma média de 1.274 (mil duzentos e setenta e quatro) processos baixados por vara. O
Cartório do NACOM baixou 2.684 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro) até 31/12/2018.
5
6

Processo SEI - 18.0.000003432-7
Fonte CENARIUS TJTO <http://wwa.tjto.jus.br/cenarius/AtosJudiciais>
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Portanto, em comparação com as unidades judiciais, o Cartório NACOM baixou 110,67%
(cento e dez vírgula sessenta e sete por cento) a mais que a média dos cartórios deste
Estado.
Vale ressaltar, ainda, que o Cartório do NACOM também atuou em demandas
específicas solicitadas por algumas escrivanias (SEIs nº 17.0.000035359-0, 18.0.0000249706, 18.0.000025500-5, 18.0.000006887-6, 18.0.000017639-3), como por exemplo, verificação
e correção dos movimentos processuais; remessas ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e as Turmas Recursais; bem como citações e
intimações para audiências de tentativa de conciliação, além de citações e intimações em
ações de execução, monitórias e demais atos cartorários em demandas aleatórias, totalizando
o quantitativo de 2.147 (dois mil cento e quarenta e sete) processos analisados.
No que concerne à área criminal, o Cartório encontra-se atuando remotamente em
demandas específicas solicitadas pelas escrivanias, no tocante a organização dos
localizadores e definição das demais providências pendentes, como, por exemplo, identificar
e relacionar bens apreendidos, expedir e encaminhar ofícios, formulários para Secretaria de
Segurança Pública e para o Tribunal Regional Eleitoral (SEI nº 18.0.000015346-6 e SEI nº
18.0.000006176-6), além de auxiliar nos atos posteriores as sentenças proferidas por este
Núcleo, em que o processo também é devolvido para a vara de origem baixado ou com
recurso distribuído.
As atividades desenvolvidas pelo cartório NACOM geraram a prática de 130.105
(centro e trinta mil e cento e cinco) atos, dentre intimações, retificações de classe,

expedição de cartas, mandados, ofícios e outros, conforme demonstra o gráfico abaixo:

Em comparação aos dados anual anterior, verifica-se o aumento de 69.218
(sessenta e nove mil duzentos e dezoito) atos praticados pelo Cartório NACOM, ou seja, um
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acréscimo de 113,68% (cento e treze vírgula sessenta e oito por cento), permanecendo as
expectativas de crescimento e evolução da produtividade do Núcleo.
Com base no quantitativo aferido, demonstra o desempenho positivo dos
resultados alcançados pelo Cartório NACOM no ano de 2018 que, alinhados ao planejamento
estratégico deste Núcleo, representam a linha intelectiva de gestão atualmente aplicada com o
objetivo de auxiliar o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no alcance de sua missão e
visão institucional.

5.3 Equipe de Apoio e Prática Jurídica – EAPJ
A Equipe de Apoio e Prática Jurídica - EAPJ é um programa de estágio e
voluntariado do NACOM, reestruturado no ano de 2017 para fomentar a missão do NACOM
e, assim, contribuir efetivamente com a atividade fim do Poder Judiciário, propondo-se aos
estagiários/voluntários contato direto e supervisionado com as atividades desenvolvidas pela
assessoria jurídica, agregando conhecimento técnico a sua formação acadêmica e, sobretudo,
colocando-se em prática uns dos projetos desenvolvidos pela atual gestão da Presidência –
“Pacto pela Produtividade”.
O programa de estágio, proporcionado pelo NACOM, é dividido em três frentes
de trabalho: a) execução de atividades cartorárias; b) triagem processual (identificação
da natureza da ação, o ato/fato ilícito e o tema dos processos), inclusive para o banco de
sentença da ESMAT; e, c) elaboração de minutas de sentenças de processos do Juizado
Especial Cível e/ou de menor complexidade quanto à análise probatória.
Neste ano de 2018, com o propósito de alavancar ainda mais a produção, viu-se a
necessidade da atuação específica de 1 (um) magistrado para coordenar a equipe, auxiliado
por 2 (dois) assessores, cuja atuação, na sistemática hodiernamente adotada, foi direta,
presencial e instantânea, para a resolução de dúvidas e auxílio na confecção das minutas e das
triagens dos processos, além da direção de todos os demais projetos, em curso.
No final do primeiro trimestre, vimos a necessidade de contratar mais estagiários
para compor a equipe. Foi aí que pensamos no projeto “prospecção de estagiários” cujo
objetivo foi o de contratar mais 14 estagiários e assim poder alavancar a produção do
NACOM.
Na manhã do dia 07/05/2018, os magistrados do NACOM estiveram na Católica
para o “Bate-Papo” com os alunos desta Instituição cujo tema foi “Think Tanks - Estágio,
vida profissional, carreira jurídica e oportunidades: uma reflexão na perspectiva dos
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magistrados”. Ressaltou-se, na oportunidade, a importância do estágio na vida acadêmica e
profissional do aluno. Na mesma ocasião, os alunos presentes foram convidados a se
inscreverem no Processo Seletivo nº 01/2018, cujo edital foi publicado no dia 02/05/2018,
com a prova prevista para 21/05/2018.

Figura 1 – Foto do dia do evento na Católica

Figura 2 - Foto do dia do evento na Católica
O processo seletivo contou com a participação de 170 (cento e setenta) alunos de
Direito de diversas instituições de Palmas.
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Figura 3 – Foto do dia da Prova
Tivemos bom êxito com o processo seletivo, o qual resultou na contratação de 14
(quatorze) novos estagiários.
Atualmente, contamos com 26 (vinte e seis) estagiários, sendo que destes 11
(onze) recebem bolsa e 1 (uma) voluntária formada. Destes, 4 (quatro) estagiários estão
atuando no Cartório.
Antes da contratação dos novos estagiários, a produção estava em torno de 100
(cem) sentenças por mês. A nossa perspectiva, após a contratação de todos os estagiários, era
a de dobrar a produção de sentenças no mês. Alcançamos o nosso objetivo, pois a média de
produção da equipe subiu para 219 (duzentas e dezenove) sentenças. Saldo bem relevante,
levando-se em conta todo o projeto desenvolvido, sem perder de vista o viés do aprendizado,
foco principal dos nossos estagiários/voluntários.
A figura abaixo indica a evolução da equipe.
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Figura 4 – Produção de sentença até 11.12.2018 – dados extraídos do drive –
Controle de dados e produtividade do NACOM.
Além da produção das sentenças/decisão/despacho, os estagiários/voluntários
realizaram, neste ano de 2018, a triagem de processos para o banco de sentença da ESMAT,
para a distribuição interna entre os assessores e para viabilizar a instauração do IRDR. A
equipe realizou a triagem de mais de 1.000 (um mil) processos, estes que serviram para a
distribuição entre os assessores e para o Banco de sentença da ESMAT. Já a triagem do
IRDR contou com a análise de 10.000 (dez mil) processos.
No ano de 2018, trabalhamos com as seguintes comarcas/varas:
Vara/comarca

Processos analisados

Pendentes de análise

Temático 1 e 2

242

22

JEC Gurupi

115

5

JEC Augustinópolis

124

0

JEC Taquaralto

116

0

JEC Norte

165

135

JEC Sul

21

0

JEC Alvorada

77

0

JEC Araguaína

952

162

Cível de Peixe

2

0

Providências Finais

51

21

Remane. Mutirãozinho

68

56

Embargos de Declaração

42

14
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Total

1.972

415

Tabela 1 – Quantidade de processos analisados x pendentes de análise.
Aliado a esses projetos, estão em andamento os “minicursos” desenvolvidos na
própria unidade e ministrados pelos magistrados integrantes, pelos assessores e por outros
servidores para compartilhamento de conhecimentos e ênfase na manutenção de ambiente
propício à inovação. A ideia é aproveitar o conhecimento e as experiências dos nossos
próprios servidores e, assim, difundir no grupo um anseio de integralização na dinâmica de
trabalho mediante o despertar de um sentimento de cooperação em relação aos resultados
obtidos pela organização, bem como instruir os estagiários/voluntários para a confecção de
minutas das sentenças.
No ano de 2018, os magistrados do NACOM ministraram alguns “minicursos”
voltados à elaboração de sentenças, dentre outras reuniões para alinhar essa nova estrutura de
acompanhamento simultâneo e feedback.
Os assessores também ministraram minicursos para os estagiários, como forma de
orientação, a exemplo da aula de preliminares e prejudiciais, ministrada pelo assessor Renato
Dourado.
Recentemente, no dia 14/11/2018, foi realizado um bate-papo com o Dr.
Valdiram Cassimiro, Tabelião e Registrador do Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis
da cidade de Natividade-TO. O bate-papo teve o intuito de mostrar aos estagiários como é a
carreira de Tabelião e Registrador, rotina de trabalho e um pouco da legislação pertinente.
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Figura 5 – Foto do dia do bate-papo com o Dr. Valdiram.

Figura 6 - Foto do dia do bate-papo com o Dr. Valdiram.
Neste ano de 2018, tentamos uma parceria com a ESMAT, cujo fundamento era
formalizar o que já está sendo realizado pelo NACOM, com vista a conceder aos estagiários o
certificado das aulas que serão ministradas. Continuaremos o estudo do referido projeto no
ano de 2019.
Ainda neste ano, com o projeto “visitas institucionais”, o NACOM oportunizou
aos seus estagiários experiências e práticas do exercício profissional por meio de visitas aos
órgãos auxiliares da justiça.
Com o objetivo de promover uma vivência na prática, o grupo conheceu as
instalações do 22º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, em Palmas. A visita foi a
primeira de um projeto contínuo que tem por objetivo despertar nos estudantes a percepção
sobre a importância de cada profissional no meio social.

Figura 7 – Foto da visita ao exército.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS
NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS – NACOM

Em continuação ao projeto de visitas institucionais, a equipe de estagiários do
NACOM conheceu os estabelecimentos socioeducativos (CASE e CEIP), em Palmas-TO,
bem como as unidades prisionais (UPF e a URSA feminino).
A visita aos estabelecimentos socioeducativos e prisionais foi uma sugestão dos
próprios estagiários que permitiu a vivência de uma realidade que a maioria dos profissionais
só o farão depois de formados.

Figura 8 – Foto da visita ao CEIP.

Figura 9 – Foto da visita ao CASE.
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Figura 11 – Foto da visita à CPP feminino de Palmas.

Figura 12 - Foto da visita à CPP feminino de Palmas.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS
NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS – NACOM

Figura 13 – Foto da visita à URSA feminino de Palmas.

No ano de 2019, continuaremos com o projeto de visitas institucionais. Já
estamos em contato com o diretor da Casa de Prisão Provisória - masculino, Sr. Tiago
Sabino, telefone: 98108-3026 e 99918-0659. Pretendemos visitar, ainda, a DPE, o MPE, a
DPU, o Tribunal de Justiça – por “dentro do Tribunal” etc.
O magistrado, supervisor da equipe de estagiário do NACOM, junto com a sua
equipe, idealizou e promoveu as visitas com o intuito de fortalecer valores e mostrar como
certas atividades acontecem na prática.
Essas ações educativas, voltadas à formação dos estagiários e voluntários, têm
por finalidade contribuir com a efetividade do controle e a promoção da cidadania e também
contribui pela formação e integração inicial dos futuros profissionais ligados à justiça.
Ainda neste ano/2018, finalizamos o nosso “manual dos estagiários” e auxiliamos
para a conclusão do Regimento Interno do NACOM.
6. CONCLUSÃO

A abordagem veiculada neste relatório consolida os resultados do NACOM em
2018. Trata-se da construção de um panorama geral das atividades desempenhadas, ao
demonstrar a partir dos dados estatísticos os resultados jurisdicionais afetos às sentenças,
decisões e despachos proferidos pelo Núcleo, assim como as outras linhas de trabalho que
contribuíram para o alcance de seus objetivos institucionais. Com isso, busca-se dar maior
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transparência à sociedade e apoiar o Tribunal de Justiça do Tocantins quanto ao cumprimento
da metas nacionais e demais diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça.

