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 Em cumprimento aos princípios da efici-
ência e da transparência, apresento o relatório 
de atividades da Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado do Tocantins, relativo ao exercício de 
2019. 

 Durante este ano, não poderia deixar de 
registrar o apoio recebido pelos meus pares, os 
desembargadores do Judiciário do Tocantins, 
em especial, aqui registro, o apoio do desem-
bargador Helvécio de Brito Maia Neto, presiden-
te do Tribunal de Justiça, o qual sempre se mos-
trou sensível e, mesmo diante das dificuldades, 
preocupou-se em atender, dentro do possível, 
às solicitações desta Corregedoria. 

 Privilegiamos, sobretudo, as decisões 
colegiadas, ouvindo colegas e servidores, com 
o fim de aprimorar a prestação da Justiça e pri-
vilegiar o princípio da solidariedade no âmbito 
da Corregedoria-Geral da Justiça.
 
 Ao assumir o cargo de corregedor-geral, 
o meu objetivo sempre foi, e continua sendo, o 
encurtamento da distância entre os juízes, servi-
dores, jurisdicionados, notários, registradores, 
para que a nossa Corregedoria se faça presente, 
através do diálogo franco, direto, transparente 
e sincero, mesmo que, em casos isolados, se 
faça necessário certo rigor, obrigação ínsita ao 
cargo.
 
 Muitas realizações podem ser consta-
tadas neste relatório e de todas podemos nos 
orgulhar, pois foi um trabalho de equipe, mas 
nenhuma delas seria possível sem o empenho 
de todos os nossos colaboradores. Em especial, 
agradecemos o apoio incondicional dos juízes 
auxiliares da Corregedoria, Márcio Barcelos e 
Adonias Barbosa, da Chefe de Gabinete, Kênia 
Cristina, e todos os servidores que colabora-
ram, indistintamente e de forma ímpar, nas rea-
lizações e transposição dos desafios neste exer-
cício de 2019.

 A todos agradeço.

 Boa leitura.

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Corregedor-Geral da Justiça
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1.APRESENTAÇÃO



13Poder Judiciário - Corregedoria Geral do Estado do Tocantins

 O presente relatório tem por desígnio positivar as principais realizações da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins no decorrer do exercício de 
2019.
 
 No primeiro ano da atual gestão, sob o comando do desembargador João 
Rigo, a Corregedoria tem a missão de atuar nas 41 comarcas instaladas e em 274 ser-
ventias notariais e de registro do Estado. Assim, depara-se com o desafio de chegar 
a todos os envolvidos na prestação jurisdicional na Justiça de Primeiro Grau. Para 
isso, foram priorizadas ações que contribuíssem para a modernização e o descon-
gestionamento do Judiciário tocantinense, do serviço extrajudicial, bem assim para 
a participação, valorização e aperfeiçoamento de magistrados e servidores.
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 Diversas ações foram empreendidas com 
o objetivo de reduzir os acervos processuais e 
cumprir as metas estipuladas e monitoradas 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cujos 
resultados refletem uma melhoria significativa 
no desempenho do Judiciário tocantinense no 
ano de 2019:

• Criação do Núcleo de Monitoramento do Perfil de De-
mandas (Numopede) na Corregedoria-Geral da Justi-
ça do Estado do Tocantins, através do provimento nº. 
17/2019, que, através do monitoramento de demandas 
dos serviços judiciários, notariais e de registro, promove 
a identificação de demandas fraudulentas, em duplici-
dade ou em desacordo com preceitos legais;

• Através do Núcleo de Prevenção e Regularização  Fun-
diária (Nupref), instituído pelo Provimento nº 5/2018 da 
CGJUS em junho de 2019, vários termos de cooperação, 
visando à regularização fundiária urbana nos municípios 
do Tocantins foram assinados; 

• Integração da Corregedoria-Geral da Justiça do Tocan-
tins ao Fórum Fundiário dos Corregedores-Gerais da Jus-
tiça do Matopiba, que tem por finalidade o intercâmbio 
de experiências das Corregedorias da região e a busca de 
soluções para os problemas fundiários identificados em 
cada estado membro.

• Ampliação no percentual de cumprimento da meta 2 
para 2019, do CNJ, as quais, em suma, refere-se ao quan-
titativo de julgamentos e redução dos acervos processu-
ais.
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 Outra iniciativa importante foi o projeto “Providências 
Finais”, cujo escopo é a redução da taxa de congestionamento 
por meio da baixa definitiva dos processos pendentes, segundo 
critérios da Resolução nº 76/2009 do CNJ, onde a Corregedo-
ria-Geral da Justiça, por meio do auxílio do Núcleo de Apoio as 
Comarcas (Nacom) e da Coordenadoria de Gestão Estratégica e 
Estatística/Nupara, alcançou a baixa definitiva de 32.157 proces-
sos nas então 42 comarcas do Estado após as ações do 1º e 2º 
mutirão do projeto de redução da Taxa de Congestionamento no 
Judiciário do Tocantins. 
 No campo da inovação, desburocratização e moderniza-
ção da Corregedoria-Geral da Justiça tocantinense, vale realçar 
a iniciativa pioneira no Brasil, que foi a implantação, através do 
GISE, do Sistema Eletrônico Integrado para armazenamento de 
arquivo de segurança dos livros de notas e registros (Sistema Ba-
ckup) para atender a Recomendação nº 09, 11 e Provimento 74, 
todos do Conselho Nacional de Justiça, onde todos os livros e 
atos eletrônicos praticados pelos serviços notariais e de registro 
do Estado do Tocantins serão obrigatoriamente armazenados 
em data center do Poder Judiciário, o que permitirá que a correi-
ção extrajudicial passe a ser 100% virtual e permanente, e, para 
o cidadão, a garantia de guarda dos atos por eles praticados.

 Ainda desenvolveu, em parceria com a Diretoria de Tec-
nologia da Informação do Tribunal, uma aplicativo de consulta 
via código QRCode, que, quando escaneado por celulares, lista 
as informações inerentes ao selo digital permitindo a confirma-
ção da autenticidade e os dados do ato praticado, como também 
a visualização de endereços, telefones e e-mails de cartórios e 
esclarecimentos de dúvidas. O aplicativo pode ser sincronizado 
com o GPS do celular e traçar a rota para o cartório de destino 
desejado pelo usuário.
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 A responsabilidade socioambiental também se fez pre-
sente nas diretrizes desta gestão, com o alargamento do escopo 
do projeto “Usar Menos é Preservar Mais”, de modo que a Cor-
regedoria-Geral da Justiça promoveu, além do monitoramento e 
palestras, a gestão do consumo de água, energia elétrica e de re-
síduos sólidos, implementou a política de descarte consciente e 
disponibilizou conteiners de coleta seletiva de resíduos sólidos, 
alocados no estacionamento externo ao prédio sede da Correge-
doria.

 Também foi desenvolvido, no âmbito da Corregedoria-
-Geral da Justiça, o “Projeto Leia Mais – Dê asas para seu livro!”, 
cujo objetivo imediato é a promoção da leitura de livros, com-
partilhamento de livros usados e o estímulo da desnecessidade 
de aquisição de novos livros, atitude esta que, mesmo sendo um 
pequeno passo, irá contribuir para a redução do desmatamento 
florestal e, assim por diante, contribuir cada vez mais com um 
mundo mais sustentável.

 Não se pode olvidar, finalmente, da participação da Cor-
regedoria-Geral da Justiça na remoção e promoção de oito juí-
zes pelos critérios de merecimento e antiguidade para comarcas 
da Capital e do interior.

 As ações até aqui delineadas são apenas alguns exemplos 
de importantes iniciativas empreendidas durante o exercício de 
2019. Uma visão mais completa e detalhada das atividades de-
sempenhadas por cada uma das unidades que compõem este 
Órgão Censório somente poderá ser extraída da análise comple-
ta do vertente relato.

 Oportuno observar que, no exercício de 2020, novos de-
safios surgirão e serão enfrentados com igual determinação e 
afinco. Todavia, o reconhecimento de tantas conquistas já em 
2019 provoca o irrenunciável agradecimento por parte da Cor-
regedoria a cada desembargador (a), juiz (a), e servidor (a), sem 
cujo empenho e colaboração nada ou muito pouco teria sido re-
alizado. 

 Finaliza-se, neste ensejo, parafraseando o então minis-
tro do Supremo Tribunal Federal Cezar Peluso, segundo o qual o 
comprometimento de todos os que fazem parte da atual gestão 
desta Corregedoria é de “continuarmos a cumprir nossa fun-
ção com independência, altivez e sobranceria, guardando a 
Constituição e o ordenamento jurídico, sem prescindir da hu-
mildade e da coragem necessárias às correções de percurso 
e ao aperfeiçoamento da Justiça, mas também sem temor de 
defender, com a compostura que nos pede o cargo, a honradez 
de nossos quadros e o prestígio da instituição”.



17Poder Judiciário - Corregedoria Geral do Estado do Tocantins



2.ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 
DA CORREGEDORIA
2.1.Organograma da 
Corregedoria-Geral da 
Justiça

18



19Poder Judiciário - Corregedoria Geral do Estado do Tocantins

2.2.Quantitativo da 
Força de Trabalho por 
Situação Funcional
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3.PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO E 
ORÇAMENTÁRIO
3.1.Mapa Estratégico
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3.2 Identidade Organizacional

São componentes da estratégia da Corregedo-
ria-Geral da Justiça o mapa estratégico, que 
está alinhado com macrodesafios do Conselho 
Nacional de Justiça; 

Missão: “orientar, disciplinar e fiscalizar as ati-

Comprometimento: atuar com dedicação, 
orgulho institucional, empenho e envolvi-
mento em suas atividades;

Ética: agir sob a égide de princípios como 
boa-fé, honestidade, lealdade e dignidade;

Economicidade e Eficiência: gerir os re-
cursos públicos de modo necessário e sufi-
ciente, mantendo o nível da boa qualidade, 
priorizando os serviços essenciais e evitando 
desperdício;

Excelência: oferecer serviços públicos com 
qualidade e em tempo razoável;

Transparência e Acessibilidade: tornar pú-
blica sua atuação, dar visibilidade ao desem-
penho e facilitar o acesso às informações, de 
forma a possibilitar a participação e o con-
trole social;

Inovação tecnológica e Cooperação: preo-
cupar-se constantemente com o aprendiza-
do, aprimorar conhecimentos, propor e im-
plementar 7 novas soluções trabalhando em 
equipe, valorizando os servidores e magis-
trados, compartilhando responsabilidades e 
resultados;

Responsabilidade socioambiental: desen-
volver práticas em benefício da sociedade e 
do meio ambiente, bem como criar as condi-
ções para acesso à justiça e efetiva tutela dos 
direitos previstos na Constituição e nas leis.

vidades judiciais de 1ª grau de jurisdição e ex-
trajudiciais, com o objetivo de oferecer uma 
prestação jurisdicional eficiente, eficaz e efetiva 
à sociedade”. E, a visão: “ser reconhecido como 
órgão de referência pela celeridade, imparcia-
lidade e transparência dos serviços prestados”.
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3.3.Orçamento

3.3.1.Orçamento 2019 

3.3.2.Detalhamento Orçamentário 

 Custeado pela fonte do Tesouro Estadu-
al, advindo do repasse duodecimal, a Correge-
doria-Geral da Justiça participa ativamente na 
construção do planejamento e orçamento des-
te Órgão Censório e possui programa orçamen-
tário próprio.

 Na programação orçamentária para 

2019, a Corregedoria-Geral da Justiça, geriu 
quase 1,4 milhão, mais da metade destinado a 
custeio de diárias para a realização da Correi-
ção Geral Ordinária nas unidades judiciais, ser-
ventias extrajudiciais e estabelecimentos pri-
sionais em 24 comarcas do Estado.
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4.GESTÃO DE PROJETOS 
ESTRATÉGICOS E DE 
GESTÃO
 Das 18 metas estabelecidas no Plane-
jamento Estratégico da Corregedoria-Geral 
da Justiça para 2017 a 2020 e com estabeleci-
mento de execução em 2019, algumas tiveram 
destaques neste exercício, seja pelo seu efetivo 
cumprimento, seja pelo alcance social e institu-
cional que obtiveram:

Divulgação da destinação dos recursos provenientes da aplicação de pena 
pecuniária recolhidos em conta judicial vinculada (Resolução 154 CNJ), 
através da edição e publicação do Provimento/CGJUS nº. 15/2019.

No “Programa Coleta Palmas”, três contêineres que foram alocados no esta-
cionamento externo do prédio sede da Corregedoria, com vistas a permitir a 
coleta seletiva de resíduos sólidos. Em parceira com uma das cooperativas 
de reciclagem de papel e plástico conveniada à Prefeitura, todo material 
(papel e plástico) é recolhido para o serviço de reciclagem, gerando retorno 
social nesta ação. 

Apresentação da minuta de Resolução que regulamentará o Código de Ética 
de servidores no âmbito do Judiciário (SEI 19.0.000022029-1).

Em 18/06/2019 e 22/10/2019 foram realizadas palestras para os servidores, 
com objet ivo de conscientizá-los e  sensibi l izá- los para o consumo 
consciente de água, energia e telefone, bem como orientações sobre coleta 
seletiva de resíduos.

Ações 
Realizadas:

Ações 
Realizadas:

META 1 - ATINGIR 70% NO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO ATÉ 2020

META 2 - EXECUTAR 100% DAS AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS PREVISTAS NO PLANO 
DE AÇÃO DA CGJUS, VINCULADAS AO PLS/TJTO

Ação diária e contínua de separação e pesagem dos resíduos sólidos gera-
dos no âmbito da CGJUS, a exemplo de resíduos não recicláveis e reciclá-
veis, tais como pilhas, baterias, plásticos, papel e papelão, lâmpadas.

Implantação do “Projeto Leia Mais – Dê asas para seu livro!”, cujo objetivo é 
a promoção da leitura e o compartilhamento de livros usados, assim como 
estimular a aquisição de novos livros e também a sua reutilização, atitude 
esta que irá contribuir para um mundo mais sustentável.
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Campanha de conscientização e incentivo à economia de água, energia e a 
utilização racional do aparelho de ar-condicionado, lâmpadas de energia 
elétrica, computadores e seus implementos por meio de fixação de adesivos 
próximos aos interruptores de energia elétrica e das torneiras de água.

Alinhamento do Projeto “Usar menos é preservar mais” às diretrizes da Agen-
da 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Desenvolvimento 
Sustentável, com as disposições da Resolução nº 201 do Conselho Nacional 
de Justiça, para promover práticas sustentáveis e a redução dos impactos 
causados pelas atividades desenvolvidas na Corregedoria.

Adesão ao Sistema de Informação e Gestão Socioambiental (Siga), implan-
tado no Judiciário através da Portaria nº. 1761/2019, com intuito de instituir 
um sistema de processamento de informações sobre os indicadores de sus-
tentabilidade.

Adesão à Rede de Sustentabilidade “TO Sustentável”.

Ações 
Realizadas:

Desenvolvimento do “Projeto Backup” para que, através do Sistema de Ges-
tão Integrado das Serventias Extrajudiciais (Gise), fossem armazenados na 
Corregedoria os atos notariais e registrais em formato PDF e XML. 

Expedição da Portaria nº. 303/2019, publicada no Diário da Justiça nº. 4445, 
p. 47, definindo para 2019 correição judicial e extrajudicial em 24 unidades 
judiciárias: Tocantínia, Pedro Afonso, Itacajá, Peixe, Araguaína, Figueirópo-
lis, Formoso do Araguaia, Filadélfia, Goiatins, Itaguatins, Xambioá, Alvorada, 
Araguaçu, Tocantinópolis, Almas, Dianópolis, Ananás, Wanderlândia, Auro-
ra, Taguatinga, Miranorte, Miracema, Araguatins e Augustinópolis.

A Corregedoria-Geral da Justiça participa, ao lado do Tribunal de Justiça, das 
iniciativas para implantação do depoimento especial. Com isso, regulamen-
tou através do Provimento/CGJUS nº. 20/2019, publicado em 19/09/2019, a 
coleta do depoimento especial no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, 
cumprindo integralmente a meta 9 do Planejamento Estratégico 2017-2020.

Apresentação da minuta de Resolução para regulamentar o fundo de custeio 
da eletronização dos serviços notariais e de registro do Estado e de compen-
sação dos custos referentes aos atos registrais da Regularização Fundiária 
Urbana de Interesse Social. 

Ações 
Realizadas:

Ações 
Realizadas:

Ações 
Realizadas:

META 3 - DESENVOLVER E IMPLANTAR O SISTEMA INTEGRADO ATÉ 2020

META 7 - REALIZAR AS CORREIÇÕES PREVISTAS PARA 2019

META 9 - ELABORAR E PUBLICAR PROVIMENTO DE REGULAMENTAÇÃO DA COLETA DO 
DEPOIMENTO ESPECIAL



25Poder Judiciário - Corregedoria Geral do Estado do Tocantins

Disponibilização no site do mapa das comunidades terapêuticas, que aten-
dam usuários de drogas no Estado em parceria com a Secretaria Estadual da 
Cidadania, para auxiliar a atuação das atividades jurisdicionais de 1º grau.

Capacitação para os servidores e magistrados de 1º grau, que permitiu que 
160 servidores fossem capacitados nas funcionalidades do sistema e-Proc. 
E capacitação, via Esmat, de 35 servidores de 1º grau e magistrados ligados 
às Varas da Infância e Juventude, no uso do Sistema Nacional de Adoção e 
Acolhimento (SNA).

O plano de capacitação da Corregedoria para 2019 previu a realização de 
capacitações para os servidores e magistrados, que participaram de 28 ca-
pacitações, além de 7 pós-graduações, cumprindo integralmente a meta 
prevista.

Neste exercício, a meta 16 foi plenamente cumprida. A Corregedoria-Geral 
da Justiça, através das reuniões de análise estratégica, permite que os diver-
sos atores do Judiciário definam prioridades, opinem e conheçam as ativi-
dades estratégicas da CGJUS. As RAEs foram realizadas em junho, setembro 
e dezembro de 2019.

O projeto estratégico “Mapeamento das Rotinas de Trabalho da CGJUS” teve 
como objetivo, otimizar os processos internos, permitindo entender a situ-
ação atual e mapear o fluxo das rotinas internas.  Neste sentido, a COGES 
finalizou a sua colaboração no mapeamento dos fluxos dos processos de 
trabalho de cada setor desta Corregedoria.

Ações 
Realizadas:

Ações 
Realizadas:

Ações 
Realizadas:

Ações 
Realizadas:

Ações 
Realizadas:

META 12 - DISPONIBILIZAR NO SITE DA CGJUS BANCO DE DADOS DAS COMUNIDADES 
TERAPÊUTICAS QUE ATENDAM USUÁRIOS DE DROGA

META 13 - ATINGIR 70% DO ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO PREVISTA NO PLANO ANUAL DE 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA CGJUS DESTINADOS A SERVIDORES E MAGISTRADOS 

META 14 - ATINGIR 70% NO ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES 
DA CGJUS/TO

META 16 - REALIZAR TRÊS RAES EM 2019

META 17 - PROMOVER UMA E GESTÃO INTERATIVA DO PROCESSO DE TRABALHO

Ações 
Realizadas:

Lançamento, durante o 10º Seminário Nacional do Registro Civil e do 2º Se-
minário Estadual do Registro Civil, do “Programa de Verificação da Autenti-
cidade do Selo Digital”, que disponibiliza ao cidadão e usuário dos serviços 
extrajudiciais em um aplicativo, permitindo ao cidadão conferir as princi-
pais informações contidas no selo do respectivo ato, auxiliando as serven-
tias na conferência de atos que chegam até elas.

META 18 - PROMOVER AÇÕES QUE TRAGAM EFICIÊNCIA E EVITEM EVASÃO DE 
RECEITAS DO FUNJURIS
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A Verificação da Autenticidade do Selo Digital, consultado por meio do QR 
Code, poderá ser realizada nos cartazes afixados nos fóruns, cartórios, ser-
ventias extrajudiciais e órgãos públicos do Tocantins, pelo portal da internet 
da Corregedoria-Geral da Justiça ou diretamente no selo gerado e fixado no 
ato lavrado ou registrado nas serventias.

Com esse investimento em transparência, fiscalização e cidadania, a Corre-
gedoria almeja eficiência e evitem evasão de receitas do Funjuris, onde os 
recursos advindos da receita das serventias extrajudiciais, representam % 
ao Fundo de Aprimoramento e Aparelhamento do Poder Judiciário – Funju-
ris.

Ações 
Realizadas:



5.INOVAÇÕES
5.1.Núcleo de Monitoramento de 
Perfil de Demandas - Nupomede

 Criação em 1º de julho de 2019, através 
do Provimento/CGJUS nº. 17/2019, o Núcleo de 
Monitoramento do Perfil de Demandas (Nupo-
mede), composto por um juiz auxiliar da Corre-
gedoria-Geral da Justiça, cinco juízes de direito 
e três servidores, os quais foram designados 
pela Portaria/CGJUS nº. 1451/2019.

As atividades do Nupomede

Monitorar demandas dos serviços judiciários, notariais e de registro;

Identificar demandas fraudulentas, predatórias ou outras igualmente atentatórias à 
dignidade da Justiça, de ofício ou mediante recebimento de notícias;

Identificar eventos que possam comprometer a funcionalidade, a eficiência e/ou a cor-
reção dos serviços judiciários, notariais ou de registro;

Apoiar os magistrados e servidores na identificação de demandas relacionadas às situ-
ações previstas nos incisos anteriores;

Analisar os dados a serem fornecidos pela Coordenadoria de Gestão Estratégica (Coges) 
e promover as respectivas informações aos magistrados, observados os termos legais;

Elaborar estudos e publicar subsídios técnicos que permitam a juízes de direito e servi-
dores a identificação de novas demandas, que possam ter sido postuladas em duplici-
dade ou em desacordo com preceitos legais;

Propor ao corregedor-geral da Justiça a realização de diligências e comunicação de fa-
tos que exijam investigação às autoridades competentes;

Sugerir ao corregedor-geral da Justiça o estabelecimento de cooperação técnica, cientí-
fica e operacional: com outros órgãos do Poder Judiciário; com o Ministério Público, a 
Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Tribunal de Contas do Estado 
do Tocantins, a Receita Federal do Brasil, as polícias judiciárias e outras instituições.
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5.2.Fortalecimento do Núcleo 
de Prevenção e Regularização 

Fundiária - Nupref

 A Corregedoria Geral da Justiça criou em 
2018, através do Provimento/CGJUS nº. 5/2018, 
o Nupref, atendendo à Meta 18/2018 do Con-
selho Nacional de Justiça, em busca da redu-
ção dos entraves no processo de regularização 
fundiária no Tocantins e prevenção de conflitos 
fundiários não judicializados, além de garantir 
uma segurança jurídica aos proprietários de 
terras urbanas e rurais.
 
 O Núcleo também busca mecanismos 
para a concretização dos objetivos constitu-
cionais, inclusive promovendo a desburocrati-
zação destas atividades, sem perder de vistas 
a devida segurança proporcionada pela inte-
gração de diversas instituições atuantes nessa 
temática, como: Incra, PGE/TO, PGM/Palmas, 
ATM, Anoreg, Terratins, Itertins, entre outros co-
laboradores.
 
 Em 2019, através da Portaria nº. 899 de 
02 de maio de 2019, foi designada a comissão 
do Nupref para o biênio 2019-2021.
 
 Presente em 23 comarcas pelo Projeto 
Justiça Cidadã, o Nupref formalizou 20 Termos 
de Cooperação Técnica entre o Poder Judiciário 
e os municípios e 6 estão em vias de serem assi-
nados.
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MUNICÍPIOS QUE 
ASSINARAM O TERMO DE 

COOPERAÇÃO

Pequizeiro

Guaraí

Carrasco Bonito

Sampaio

São Sebastião do Tocantins

São Miguel do Tocantins

Palmeirópolis

Maurilândia

Praia Norte

Itaguatins

Sítio Novo

Augustinópolis

Caseara

Santa Rosa

Axixá

Tocantínia

Luzinópolis

Palmas

Dianópolis

Novo Jardim

Natividade

Chapada da Natividade

Filadélfia

Babaçulândia

Ananás

Xambioá

 Também foi celebrado 
um Protocolo de Intenções en-
tre o Judiciário e a Universidade 
Federal do Tocantins (UFT), por 
meio do Instituto de Atenção às 
Cidades da Universidade Federal 
do Tocantins ( IAC/UFT), que tem 
por objetivo a elaboração de es-
tudos, pareceres, relatórios, pro-
postas acadêmicas relacionadas 
às áreas de Regularização Fundi-
ária, Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos, Planejamento Urba-
no, Infraestrutura, Mobilidade, 
Energia, Inovação Tecnológica 
e Tecnologia da Informação e 
Comunicação em processos de 
elevado interesse público, por 
um período de 24 (vinte e qua-
tro) meses.



6.AÇÕES DE 
CAPACITAÇÃO
 Em 2019, 319 servidores e/ou magistra-
dos de 1º grau e 128 servidores da Corregedoria 
foram capacitados, em um total de 28 cursos e 
16 pós-graduações.
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a) Movimentação Processual no Sistema 
e-Proc – Turma II 
 
 Com objetivo de orientar servidores e 
magistrados a realizar a movimentação proces-
sual adequada no sistema e-Proc, a Corregedo-
ria-Geral da Justiça solicitou a ESMAT realização 
de capacitação de 160 servidores no período de 
03/06 à 30/08/2019 no curso de movimentação 
processual no sistema e-Proc. 

b) Sistema Eletrônico de Informações – SEI 
 
 Em face de que a tramitação dos proces-
sos administrativos no âmbito do Poder Judici-
ário é processada, exclusivamente, pelo Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI), a Corregedoria 
capacitou, no período de 09/04 a 10/06/2019, 38 

servidores e 3 estagiários, utilizando a platafor-
ma gratuita e acessível a todos os agentes do 
serviço público, da Escola de Governo (Enap), na 
modalidade de ensino a distância.

c) Jogo de Contratações 
 Capacitação de servidores pela Esmat na 
identificação de riscos nas contratações de TIC, 
com foco na gestão de riscos.

d) Sistema Nacional de Adoção e Acolhimen-
to (SNA) 
 A Corregedoria, por meio da Comissão 
Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), promoveu 
a capacitação de 35 servidores, entre eles magis-
trados, em 24 Comarcas que atuam na área da 
Infância e Juventude, no curso do Novo Sistema 
Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), ofer-
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tado pela Esmat, para capacitar na ferramenta 
digital, que auxiliará essas unidades judiciais na 
condução dos procedimentos dos processos de 
adoção e no fornecimento de um panorama das 
questões cíveis relacionadas à infância e juven-
tude, em especial o acolhimento e a adoção. 
 
 Ainda, constituiu em realizações de dinâ-
micas que permitiram aos servidores e magis-
trados, aferirem dos pretendentes a capacidade 
e o preparo para o exercício de uma paternidade 
ou maternidade responsável, incluindo a prepa-
ração psicológica, orientação e estímulo à ado-
ção interracial, de crianças ou de adolescentes 
com deficiência, com doenças crônicas ou com 
necessidades específicas de saúde, e de grupos 
de irmãos.

e) Implementação de Controles Internos 
com base na Estrutura Coso 

 Com objetivo de desenvolver compe-
tências técnicas para planejar, implementar e 
avaliar controles internos em processos organi-
zacionais,  aumentando a possibilidade de al-
cance dos objetivos institucionais, em busca da 
melhoria contínua e redução dos riscos, a Cor-
regedoria capacitou seus servidores, , por meio 
da Esmat, com base na estrutura Coso, de 11 a 
13/09/2019.

f) Análise de Pontos de Função: Medição e 
Estimativa de Software

 A Corregedoria participou da capacita-
ção ofertada pela Esmat, no intuito de forne-
cer instrumental técnico aos responsáveis pela 
aprovação de medições e estimativas de softwa-
re, para que os servidores possam apontar de 
maneira sistemática artefatos entregues e que 
sejam candidatos a uma avaliação e escrutínio 
em um processo de garantia da qualidade. 

g) Secretariado Executivo na Administração 
Pública: Desenvolvimento de Competências 
com Foco Estratégico 

 No intuito de estabelecer um clima de 
cooperação e confiança, de modo a favorecer a 
troca de saberes e a crítica construtiva, aumen-
tar a capacidade reflexiva e interventiva, tendo 
por base a gestão participativa e plena utiliza-

ção do potencial criativo de cada um e o desen-
volvimento do trabalho em equipe, valorização 
do ambiente de trabalho, promoção do com-
prometimento funcional e melhoria no clima 
organizacional, a Corregedoria capacitou seus 
servidores, através da Esmat, no período de 28 
a 30/08/2019.

h) Constelação Familiar 

 Em busca da efetivação da Política Ju-
diciária Nacional de tratamento adequado dos 
conflitos no Poder Judiciário tocantinense, foi 
solicitada à Esmat a realização, ainda em 2019, 
de um workshop em constelação familiar dire-
cionado a servidores e magistrados

i) Elaboração e gerenciamento de projetos: 
com noções de Gestão de Riscos Corporati-
vos 

 Com o objetivo de capacitar os servidores 
no estudo aprofundado de temas relacionados 
ao gerenciamento de projetos, com fundamen-
tos, aplicação prática do tema por meio da troca 
de experiências e seus processos e ferramentas, 
para serem utilizados durante o planejamento e 
desenvolvimento de projetos internos do Tribu-
nal, a Corregedoria proporcionou aos seus ser-
vidores, por meio da Esmat, a capacitação em 
gestão de riscos de projetos, no período de 26 e 
27/08/2019. 

j) Admissibilidade dos Recursos Especial e 
Extraordinário

 Com vista a fornecer instrumentos te-
óricos e práticos para adequar a atividade de 
assessoramento à sistemática estabelecida 
pelo NCPC, a Corregedoria, por meio da Esmat, 
capacitou seus servidores no período de 3 a 
4/05/2019.

k) Sistema GPWeb 

 Foram capacitados no sistema GPWeb 
servidores ligados aos gerenciamento de proje-
tos da CGJUS, a fim de aprimorar o controle das 
ações estratégicas em cada setor, centralizando 
as informações em um único sistema, propician-
do à alta gestão uma análise consistente dos re-
sultados obtidos.
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l) Curso de Elaboração de Termo de Referên-
cia, Projeto Básico e Pesquisa de Mercado 
nas Licitações Públicas de Acordo com a Ins-
trução Normativa (IN) SLTI nº 5/2014 

 Com o objetivo de capacitar os servido-
res da CGJUS, por meio da Esmat, foi ofertado o 
curso de planejamento de contratação de bens 
e serviços, a fim de contribuir para o aumento 
da eficiência operacional e otimização dos pro-
cessos de contratação, a partir dos princípios e 
das diretrizes das normas gerais de licitação e 
normativos específicas. 

m) Curso Gestão de Pessoas 

 Servidores participaram na Esmat do 
curso de Gestão de Pessoas, a fim de estimular 
o desenvolvimento da competência em geren-
ciar pessoas, promover habilidades na aplica-
ção de métodos, políticas, técnicas e práticas 
definidas, com o objetivo de administrar os 
comportamentos internos e potencializar o ca-
pital humano da CGJUS.

n) Curso de Regularização Fundiária 

 Com o intuito de capacitar os servidores 
do Poder Judiciário do Tocantins que atuam 

diretamente nessa temática, notadamente os 
servidores deste Órgão Censor lotados na As-
sessoria Jurídica Extrajudicial, bem como os in-
tegrantes do  Nupref, foi solicitada à Esmat (SEI 
18.0.000015198-6) a realização, em 2019, de ca-
pacitação em Regularização Fundiária, através 
do edital nº. 107/2019, publicado pela Esmat.

o) Service desk 

 A Diretoria de Tecnologia da Informação 
do Tribunal promoveu, no dia 28/02/2019, na 
Corregedoria, um treinamento para uso da cen-
tral de serviços de TI (service desk), no intuito 
de centralizar todos os serviços demandados 
para DTINF em um único canal de chamados.
 
 A ferramenta deve ser utilizada em todas 
as solicitações da área de tecnologia do Judici-
ário, pois foi criada com o objetivo de propor-
cionar atendimento de suporte em informática, 
facilitando e agilizando a rotina de trabalho nas 
unidades da Justiça do Estado.

p) Programa de Desenvolvimento em Go-
vernança 

 No alinhamento da preparação de ges-
tores para o biênio 2019-2021, a Corregedoria 
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participou, através da Esmat, do programa de 
desenvolvimento em governança , compliance 
e riscos para o Poder Judiciário tocantinense.

q) Informática Corporativa (EaD) 

Através da Esmat, a Corregedoria teve seus ser-
vidores capacitados em informática corporati-
va, via EAD, no período de 01/06 a 31/07/2019.

r) Gestão para resultados 

 No alinhamento da preparação de ges-
tores para o biênio 2019-2021, a Corregedoria 
participou, via Esmat, da capacitação em ges-
tão para resultados, compreendendo os fatores 
críticos do sucesso, os conceitos de gestão e de 
liderança, nos dias 18/02 e 19/02/2019.

 Abaixo outras capacitações realiza-
das em 2019

• Congresso Internacional de Direitos Huma-
nos;

• Congresso Brasileiro do Magistério Superior 
de Direito Ambiental com tema Proibição de 
Retrocesso Ambiental;

• Autoconhecimento e Eneagrama;

• Língua portuguesa – a arte de escrever bem;

• Semana da Saúde;

• Seminário Controle social, ética e serviço pú-
blico;

• Teoria e prática na elaboração de projeto de 
pesquisa;

• Fórum Judicialização da Saúde;

• Técnica de Prova Oral;

• Pós-graduações: Latu sensu em Criminologia 
e Ciências Criminais; Latu sensu em Direito 
Constitucional; Latu sensu em Criminologia; 
Latu sensu em Direito e Combate à Corrupção; 
Latu sensu em Teoria da Decisão Judicial; Latu 
sensu em Prática Judiciária e Strictu sensu em 
Prestação Jurisdicional de Direitos Humanos.
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7.CORREIÇÕES E 
INSPEÇÕES 
 Em 2019, com o objeti-
vo de rever as rotinas e deba-
ter possíveis melhorias para 
aprimorar a prestação juris-
dicional, 24 comarcas rece-
beram correição, ou seja, 57% 
das comarcas foram visitadas, 
conforme a Portaria/CGJUS 
nº. 303 de 12 de fevereiro de 
2019, que estabeleceu o cro-
nograma de correições para 
o ano de 2019 na modalidade 
virtual e presencial.

 Este ano, foi realizado, 
em parceria com a Diretoria 
de Comunicação do Tribu-
nal, um vídeo institucional 
com abordagem das correi-
ções, trazendo informações 
de como se dá a elaboração 
do cronograma de correições, 
o objetivo, as etapas, a inte-
ração com o jurisdicionado, 
magistrado e servidor, e as 
conclusões e providências 
adotadas ao final da ativida-
de correicional.
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7.1.Judicial
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 No mapa abaixo estão 
ilustradas as comarcas visi-
tadas em 2019, segundo Por-
taria/CGJUS nº. 303 de 12 de 
fevereiro de 2019:
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7.2.Extrajudicial

As serventias extrajudiciais 
visitadas em 2019, segundo 
Portaria/CGJUS nº. 303 de 12 
de fevereiro de 2019, são as 
instaladas nas comarcas vi-
sitadas em 2019, conforme 
mapa constante do item 7.1.
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8.ARRECADAÇÃO FUNJURIS 
– EXTRAJUDICIAL
 A arrecadação das receitas advindas 
das atividades dos serviços extrajudiciais con-
tribui sobremaneira na arrecadação total do 
Fundo de Modernização e Aprimoramento do 
Poder Judiciário (Funjuris), fundo vinculado 
e gerido pelo Tribunal de Justiça. Com isso, 
maiores possibilidades possui o Judiciário to-
cantinense em:

Viabilizar a execução de planos, progra-
mas e projetos de modernização;

Reaparelhar, aprimorar e otimizar os ser-
viços afetos ao Poder Judiciário;

Executar obras e serviços direcionados à 
construção, restauração, reforma ou aqui-
sição de prédios próprios, com vistas à 
adequada instalação de órgãos, unidades, 
serviços e utilidades em geral vinculadas 
às atividades do Poder Judiciário; 

Adquirir equipamentos, mobiliário e ma-
teriais permanentes ou não, para fins de 
suprimento ou ressuprimento dos serviços 
judiciais;

Implantar e manter as atividades de tec-
nologias modernas;

Viabilizar atividades científicas, educa-
cionais e culturais, públicas ou privadas, 
nacionais ou estrangeiras, na promoção 
de eventos que tenham por fim o ofereci-
mento de oportunidades à atualização, ao 
aperfeiçoamento e à especialização de ma-
gistrados e servidores.
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9.ENCONTROS, EVENTOS E 
PARTICIPAÇÕES

 “O I Encontro sobre o cárcere feminino 
no Tocantins: conhecer para transformar” foi re-
alizado no auditório da OAB, em Palmas, com 
a participação de todos os órgãos responsáveis 
pela execução penal no Estado, estudantes de 
direito, e contou também com a participação 
da Corregedoria-Geral da Justiça. 

 O evento teve o objetivo de ilustrar o 
perfil das mulheres encarceradas no Tocantins 

 A Corregedoria-Geral da Justiça partici-
pou da primeira reunião realizada pelo Comitê 
de Gestão da Tecnologia da Informação dos Ser-
viços Extrajudiciais (Cogetise), da Corregedoria 
Nacional de Justiça, na qual se discutiu a forma 
de implantação do Provimento/CNJ nº 74/2018 
pelos representantes dos serviços extrajudiciais 
do país. 

 Realizado pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), na sede do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), em Brasília, o seminário abor-
dou o tema “Os juízes e as mídias sociais”. 
 
 No encontro foram debatidos temas 
como a regulamentação do uso dessas ferra-
mentas, bem como o impacto delas na vida dos 
magistrados. Em três painéis, os participantes 
discutiram também os aspectos educacionais e 
disciplinares do uso desses recursos pelos inte-
grantes do Poder Judiciário.

9.1.Encontro sobre o cárcere 
feminino no Tocantins

9.2.Encontro de Corregedores dos Serviços 
Extrajudiciais da Corregedoria Nacional de Justiça

9.3.Corregedoria-Geral 
da Justiça no Seminário 

Nacional do CNJ 

e, com base nisso, levar a reflexão e discussão 
sobre o tema, visando melhorar o desenvolvi-
mento de política pública que promova de fato 
transformação social para as mulheres privadas 
de liberdade.  Ainda buscou reunir a sociedade 
e os órgãos que desenvolvem políticas públicas 
para as pessoas encarceradas e, assim, colabo-
rarem com melhorias significativas destinadas 
às pessoas privadas de liberdade. 

 O Comitê de Gestão da Tecnologia da 
Informação dos Serviços Extrajudiciais foi esta-
belecido pela Corregedoria Nacional de Justiça, 
com a finalidade de divulgar, estimular, apoiar 
e detalhar a implementação das diretrizes da 
respectiva norma, que dispõe sobre os padrões 
mínimos de tecnologia da informação para a 
segurança, integridade e disponibilidade de da-
dos.
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 A 21a Reunião do Conselho das Autori-
dades Centrais Brasileiras, realizada em Brasília 
pelo Departamento de Recuperação de Ativos e 
Cooperação Jurídica Internacional da Secreta-
ria Nacional e Justiça (DRCI/MJSP), teve como 
objetivo debater as principais atividades desen-
volvidas no último ano e planejar o futuro para 
adoções internacionais. 

 Aprovada pelo Pleno do Tribunal no úl-
timo dia 16 de abril, a migração do e-Proc para 
a plataforma nacional do sistema ganhou con-
tornos práticos com a assinatura do termo de 
cooperação técnica com Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região (TRF4), no dia 30 de maio, em 
Porto Alegre (RS), onde esteve presente o corre-
gedor-geral da Justiça. O TJTO fará parte de um 
grupo de sete tribunais que vão utilizar a versão 
nacional do Sistema de Processo Judicial Ele-
trônico (e-Proc).
 
 A expectativa é que depois de concluído 
o processo de migração para o novo sistema, a 
uniformização de códigos também vai permi-
tir a colaboração e cooperação entre o corpo 
técnico dos outros seis tribunais participantes 
para a constante evolução do e-Proc.

 O contribuinte que teve seu nome pro-
testado em razão de dívidas com taxa cartorá-
rias com o município de Palmas pôde regulari-
zar a situação no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Ta-
belionato de Protestos da Comarca de Palmas, 
mediante o pagamento de 30% a menos do va-
lor da taxa de emolumentos e parcelamento em 
até 10 vezes da dívida, durante o 5º Mutirão de 
Negociação para Regularização Fiscal.

9.4.Corregedoria-Geral da Justiça na 21ª Reunião do 
Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras

9.5.Corregedoria-Geral 
da Justiça na adesão à 

plataforma Nacional do 
e-Proc

9.6.Corregedoria-Geral da 
Justiça no 5º Mutirão de 
Regularização Fiscal do 

TJTO

 O encontro, que teve a participação da 
Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja-
-TO) e contou também com a presença do mi-
nistro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio 
Moro, da secretária Nacional de Justiça, Maria 
Hilda Marsiaj, e da coordenadora-geral de Ado-
ção e Subtração Internacional de Crianças e 
Adolescentes, Natalia Martins.
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 Assinada pelo corregedor-geral da Jus-
tiça, desembargador João Rigo Guimarães, e 
o presidente do Tribunal de Justiça, desem-
bargador Helvécio de Brito Maia Neto, a Re-
comendação nº 11/2019, que foi publicada 
no Diário da Justiça de 18/07/2019, orienta 
todas as unidades judiciais e administrativas 
do judiciário a adotarem medidas no sentido 
de assegurar a igualdade de gênero para in-
centivar a participação feminina no ambiente 
institucional, dentro da diretriz traçada pelo 
Conselho Nacional de Justiça.

 Eficiência e gestão tecnológica, apri-
moramento da prestação jurisdicional e uso 
da tecnologia a favor da adoção foram temas 
centrais dos 80º, 81º e 82º encontros do Co-
légio Permanente de Corregedores-Gerais dos 
Tribunais de Justiça realizados, respectiva-
mente, em fevereiro (Recife-PE),  maio (São 
Paulo-SP) e setembro (Foz do Iguaçu-PR) de 
2019. O extrato das deliberações está nas car-
tas abaixo elaboradas ao final das três edições 
do Encoge.

9.7.Corregedoria-Geral da 
Justiça e a participação 

feminina no Judiciário

9.8.Encontro do 
Colégio Permanente de 

Corregedores- Gerais dos 
Tribunais de Justiça
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 O 80º Encoge, reuniu entre os dias 07 e 9/02/2019, os corre-
gedores de todo o País para discutir eficiência, gestão e tecnologia, 
em Pernambuco.

 A reunião teve como propósito a busca pela promoção de in-
tercâmbio de experiências e compartilhamento de conhecimentos 
entre as Corregedorias Gerais de Justiça, visando a uniformização e 
eficiência da atuação jurisdicional, além de fortalecer o papel ins-
titucional dos órgãos de controle e correção da atividade judicial. 
As deliberações registradas na Carta de Recife contempla, dentre as 
quais:

ESTIMULAR os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal 
a cumprirem as metas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, estabe-
lecidas no Encontro Nacional do Judiciário, realizado na cidade de Foz 
do Iguaçú, em dezembro de 2018.

CRIAR mecanismos de redução do prazo de comunicação de nasci-
mento e óbito pelo serviço do extrajudicial, por todas as Corregedo-
rias Gerais de Justiça em cooperação interinstitucional com o INSS 
— Instituto Nacional do Seguro Social, para o combate à fraude previ-
denciária.

DISCIPLINAR o teletrabalho por normas rígidas, com o fito de alinhar 
o interesse público à eficiência do serviço judiciário.

UTILIZAR as tecnologias de informação e fiscalização da receita do 
extrajudicial.

ELABORAR programas de saúde destinados a magistrados e servi-
dores públicos, como meio de superar os afastamentos por motivos 
médicos, que reduzem o potencial de efetividade do Poder Judiciário.

APRIMORAR os instrumentos de incentivo à produtividade, visando 
à celeridade na prestação jurisdicional, através de estímulos e reco-
nhecimento de todos que se dedicam à eficiência do Poder Judiciário.

 80º Encoge
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 O 81º Encoge reuniu os Corregedores Gerais dos Tribu-
nais de Justiça do Brasil, entre os dias 16 e 18/05/2019, no Pa-
lácio da Justiça, sede da Corte Paulista, voltados a realizarem 
estudos e pesquisas, trocarem experiências sobre a temática: 
“As Corregedorias Gerais e o Aprimoramento da Atividade Ju-
dicial”. Ao tempo do encerramento dos trabalhos, apresenta-
ram, na Carta de São Paulo, as seguintes deliberações, dentre 
as quais:

ESTIMULAR a Justiça pacificadora e conciliatória, saneadora 
dos conflitos inerentes a uma sociedade polarizada;

RECONHECER uma nova era para a missão correcional, caracte-
rizada pela utilização exauriente de recursos tecnológicos;

CONSIDERAR o magistrado como ser complexo, de forma que o 
exercício da atividade correcional dê atenção aos aspectos emo-
cionais e psicológicos que o afetam, tanto os de caráter pessoal 
ou familiar, quanto aqueles produzidos pela atividade jurisdicio-
nal.

RECONHECER e DISSEMINAR o caráter obrigatório do depoi-
mento especial, segundo entendimento de que está voltado a 
esclarecer o fato e não a produzir prova para condenação.

ADOTAR estratégias para implementação do depoimento espe-
cial, incentivando a dotação material (salas e equipamentos) e 
humana (psicólogos e assistentes sociais capacitados), a cele-
bração de convênios e ajustes de cooperação técnica com as 
demais instituições envolvidas (Ministério Público, Defensoria 
Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, Secretarias de Estado), 
a capacitação de magistrados para realização do ato e a articula-
ção da rede de atendimento (assistência social, saúde).

PROMOVER a autonomia de adolescentes acolhidos, especial-
mente por meio de colocação profissional, de modo a que, ao 
completar 18 anos, estejam aptos a se sustentar e conduzir a 
própria vida, independentemente de auxílio de terceiros;

ADOTAR medidas para que as centrais eletrônicas de serviços 
compartilhados dos Registros de Imóveis desenvolvam e im-
plantem, sem custos ao Poder Judiciário, plataforma de solução 
e atendimento nacional aos Tribunais, e membros de outros ór-
gãos da Administração Pública, com serviços informatizados de 
busca de imóveis, visualização de matrículas e trânsito eletrô-
nico de ordens e títulos judiciais, incorporando os serviços da 
Central Nacional de Indisponibilidade de bens imóveis.

 81º Encoge
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 O 82º Encoge, com o tema “A Corregedoria e sua atu-
ação na sociedade”, ocorreu no período de 04 a 07/09/2019, 
na cidade de Foz do Iguaçu, no Judiciário Paranaese. Dentre 
os assuntos debatidos, o uso da tecnologia a favor da ado-
ção, o acolhimento familiar, a biometria no extrajudicial e a 
utilização do SEEU como ferramenta integrada de gestão da 
execução penal, foram destaques. Ao tempo do encerramento 
dos trabalhos, apresentaram, na Carta do Paraná, com as se-
guintes deliberações, dentre as quais:

COMPROMETER-SE com as Metas Nacionais para 2020 estabe-
lecidas pelo Conselho Nacional de Justiça para a administração 
do Poder Judiciário;

APOIAR os programas e as tecnologias desenvolvidas pelas Cor-
regedorias Gerais dos Estados para a ADOÇÃO, Serviços Multidis-
ciplinares, Acolhimento Familiar e Registro de Recém-Nascido 
com Anomalia de Diferenciação Sexual;

APROFUNDAR os estudos sobre a incidência do ISS — Incidente 
Sobre Serviços das Serventias vagas, cujo exercício se encontra 
sob a responsabilidade de Interinos designados pelo Poder Pú-
blico;

ASSEGURAR o compromisso com a autonomia administrativa e 
financeira do Poder Judiciário e encaminhar a moção aprovada 
às autoridades maiores do Poder Judiciário diante da ADI 2238-
DF;

APOIAR, fomentar e difundir o Sistema de Biometria para a ati-
vidade do Extrajudicial;

FOMENTAR o uso da videoconferência como instrumento do 
processo criminal, para economia de recursos, celeridade na 
prestação jurisdicional e respostas aos anseios da sociedade;

GARANTIR o SEEU como ferramenta integrada da Gestão de Exe-
cução Penal;

APOIAR e incluir a incorporação da Agenda 2030 aos macro de-
safios do Poder Judiciário Brasileiro, incentivando a criação de 
meta consistente no desenvolvimento de plano de ação para en-
frentamento das demandas mais recorrentes, utilizando-se de 
metodologia a ser desenvolvida em conjunto com o Laboratório 
de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (LIODS) do CNJ, com foco na prevenção e desjudiciali-
zação.

 82º Encoge



 Instituído pelo corregedor-nacional 
com a edição do Provimento nº 80, duran-
te o Encontro Nacional do Poder Judiciário, 
em 2018, o I Fórum Nacional de Corregedo-
rias (Fonacor) foi realizado em Brasília, nos 
dias 26 e 27/06/2019, com a participação do 
corregedor-geral, desembargador João Rigo 
Guimarães. Durante o encontro, houve apre-
sentações, debate, troca de experiências e 
informações de soluções e projetos sobre os 
desafios atuais dos corregedores federais, 
eleitorais, trabalhistas, militares e estaduais. 
Na oportunidade, os participantes também 
elaboraram a Carta de Brasília, com várias de-
cisões (veja ao lado).

9.9.Fórum Nacional de 
Corregedorias
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FONACOR
FONACOR – Fórum Nacional das Corregedorias

26 e 27 de junho de 2019
BRASÍLIA - DF

CARTA DE BRASÍLIA

Na programação de encerramento do I Fórum Nacional das Corregedorias (FONACOR), os cor-
regedores brasileiros aprovaram a Carta de Brasília, com deliberações acerca dos assuntos debati-
dos em torno da temática “EFICIÊNCIA, GESTÃO E TECNOLOGIA”.

A carta de Brasília registra as seguintes deliberações do FONACOR:

1) ESTIMULAR os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal a cumprirem as metas 
do Conselho Nacional de Justiça — CNJ, estabelecidas no Encontro Nacional do Judiciário real-
izado na cidade de Foz do Iguaçu, em dezembro de 2018.

2) ESTIMULAR o cumprimento dos prazos previstos na Resolução CNJ n.º 185 de 18 de Dezem-
bro de 2013, alterada pela Resolução CNJ n.º 242, de 9 de setembro de 2016, para que seja implan-
tado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje, conforme prescreve seu Artigo 34;

3) INCENTIVAR a fiscalização da atividade notarial e registral, por meio de processo eletrônico;

4) FISCALIZAR o prazo de 100 dias para movimentação dos processos prioritários e críticos;

5) INSTITUIR grupo de trabalho para desenvolver o sistema PJeCor, a ser adotado por todas as 
Corregedorias para o controle do fluxo de procedimentos administrativos e disciplinares.

Brasília/DF, 27 de junho de 2019.
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9.10.Fórum Fundiário dos Corregedores-Gerais da 
Justiça do Matopiba

 O Fórum Fundiário dos Corregedores-Gerais da Justiça da Região do Ma-
topiba (Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) foi criado no dia 22 de 
março de 2018, durante a realização do 77º Encontro de Corregedores-Gerais dos 
Tribunais de Justiça do Brasil (Encoge), realizado em 21 de março de 2018, em 
Belém do Pará, onde foi elaborada a Carta de Teresina, que prevê, também, a 
criação do Núcleo de Regularização Fundiária junto às Corregedorias da Justiça 
nos quatro estados e o apoio à criação do Fórum de Governadores do Matopiba.
 
 O objetivo do Fórum é promover o intercâmbio de experiências entre as 
Corregedorias participantes, que mediante suas especificidades, notadamente 
dos seus estados, buscarão, juntamente, encontrar soluções para o enfrentamen-
to dos diversos problemas fundiários comuns, como grilagem de terras e ocupa-
ção desordenada de áreas urbanas, assim como, a atuação do Judiciário e do 
Executivo nas questões fundiárias, fomentada pelo diálogo entre a sociedade civil 
organizada e as instituições relacionadas ao tema.
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 Para isso, os quatro estados envolvidos tiveram o objetivo de criar o Núcleo 
vinculado à Corregedoria local, que funcionará como ambiente de integração entre 
os diversos atores envolvidos na questão fundiária, fomentando o diálogo entre a 
sociedade civil organizada e as instituições relacionadas ao tema, visando à formu-
lação de propostas para a melhoria da gestão fundiária e a soluções dos conflitos 
agrários no Piauí.
 
 No âmbito do Tocantins, o Provimento nº. 05/2018/CGJUS criou e regula-
mentou o Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária (Nupref), com a finalidade 
de atuação na prevenção de conflitos fundiários não judicializados, bem como na 
regularização fundiária rural e urbana no Tocantins.
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 Com foco na regularização fundiária, a Corregedoria, sob o comando do desembargador 
João Rigo Guimarães, sediou, em Palmas, a 4ª reunião do Fórum nos dias 21 e 22 de novembro 
de 2019, com uma vasta programação distribuída em vários painéis que abordaram temas como 
“Regularização Fundiária no Estado do Tocantins”, “Aplicação das Bases Cartográficas na Regulari-
zação Fundiária” e “As Diretrizes Voluntárias para Governança Responsável da Terra no Matopiba”.  

CARTA DE PALMAS

 No dia 22 de novembro de 2019, os Corregedores Gerais da Justiça dos Estados do Mara-
nhão, Tocantins, Piauí e Bahia, reunidos por ocasião do 4º Fórum Fundiário dos Corregedores 
Gerais da Justiça do MATOPIBA, ocorrido em Palmas/TO, decidiram aprovar a presente Carta, na 
qual expõem os compromissos assumidos, que visam a reafirmar políticas de Governança Respon-
sável da Terra, dar segurança jurídica aos pequenos, médios e grandes produtores, facilitar o acesso 
à justiça, diminuir os conflitos fundiários e garantir os direitos das comunidades tradicionais, de 
modo a propiciar a convivência harmônica entre todos e, com isso, realizar o verdadeiro papel da 
justiça, que é promover a paz social.

 Os representantes do 4º Fórum Fundiário dos Corregedores do MATOPIBA referendaram a 
Carta de São Luís, aprovada no 3º Fórum Fundiário dos Corregedores e definiram a próxima reu-
nião do Fórum para a cidade de Teresina, Piauí, ao tempo em que deliberaram a seguinte agenda:

 1) PERMITIR a participação de delegatários de Cartórios em pelo menos um painel em to-
dos os próximos fóruns do MATOPIBA;

 2) PROPOR aos respectivos tribunais a criação, por meio de Resolução, dos Núcleos de 
Regularização Fundiária, vinculado à Corregedoria, para desempenho das atividades relativas à 
regularização fundiária;

 3) INFORMAR ao CNJ as práticas adotadas pelas Corregedorias do MATOPIBA, quanto às 
providências adotadas relativas à Regularização Fundiária, através da secretaria do fórum;

 4) PROPOR ao INCRA um diálogo que busque alternativas ao cancelamento dos títulos 
emitidos pelos Estados que compõem o MATOPIBA em Terras da União;
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 5) ANALISAR a conveniência de expedir recomendações aos oficiais de registro de imóveis 
para que realizem uma análise de toda a cadeia dominial de imóveis, em busca de nulidades regis-
trais a serem sanadas antes de efetuar quaisquer novos atos de registros ou averbações;

 6) REALIZAR levantamento de dados históricos do Fórum Fundiário dos Corregedores Ge-
rais do MATOPIBA (registros, atas, eventos, fotos, etc), através da Secretaria do Fórum, para que 
seja criada uma memória do Fórum Fundiário dos Corregedores Gerais do MATOPIBA;

 7) CRIAR o site oficial do Fórum Fundiário dos Corregedores Gerais do MATOPIBA, para 
que as ações discutidas nos fóruns, assim como as ações
promovidas pelas corregedorias, sejam divulgadas para toda sociedade civil e demais órgãos;

 8) INSCREVER o Fórum Fundiário dos Corregedores Gerais do MATOPIBA, na avaliação 
para o Prêmio Innovare, que busca práticas que contribuam para o aprimoramento da Justiça no 
Brasil.

 9) INCENTIVAR a interação dos Estados membros do Fórum Fundiários dos Corregedores 
Gerais do MATOPIBA com as associações dos registradores de imóveis;

 10) ATUAR junto as Escolas da Magistratura para que se realizem cursos que especializem 
os magistrados e servidores na atuação em conflitos fundiários, ao tempo em que as Corregedorias 
recomendem a participação de seus servidores;

 Palmas, 22 de novembro de 2019.
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 Ocorreram ainda outras três reuniões do Fórum com a participação do desembargador 
João Rigo – a primeira aconteceu em 6 de dezembro de 2018, em Teresina (PI), seguida da realiza-
da em Salvador (BA), no dia 26 de abril de 2019, e da ocorrida em São Luís (MA), em 30 de agosto 
de 2019. 

CARTA DE TERESINA

 No dia 06 de Dezembro de 2018, os Corregedores Gerais da Justiça dos Estados do Mara-
nhão, Tocantins, Piauí e Bahia, representantes do INCRA, do Governo do Estado do Piauí, da Bahia, 
dos municípios (APPM) reunidos por ocasião da Instalação do Fórum Fundiário dos Corregedores 
Gerais da Justiça do MATOPIBA, ocorrida em Teresina/PI, decidiram aprovar a presente Carta em 
que expõem seus compromissos ao mesmo tempo em que solicitam apoio do poder público e da 
sociedade para o contínuo fortalecimento da governança fundiária, visando à superação dos confli-
tos fundiários, à promoção da justiça, do acesso à terra e da segurança jurídica, objetivos essenciais 
para o pleno desenvolvimento social, econômico e ambiental dos quatro Estados que compõem o 
MATOPIBA.

 Os representantes presentes, com base nas “Diretrizes Voluntárias para a Governança Res-
ponsável da Terra, dos Recursos Pesqueiros e Florestais” aprovadas pela Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), comprometem-se a atuar para que as Corregedo-
rias Gerais da Justiça criem os Núcleos de Regularização Fundiária, os órgãos de terra estaduais se-
jam cada vez mais fortalecidos em sua capacidade de atuação, visando a combater a (falsificação de 
documentos públicos oriundos dos cartórios de registros de imóveis) grilagem de terras públicas, a 
promover a segurança jurídica, observando o cumprimento da função social da propriedade, a re-
conhecer os direitos legítimos dos produtores rurais, dos agricultores familiares, posseiros urbanos, 
dos povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais, e a resguardar o interesse 
público.

 Respeitando as competências e a autonomia de cada ente federativo, os representantes com-
prometem-se ainda a atuar para que as políticas fundiárias sejam aprimoradas, modernizadas e 
valorizadas, e a buscar parcerias sólidas com os segmentos sociais interessados na construção de um 
ambiente de plena vigência do Estado Democrático de Direito nos quatro Estados que compõem o 
MATOPIBA.

 Comprometem-se a estabelecer uma agenda conjunta e permanente de interlocução e coo-
peração técnica, visando ao aperfeiçoamento das políticas fundiárias, em especial as de regulariza-
ção fundiária no MATOPIBA, e ao fortalecimento institucional dos órgãos envolvidos buscando a 
criação de espaços que garantam a participação integrada entre sociedade civil e instituições gover-
namentais.

 Para o alcance destes compromissos, entretanto, a ação isolada do Poder Judiciário não será 
suficiente. Sendo assim, os representantes consideram fundamental que o conjunto do poder públi-
co e da sociedade se mobilize para a consecução das seguintes propostas específicas:

 1. Aprimorar e parametrizar o marco legal que rege a questão fundiária nos Estados do 
Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, dinamizando a tramitação dos processos de regularização fun-
diária, diminuindo as divergências e incongruências e tornando mais claras as regras para toda a 
sociedade.

 2. Promover a superação das indefinições e sobreposições de títulos e por vezes os conflitos 
de interesse entre União, Estados, municípios e particulares.
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 3. Buscar meios para que no prazo de 10 anos todas as terras públicas estaduais estejam de-
vidamente identificadas.

 4. Promover a padronização e integração dos diferentes cadastros de terra e a vinculação dos 
mesmos com o registro dos imóveis, a fim de superar as constantes falhas que favorecem a grilagem 
e a insegurança jurídica.

 5. Construir metodologias simplificadas, de baixo custo e devidamente seguras para regula-
rização fundiária.

 6. Promover a transparência e o acesso à informação para que a população possa fazer o de-
vido acompanhamento das políticas fundiárias.

 7. Incentivar a participação social como elemento de fortalecimento da Governança Fundiá-
ria, na definição, execução e avaliação das políticas fundiárias, criando conselhos para garantir essa 
participação.

 8. Promover o contínuo diálogo entre as Corregedorias da Justiça através do Fórum de Cor-
regedores do MATOPIBA, os órgãos de terra, os órgãos de controle, os cartórios, e Legislativo, vi-
sando à identificação e superação dos problemas que afetam a política de terras nos quatro Estados 
que compõem o MATOPIBA.

 9. Padronizar as metodologias e critérios para o estabelecimento do valor de referência da 
terra para fins de regularização fundiária, evitando discrepâncias de valores praticados pelos Go-
vernos federal e estaduais na região.

 10. Promover a criação dos Núcleos de Regularização Fundiária junto às Corregedorias da 
Justiça nos quatro Estados que compõem a região do MATOPIBA.

 11. Criar uma secretaria técnica para o Fórum Fundiário dos Corregedores Gerais da Justiça 
do MATOPIBA para apoiar tecnicamente as Corregedorias e manter um calendário quadrimestral 
de reuniões para garantir a permanência das atividades. Definida a data de 26 de abril de 2019 para 
próxima reunião em Salvador Bahia.

 12. Apoiar a criação do Fórum de Governadores do MATOPIBA.

 13. Por sugestão do Desembargador Emílio Salomão Rosedá, acolhida por todos presentes, o 
Desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas permanecerá no Fórum Fundiário dos Corregedores 
da Justiça do MATOPIBA na condição de membro honorário.

 14. Por unanimidade foi deliberado que o Coordenador Executivo do Fórum Fundiário dos 
Corregedores Gerais da Justiça permanece o Desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas e o Co-
ordenador Substituto o Desembargador Oton Mario José Lustosa Torres.

 Os signatários desta Carta consideram que as propostas contribuem para o ordenamen-
to territorial, para a aplicação das Diretrizes Voluntárias para Governança Responsável da Terra 
(DVGT), para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e são funda-
mentais para que a terra no MATOPIBA seja fator decisivo para o desenvolvimento social, ambien-
tal e econômico dos quatro Estados que compõem o MATOPIBA .

 Teresina – PI, 06 de dezembro de 2018.
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10.AÇÕES SOCIAIS E DE 
QUALIDADE DE VIDA

 Servidores da Corregedoria Geral da Jus-
tiça, do Núcleo de Apoio às Comarcas (Nacom) 
e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) desenvol-
veram campanha para arrecadar itens de higie-
ne pessoal entregues em forma de kits para as 
detentas da Unidade Prisional Feminina de Pal-
mas, dia 15/05/2019. A iniciativa contempla as 
ações sociais desenvolvidas pela Corregedoria, 
visto que o Plano Estratégico do Poder Judiciá-
rio 2015/2020 possui o macrodesafio com foco 
no respeito a cidadania, estabelecendo como 
desafio, entre outros, a “Garantia dos Direitos 
da Cidadania”, como também o cumprimento 
do indicador AS - Quantidade de ações solidá-

10.1.Doação ao Presídio 
Feminino de Palmas

rias, previsto no Projeto “Usar menos é preser-
var mais”.

 Os artigos adquiridos pela CGJUS/TO, 
juntamente com itens arrecadados pelo Tribu-
nal de Justiça, resultaram em um total de 78 
kits de higiene. A direção da Unidade Prisional 
também foi contemplada com materiais de re-
posição, como 25 litros de shampoo e 10 litros 
de creme para os cabelos. Além disso, as ree-
ducandas também ganharam diversos itens de 
maquiagem, além de esmaltes e kits individuais 
de manicure, contendo acetona, algodão e lixas 
de unha.
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 O Projeto Leia Mais - Dê asas para seu livro! consiste em 
incentivar magistrados e servidores a doarem e trocarem livros 
em bom estado de conservação para leitura entre todos os inte-
grantes do órgão e o compartilhamento para outras pessoas que 
visitarem a sede da Corregedoria. 
 
 O objetivo principal da ação é disseminar a cultura da 
leitura e da integração entre os servidores e magistrados, como 
também contribuir para a redução do desmatamento florestal e 
com um mundo mais sustentável.

10.2.Corregedoria em Ação: Projeto 
Leia Mais - Dê asas para seu livro!
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 Em comemoração ao mês das crianças, 
a Corregedoria-Geral da Justiça promoveu cam-
panha em prol da Creche Comunitária Monte do 
Carmo, (instituição sem fins lucrativos, mantida 
pela Sociedade de São Vicente de Paulo, que 
depende exclusivamente de doações) para ar-
recadar brinquedos para as crianças atendidas 
pela instituição. A campanha também arreca-
dou alimentos não-perecíveis para suprir o es-
toque da instituição, reforçando a alimentação 
das crianças, bem como materiais de higiene e 
limpeza para ajudar a entidade.

10.3.Ação solidária no 
mês das crianças
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 Em razão do “Outubro Rosa”, a Correge-
doria-Geral da Justiça promoveu na manhã do 
dia 15 de outubro de 2019, uma palestra sobre 
‘Combate ao Câncer de Mama”, direcionada a 
todas as servidoras e colaboradoras terceiriza-
das lotadas no prédio sede da CGJUS, por meio 
da qual foram disseminadas informações rela-
cionadas ao autoexame da mama, bem como 
ressaltada a importância de olhar com atenção 
para a saúde da mulher, além de estimular a 
luta por direitos como o atendimento médico 
preventivo e o suporte emocional.

10.4.Palestra sobre 
câncer de mama

 Para a palestra, foi convidada a doutora 
Ana Carolina Camargo Rocha, médica ginecolo-
gista e mastologista que, além de explicar como 
deve ser realizado o autoexame, esclareceu as 
dúvidas das participantes e deu dicas para um 
diagnóstico precoce e cuidados para com a 
saúde feminina. Ao final, por meio da parceria 
firmada, as colaboradoras terceirizadas da CG-
JUS foram contempladas com exames ineren-
tes à prevenção e combate ao câncer de mama.
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 A Corregedoria-Geral da Justiça promoveu ação social 
com a participação de todos os servidores e os lotados no Na-
com e no NAT, que arrecadou kits de higiene pessoal e fraldas 
geriátricas para idosos, destinando-os à Casa do Idoso Tia Ange-
lina (Porto Nacional). A ação está alinhada ao Planejamento Es-
tratégico 2017-2020 da Corregedoria-Geral da Justiça. Cada kit, 
num total de 12 masculinos e 7 femininos, continha os seguintes 
itens: condicionador, sabonete líquido, esponja, hidratante cor-
poral, desodorante e fralda geriátrica.

 A Corregedoria-Geral da Justiça promoveu arrecadação 
de cestas básicas para os funcionários das empresas terceiri-
zadas que prestam serviços no prédio sede da Corregedoria. A 
temática está alinhada à solidariedade e propiciou a mobiliza-
ção dos servidores da Corregedoria para disponibilizar 11 cestas 
básicas aos terceirizados Elizângela Bela, Dalva Paula, Davalice, 
Jose Roseno, Antônia Avelino, Fagna Barbosa, Claudia, Ildemag-
no, Wicres Dantas, Donizete Barbosa e Antônio Luis. 

10.6.Doação de kits de higiene 
pessoal e fraldas geriátricas a 
idosos

10.7.Doação de cestas básicas 
para os funcionários das empresas 
terceirizadas que prestam serviços 
na corregedoria

 Como parte do Projeto Corregedoria em Ação, para cons-
cientizar os servidores a observarem os sinais da depressão, do 
adoecimento também no trabalho, os servidores participaram 
de palestra e bate-papo com o tema Saúde Mental. O evento, 
ministrado pelo médico e psicólogo Ronauth Martins de Souza, 
foi realizado na Esmat.

10.5.Evento sobre saúde mental 
para servidores da Corregedoria



11.ATOS 
NORMATIVOS

 Provimento nº. 15/2019 - Regulamenta 
o disposto no art. 5º, da Resolução nº 154, de 
13 de julho de 2012, do Conselho Nacional de 
Justiça, no Provimento nº 21, de 30 de agosto 
de 2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, e 
disciplina atividades das Centrais de Execução 
de Penas e Medidas Alternativas e Varas de Exe-
cução Penal no Estado do Tocantins (prestação 
pecuniária).

 Provimento nº. 16/2019 - Altera a re-
dação do artigo 750 do Provimento nº 11/2019/
CGJUS/TO, que instituiu a Consolidação das 
Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justi-
ça. (CNGC).

 Provimento nº. 17/2019 - Institui o Nú-
cleo de Monitoramento do Perfil de Demandas 
– NUMOPEDE na Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado do Tocantins.

 Provimento nº. 18/2019 - Dispõe sobre 
a vedação de oferta de comissões e descontos 
vinculados à captação de serviços notariais e 
proibição de atos notariais fora da circunscri-
ção geográfica que detém o tabelião.

 Provimento nº. 19/2019 - Regulamenta 
o procedimento para prática de atos de regis-

11.1.Expedição de Atos 
Normativos 

tro de títulos de propriedade e de constituição 
de garantia real em meio eletrônico e dá outras 
providências.

 Provimento nº. 20/2019 - Disciplina, 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do To-
cantins, o procedimento a ser adotado no de-
poimento especial de crianças e adolescentes 
vítimas ou testemunhas de violência, nos mol-
des da Lei nº 13.431/2017.

 Provimento nº. 21/2019 - Dispõe sobre 
os prazos e informações a serem prestadas ao 
Sistema Nacional de Informações de Registro 
Civil – SIRC pelas serventias extrajudiciais de re-
gistro de pessoas naturais.

 Resolução Plenária nº. 096/2019 – De 
iniciativa da Corregedoria-Geral da Justiça, a 
referida Resolução dispõe sobre o uso do nome 
social pelas pessoas trans, travestis e transexu-
ais usuárias dos serviços judiciários, membros, 
servidores, estagiários e trabalhadores terceiri-
zados do Poder Judiciário do Estado do Tocan-
tins. 

 Recomendação nº. 10/2019 – Reco-
menda aos juízes de Direito e aos servidores 
públicos integrantes do quadro do Poder Ju-
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diciário do Estado do Tocantins, bem como às 
Serventias Extrajudiciais do Tocantins, que os 
processos administrativos em trâmite no âmbi-
to do Poder Judiciário, cujo objeto seja a prá-
tica de eventuais infrações, por magistrados, 
servidores e registradores extrajudiciais de re-
duzido potencial de lesividade a deveres fun-
cionais, sejam submetidos ao COMCILIA.

 Recomendação Conjunta nº. 11/2019 
- Recomenda o incentivo à participação institu-
cional feminina no âmbito do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins.

 Recomendação nº. 12/2019 – Reco-
menda aos magistrados do Estado do Tocantins 
com competência nas varas cíveis que se evite o 
encaminhamento de solicitações de perícias ju-
diciais nos processos em que as partes são be-
neficiárias da gratuidade da justiça ao Instituto 
de Criminalística do Estado do Tocantins.

 Proposta de Recomendação - Reco-
mendar aos magistrados do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, no sentido de que quando 
da necessidade de realização de diligências ou 
mesmo audiências em cumprimento das or-
dens/atos judiciais em desfavor de indígenas, 
que prudenciem pela notificação, ciência e 

sempre que possível à presença prévia do res-
pectivo Chefe Indígena, bem como represen-
tante da Fundação Nacional do Índio-FUNAI.

 Anteprojeto que altera a Lei nº 3.408, 
de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre 
a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamen-
to de emolumentos no exercício das atividades 
notariais e registrais, regulamenta o Fundo Es-
pecial de Compensação da Gratuidade dos Atos 
do Registro Civil de Pessoas Naturais (FUNCIVIL) 
e dá outras providências – A CGJUS apresentou 
proposta de alteração do inciso II, Art. 29 da Lei 
Estadual nº 3.408, de 28 de dezembro de 2018, 
com a finalidade de solucionar injustiças cau-
sadas às serventias que, embora cumulem ou-
tras especialidades, continuavam deficitárias, 
em razão da Lei não permitir a complementa-
ção das serventias de Registro Civil de Pessoas 
Naturais deficitárias quando estivessem cumu-
ladas com outra especialidade. Anteprojeto de 
Lei aprovado pelo Tribunal Pleno e encaminha-
do para Assembleia Legislativa.

 Anteprojeto que altera a Lei nº 1.286, 
de 28 de dezembro de 2001 (Lei de Custas) 
– Prevê a atualização dos valores previstos na 
Lei de Custas. Está sob análise da Comissão de 
Regimento e Organização Judiciária.
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12.CORREGEDORIA 
EM NÚMEROS 
12.1.Atuação Judicial

12.2.Atuação Administrativa

 A Corregedoria-Geral da Justiça, em ra-
zão do projeto “Providências Finais”, cujo esco-
po é a redução da taxa de congestionamento 
por meio da baixa definitiva dos processos pen-
dentes, auxiliou e fomentou, entre 13 de maio 
e 28 de outubro de 2019, o 1º Mutirão do Pro-
jeto “Providências Finais de Baixa”, que baixou 
definitivamente 27.238 dos 48.639 mil, ou seja, 
56% processos de 1º grau que se encontravam 
pendentes de baixa nas então 42 comarcas do 
Estado.
 
 Diante do sucesso, o 2º Mutirão do Pro-
jeto “Providências Finais de Baixa” foi realizado 
entre os dias 18 e 22 de novembro de 2019, com 

Na área administrativa, a Corregedoria-Geral da 
Justiça produziu ao longo de 2019, o seguinte 
resultado:

esforço concentrado para buscar zerar o esto-
que de processos que ainda precisam de pro-
vidências finais para serem baixados de forma 
definitiva nas comarcas.
 
 Na mesma perspectiva e sensível às ne-
cessidades das comarcas que participarão do 
mutirão, o Corregedor-Geral da Justiça assinou, 
em conjunto com a Presidência do Tribunal, o 
Decreto nº 520, publicado no dia 11/11/2019, 
suspendendo o expediente externo, no período 
matutino, em todas as serventias judiciais entre 
os dias 18 e 22/11/2019, para que os servidores 
possam dedicar atenção exclusiva ao mutirão.

Processos abertos
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13.PROCESSOS 
DISCIPLINARES E 
SINDICÂNCIAS
 As Comissões Permanentes de Proces-
so Disciplinar e de Sindicância da Corregedo-
ria-Geral da Justiça é a unidade que detém a 
competência para apurar as irregularidades im-
putadas aos servidores da Corregedoria e dos 
ofícios judiciais de primeiro grau e extrajudi-
ciais da Justiça do Tocantins.

 Nesta gestão, a Comissão Permanente 
de Sindicância atuou em nove processos, sen-
do sete de servidores de provimento efetivo e 
dois de cartorários do serviço extrajudicial. Já 
a Comissão Permanente de Processo Discipli-
nar, atuou em nove processos, sendo cinco de 
cartorários do serviço extrajudicial e quatro de 
servidores de provimento efetivo.
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a) Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Estado do Tocan-
tins – Ceja/TO
          
 Em consonância com o art. 7º e incisos do Regimento Interno 
da Ceja (Resolução nº 01/2011), foi publicado o Decreto nº. 267/2019 
com a nova composição da Comissão Estadual Judiciária de Adoção 
do Estado do Tocantins (Ceja/TO), que é formada pelo corregedor-geral 
da Justiça, que é membro nato e exerce sua presidência; por um juiz 
auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, indicado pelo corregedor-ge-
ral; dois juízes de Direito escolhidos pelo Tribunal Pleno e um defensor 
público indicado pela Defensoria Pública, com mandato de dois anos 
e ainda, na qualidade de custus legis, um representante do Ministério 
Público, indicado pela Procuradoria Geral de Justiça, todos designados 
pelas Portarias nº. 267 e 531/2019. 
 
 A Ceja, vinculada à Corregedoria-Geral da Justiça, além de ca-
dastrar, fiscalizar e orientar sobre promoção de adoções internacio-
nais, também gerencia a manutenção e alimentação dos cadastros de 
pessoas ou casais habilitados à adoção de crianças e adolescentes em 
condições de serem adotados no Cadastro Nacional de Adoção (CNA), 
instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
 
 Em 2019, a Ceja realizou visita institucional à Coordenadoria 
da Infância e Juventude do Estado de Pernambuco, participou da 21ª 
reunião do conselho das autoridades centrais brasileiras sobre adoção 
internacional e reuniu com o Consulado Americano para discutirem o 
processo de adoção internacional de crianças e adolescentes.
 
 Além disso, encontra-se em elaboração, com o apoio do GGEM 
e da Coordenadoria da Infância e Juventude, as Cartilhas de Adoção, 
de Adoção Internacional e de Entrega Voluntária, cuja finalidade é a de 
disseminar entre os magistrados e jurisdicionados os procedimentos 
legais a serem adotados nos pedidos de adoção, inclusive a internacio-
nal, bem como na entrega voluntária de menores.
 
 Abaixo, seguem listadas outras comissões, grupos de trabalhos, 
comitês e núcleos que a Corregedoria-Geral da Justiça instituiu ou faz 
parte mediante ato da Presidência do Tribunal de Justiça: 
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b) Comissão Permanente de Assuntos Notariais e Registrais-
-CPANR – Portaria nº. 641 e 1282/2019, 19.0.000000971-0.

c) Comissão da Central Única de Serviços Eletrônicos - Portaria 
nº. 620/2019, 16.0.000027365-5.

d) Comissão Sistema de Gestão Integrada das Serventias Ex-
trajudiciais – GISE – Portaria nº. 803/2019, 17.0.000036645-5.

e) Comissão Permanente de Sindicância – Portaria nº. 1027/2019, 
19.0.000016903-2.

f) Comissão Permanente de Processo Administrativo Discipli-
nar – Portaria nº. 1026 e 1504/2019, 19.0.000016903-2.

g) Comissão Acompanhamento do recolhimento e entrega das 
armas das Comarcas ao Exército Brasileiro – Portaria nº. 1726 e 
1829/2019, 19.0.000024582-0.

h) Comissão Auxiliar do e-Proc/TJTO – CAEPROC – Portaria nº. 
456/2019, 19.0.000003977-5.

i) Comissão de transição do Fundo Extrajudicial de Compensa-
ção da Gratuidade dos Atos do Registro Civil de Pessoas Natu-
rais (FUNCIVIL) – Portaria nº. 468/2019, 19.0.000000467-0.

j) Comissão de Estudo Técnico - Cálculo de custas finais – Porta-
ria nº. 446/2019, 18.0.000016939-7.

k) Comissão Permanente de Segurança Institucional – COPESI 
- Portaria nº. 523/2019, 19.0.000004905-3.

l) Comitê de Gestão da Tecnologia da Informação dos Ser-
viços Extrajudiciais - COGETISE – Portaria nº. 9/2019/CNJ, 
18.0.000011532-7.

m) Comissão do Projeto Sequencialidade 1º e 2º graus – Portaria 
nº. 574/2019, 18.0.000021058-3.

n) Grupo Gestor das Tabelas Processuais Unificadas – GesTPU – 
Portaria nº. 668 e 669/2019, 13.0.000185932-8.

o) Comitê Técnico para implementação do Projeto Estratégico 
Promoção da Gestão de Pessoas por Competência – Portaria nº. 
748 e 1018/2019, 13.0.000074426-8.

p) Grupo de Estudos para revisão e ampliação das atribuições 
do Núcleo de Apoio às Comarcas – NACOM – Portaria nº. 293 e 
750/2019, 19.0.000001056-4.

q) Núcleo de Parametrização - NUPARA – Portaria nº. 753 e 
754/2019, 18.0.000031010-3.
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r) Grupo de Discussão do Novo Portal Institucional – Portaria nº. 
696, 856 e 901/2019, 19.0.000003621-0.

s) Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comu-
nicação (CGTIC) – Portaria nº. 789/2019, 19.0.000003602-4.

t) Comitê Gestor de Segurança da Informação Multidisciplinar 
(CGSI) – Portaria nº. 1043/2019, 16.0.000005260-8.

u) Comissão Conjunta de Trabalho - Redução Taxa de Conges-
tionamento – Portaria nº. 1191/2019, 18.0.000003432-7.

v) Comissão Tomada de Contas Especial – FUNCIVIL – Portaria 
nº. 1247/2019, 17.0.000023332-3.

w) Comissão Gestora do Projeto da Cidade do Judiciário – Por-
taria nº. 774 e 1734/2019, 18.0.000000051-1.

x) Comitê Gestor Regional de Priorização do Primeiro Grau e do 
Comitê Orçamentário de Primeiro Grau – Portaria nº. 1481/2019, 
17.0.000006332-0.

y) Comissão de uniformização dos procedimentos das CEPE-
MA’S – Portaria nº. 1819/2019, 14.0.000082956-1.

z) Comissão Especial de Avaliação de Correção dos Valores 
da Indenização de Transportes – IT – Portaria nº. 1646/2019, 
19.0.000025370-0.

aa) Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins (PLS) – Portaria nº. 
1956/2019, 19.0.000030309-0.

bb) Comitê Gestor do Teletrabalho – Portaria nº. 2408/2019, 
18.0.000019723-4 .

cc) Comitê Gestor de Atenção Integral à Saúde de magistrados 
e servidores – Portaria nº. 2333/2019, 15.0.000014368-2. 



15.PROMOÇÃO E 
REMOÇÃO DE JUÍZES
Em 2019, foram promovidos ou removidos oito juízes. E estão 
em tramitação mais oito processos de promoção, conforme de-
monstrado no quadro abaixo:
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16.CIDADANIA
 As ações da Corregedoria-Geral da Justiça, 
frente à garantia e promoção da cidadania, tem 
como mola propulsora o macrodesafio estratégi-
co “Garantia dos direitos de cidadania” a fim de 
que, no plano concreto, os direitos da cidadania 
em sua múltipla manifestação social sejam garan-
tidos.
 
 Assim, apresentou minuta de ato normati-
vo que regulamentará o uso do nome social pelas 
pessoas trans, travestis e transexuais usuários dos 
serviços judiciários, membros, servidores, estagi-
ários e trabalhadores terceirizados no âmbito do 
Tribunal de Justiça, fruto de um compromisso da 
Corregedoria-Geral da Justiça com os Direitos Hu-
manos em relação à orientação sexual e identida-
de de gênero.
 
 Ainda, promoveu, em parceria com a Es-
mat e através da Coordenadoria da Cidadania, o I 
Seminário da Cidadania do Tocantins, que contou 
com mais de 300 pessoas inscritas.

Foco dos debates do seminário

• O Programa Pai Presente, projeto criado pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e que, no 
Tocantins, é gerido pela Corregedoria Geral da 
Justiça; 

• O papel da Justiça, na sociedade, números so-
bre a paternidade, novos modelos de família; 

• A importância da cidadania para promover a 
conquista dos direitos social, e a relevância do 
respeito aos avanços e proteção dos direitos hu-
manos;

• Inclusão dos Indígenas ao Sistema do Poder Ju-
diciário;

• As ações do Judiciário junto à educação para 
promover a cidadania;

• Constelação e Direito Sistêmico do Núcleo Per-
manente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça de 
Alagoas.
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 O projeto, desenvolvido pela Coordenadoria 
da Cidadania da Corregedoria-Geral de Justiça em 
parceria com a Assessoria de Projetos da CGJUS/
TO, busca proporcionar às crianças e adolescentes 
em medida de acolhimento institucional a oportu-
nidade de construir laços de afeto e apoio material, 
com possibilidades de amparo educacional e profis-
sional, por pessoas da sociedade civil que tenham 
disponibilidade emocional e/ou financeira para se 
tornar padrinho ou madrinha.

 Assim, foi firmado um Acordo de Coope-
ração nº. 04/2019 entre os representantes do Tri-
bunal de Justiça, Corregedoria-Geral de Justiça, 
Coordenadoria da Cidadania da CGJUS/TO, Coor-
denadoria da Infância e Juventude no âmbito do 
Poder Judiciário, Coordenadoria do Grupo Gestor 
das Equipes Multidisciplinares do Poder Judiciário 
(GGEM), Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, Casa de Acolhida, Casa Abrigo Raio de Sol e 
Sementes do Verbo.

16.1.Projeto Padrinho 
Nota 10

 Nos autos SEI 18.0.000025476-9, a Corre-
gedoria-Geral da Justiça iniciou as tratativas para 
firmar termo de cooperação com os Municípios de 
Araguaína, Guaraí, Gurupi, Paraíso, Porto Nacional 
e Xambioá.

 O objetivo do acordo é o desenvolvimen-
to do projeto “Padrinho Nota 10”, com definição 
dos órgãos responsáveis pela execução; critérios 
mínimos para o estabelecimento do projeto de 
apadrinhamento; escopo do projeto operacional; 
cadastro e convênio com as instituições; formação 
de equipe técnica; modalidades do apadrinha-
mento, elaboração e publicação de edital; cadas-
tro das crianças aptas; cadastro e avaliação dos 
possíveis padrinhos; perfis das crianças e adoles-
centes; perfis dos padrinhos; cursos de formação 
e de capacitação; atividades de aproximação dos 
envolvidos; elaboração de um Plano Individual de 
Atendimento (PIA); e confecção de relatórios de 
monitoramento.
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17.OUTRAS 
AÇÕES DA 
CORREGEDORIA
• Elaboração do Manual de destinação aos veículos 
apreendidos no âmbito estadual – Foi constituída a 
Comissão Interinstitucional com objetivo de subscrever 
ato normativo para gerenciar e viabilizar a alienação an-
tecipada de bens apreendidos e/ou destinação no Esta-
do, de acordo com as competências constitucionais e 
legais das instituições envolvidas. 

• Revisar o Provimento nº. 09/1996 – Proposta de revi-
são do Provimento nº. 09/1996, que trata das instruções 
sobre reconhecimento de firmas e assinaturas e letras.

• Alteração Provimento nº. 11/2019 – Proposta de al-
teração do Provimento nº. 11/2019, que trata da Conso-
lidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, a 
fim de regular a entrada e a transferência de presos nas 
unidades prisionais do Estado pela Secretaria da Cida-
dania e Justiça, sem prévia anuência dos juízos de ori-
gem e de destino, com previsão de que a movimentação 
seja comunicada aos magistrados no prazo máximo de 
24 horas, com a devida justificativa. 
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ção e extrajudiciais no Tocantins, com o objetivo de oferecer uma 
prestação jurisdicional eficiente, eficaz e efetiva à sociedade.
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